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Thông tin và kinh nghiệm là kiến thức,
hãy chia sẻ kiến thức của bạn với chúng tôi!
1. Khoản viện trợ không hoàn lại dành cho
Việt nam để thực hiện dự án đào tạo và
khuyến nông dựa vào cộng đồng tại các
huyện miền núi
Hà Nội, 4/8/06: Hôm nay, ADB và Chính phủ
Việt nam tiến hành ký tiếp nhận một dự án hỗ
trợ kỹ thuật (HTKT) không hoàn lại, với mục
tiêu phổ biến thông tin và kỹ thuật nông nghiệp
tiên tiến nhằm giảm tình trạng đói nghèo tại địa
phương vùng xa và miền núi của Việt nam.
Dự án HTKT không hoàn lại này có trị giá
900.000 USD được tài trợ từ nguồn Quỹ Giảm
nghèo của Chính phủ Nhật Bản. Chính phủ Việt
nam sẽ đóng góp 80.000 USD trong tổng số
tiền dự án.
Được triển khai tại một số huyện nghèo,
miền núi của hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá
thuộc khu vực Bắc Trung bộ, Dự án HTKT sẽ
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thực hiện một loạt các chương trình dựa vào
cộng đồng nhằm phát triển các hoạt động nông
nghiệp và tạo thu nhập cho các xã địa phương.
Dự án cũng sẽ tăng cường kỹ năng cho các cán
bộ khuyến nông cơ sở và xậy dựng mạng lưới
học tập giữa những người nông dân cũng như
phát triển các phương pháp mới về lập kế hoạch
và đánh giá.
Dự án HTKT này nhằm hỗ trợ khoản vay
dự kiến “Khoa học và công nghệ nông nghiệp”.
Mục tiêu của khoản vay này nhằm tăng cường
hệ thống khoa học và kỹ thuật nông nghiệp của
Việt nam (ở các lĩnh vực nghiên cứu, khuyến
nông và đào tạo ở khu vực nông thôn).
ADB và Trung tâm nghiên cứu và hợp tác
quốc tế (CECI), một tổ chức phi chính phủ của
Canada, cùng thiết kế Dự án HTKT này, việc
thiết kế chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của CECI
khi thực hiện một dự án nâng cao đời sống dân
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sinh cho các cho cộng đồng dân tộc miền núi tại
khu vực miền Trung do Chính phủ Canada tài
trợ.
"Các phương pháp tiếp cận tổng hợp cho
khuyến nông và đào tạo vẫn còn hiếm gặp ở
Việt nam, nơi hệ thống khuyến nông quốc gia
do Chính quyền trung ương điều hành vẫn là
chủ yếu” Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc
gia, Văn phòng đại diện ADB tại Việt nam, đã
cho biết như vậy.
Nguồn: ADB
2. Tăng mức đầu tư cho các dự án thuộc
Chương trình 135 góp phần xóa đói giảm
nghèo cho vùng sâu vùng xa
Hà Nội - 18/8/06: Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đã ký ban hành Quyết định về việc điều
chỉnh mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình
phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó
khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới
và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) trong
năm 2006.
Theo quyết định, vốn đầu tư cho dự án
hỗ trợ phát triển sản xuất sẽ tăng từ 100 triệu
đồng/xã lên 120 triệu đồng/xã, vốn đầu tư dự
án xây dựng hạ tầng tăng từ 500 triệu đồng/xã
lên 700 triệu đồng/xã và vốn đầu tư cho dự án
đào tạo cán bộ cũng tăng từ 30 triệu đồng/xã
lên 40 triệu đồng/xã.
Kinh phí dành cho Ủy ban Dân tộc để
thực hiện dự án đào tạo sẽ là 500 triệu đồng và
dành cho dự án trung tâm cụm xã trong năm
nay sẽ là 300 tỷ đồng.
Nguồn: TTXVN (VNECONOMY cập nhật:
22/08/2006)
3. 875 triệu USD vốn ODA được giải ngân
trong 7 tháng
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu
năm nay, Việt Nam đã giải ngân được khoảng
875 triệu USD từ nguồn vốn ODA, trong đó vốn
vay khoảng 764 triệu USD, vốn viện trợ không
hoàn lại khoảng 111 triệu USD.
Nguồn vốn được giải ngân nhiều nhất là
của Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JBIC), Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) và
Ngân hàng Thế giới (WB), đạt khoảng 610 triệu
USD, chiếm 80% tổng giá trị giải ngân nguồn
vốn vay.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm,
với việc có thêm một số dự án mới được vay
vốn đã nâng tổng vốn ODA được hợp thức hoá
thông qua các hiệp định ký kết với các nhà tài
trợ trong 7 tháng qua đạt tổng giá trị 1,599 tỷ
USD, trong đó vốn vay đạt 1.466 triệu USD và
vốn viện trợ khoảng 133 triệu USD.
Nguồn: Bộ KHĐT
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4. Dự án của UNDP giúp tập huấn công tác
lập kế hoạch cho các cán bộ địa phương
Hà Nội –tháng 8: Các cán bộ của 4 tỉnh – Vĩnh
Phúc và Bắc Cạn (miền Bắc), Quảng nam (miền
Trung), và Trà Vinh (miền Nam) đã được hướng
dẫn thực hiện công tác lập kế hoạch chiến lược.
Đợt tập huấn này là một phần trong các
hoạt động của dự án do UNDP tài trợ trị giá 4
triệu USD tiến hành trong 4 năm, mục đích là
giúp các cán bộ ở địa phương của các tỉnh nêu
trên xây dựng và triển khai các kế hoạch phát
triển KTXH và quản lý nhân sự.
Dự án bắt đầu tư tháng 6 năm 2006 và
dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2009. Mục
tiêu là nhằm giúp hoàn thiện chính sách quốc
gia và là một phần trong chương trình phân cấp
của Chính phủ Việt Nam.
Các giảng viên của lớp tập huấn là
chuyên gia và cán bộ của UNDP. Các chuyên gia
này sẽ tập huấn cho các cán bộ địa phương giải
quyết các bước chi tiết trong việc xây dựng các
kế hoạch chiến lược của các tỉnh trong tháng 8.
Nguồn: TTXVN
5. Australia quan tâm đến dự án bò sữa tại
Tp.HCM
TPHCM –8/06: Đoàn đại biểu Nghị viện bang
Nam - Australia vừa đến thăm và tìm hiểu mô
hình hoạt động HĐND Tp.HCM, các chính sách
xã hội và cơ sở hạ tầng của Thành phố.
Theo ông Jack Snelling, Chủ tịch Nghị
viện của bang Nam - Australia, các dự án bò
sữa, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch là
những lĩnh vực mà bang này đặc biệt quan tâm
ở Tp.Hồ Chí Minh. Vì vậy, phía Australia đã yêu
cầu tăng trao đổi thông tin để tăng cường quan
hệ hợp tác hữu nghị, hợp tác thương mại và đầu
tư giữa Tp.Hồ Chí Minh và bang Nam- Australia.
Theo Chủ tịch HĐND Tp.Hồ Chí Minh,
thành phố đang tăng cường giám sát, tổng hợp
ý kiến của người dân để từ đó có những điều
chỉnh phù hợp với điều kiện sống của nhân dân.
Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiên cứu, ban
hành các chính sách xã hội cho người nghèo
như học hành, tạo việc làm, chữa bệnh miễn
phí... từ nguồn quỹ hoạt động xã hội.
Nguồn: VNECONOMY cập nhật: 03/08/2006
6. Chính phủ dành 2.000 tỉ đồng cho quản
lý nước tại ĐBSCL
Hà Nội – 8/2006: Chính phủ sẽ dành 2.000 tỉ
đồng cho công tác quản lý nguồn nước (water
management) và nuôi trồng thuỷ sản ở đồng
bằng sông Cửu Long trong năm tới. Theo Ban
chỉ đạo Tây Nam, số tiền này sẽ được giải ngân
vào cuối năm.
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Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước
đến nay cho công tác quản lý nguồn nước phục
vụ nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực đồng bằng
sông Cửu Long. Các công trình quản lý nước
phục vụ trồng lúa được quan tâm nhiều, nhưng
thiếu sự quan tâm đầu tư cho các công trình
phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Do đó, tại nhiều
địa phương nguồn nước bị ô nhiễm gây tác động
xấu đến nuôi trồng thuỷ sản. Khoản đầu tư này
nhằm mục đích cải thiện tình hình nói trên.
Nguồn: Tuổi trẻ (VNECONOMY cập nhật
07/08/2006)
7. Cần hơn 43 triệu USD cho nâng cấp hồ
chứa nước
Hà Nội – 8/2006: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã
đề nghị Chính Phủ phân bổ ngân sách 700 tỉ
đồng (trên 43 triệu đô la Mỹ) cho công tác sửa
chữa và nâng cấp 120 hồ chứa không an toàn
nước trên cả nước trong năm nay.
Bộ cũng đã chỉ thị cho Cục Thuỷ Lợi phối
hợp với các chính quyền địa phương tiến hành
kiểm tra thường xuyên và gia cố/sửa chữa
mạng lưới công trình thuỷ lợi trong mùa mưa
năm nay.
Việt Nam có gần 2.000 hồ chứa nước
cung cấp nước tưới cho 500.000 ha đất canh
tác, phục vụ dân sinh và sản xuất điện. Tuy
nhiên, 50 % trong số hồ chứa này, được xây
dựng trong những năm 1970, hiện đang xuống
cấp nghiêm trọng, đặc biệt là các công trình ở
các tỉnh miền núi như Dầu Tiếng (Tây Ninh), Kẻ
Gỗ (Hà Tĩnh), Phú Ninh (Quảng Nam), Pa
Khoang (Lai Châu) và Cẩm Sơn (Lạng Sơn).
Nguồn: Báo Vietnam News
8. Doanh số ngành chế biến nông sản
tăng
Hà Nội –8/2006: Theo tin từ Bộ NN và PTNT,
ngành chế biến nông sản đã đạt doanh số 5,25
ngìn tỉ đồng (tương đương 328 triệu USD)
trong 7 tháng đầu năm 2006, tăng hàng năm
10%.
Cụ thể, ngành chế biến thực phẩm đạt
doanh số 397 tỉ đồng (tương đương 24,8 triệu
USD) trong tháng 7, tăng hàng năm 11.5%.
Doanh số của các ngành khác như chế
biến đường, nông sản và thuốc thu ý cũng
tăng.
Tuy nhiên, ngành chế biến muối chỉ đạt
600.000 tấn, giảm 35% so với cùng kỳ năm
ngoái, nguyên nhân chủ yếu là do thiên tai.
Giá muối vẫn giữ ổn định ở các tỉnh miền Bắc
và miền Trung, nhưng lại tăng cao ở miền
Nam.
Nguồn: TTXVN (VNECONOMY cập nhật:
03/08/2006)
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9. Chính phủ đầu tư cho công tác phòng
chống lũ ở ĐBSCL
Hà Nội, 9/8/06: The Ban chỉ đạo tây Nam,
đến nay, Chính phủ đã chi 3.2 nghìn tỉ đồng
(tương đương 201.25 đô la Mỹ) cho công tác
phòng chống lũ tại 8 địa phương thuộc ĐBSCL.
164 xã có nguy cơ lũ quét cao thuộc các
tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,
Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và Thành phố
Cần thơ được hưởng lợi từ khoản chi này.
Cho đến nay, đã xây dựng được 60.835
nhà chống lũ, đạt 40.6% mục tiêu đặt ra là
149.715 nhà; 58.687 trong tổng số 94.718 hộ
gia đình đã di dời đến vùng an toàn, đạt 49% so
với mục tiêu đề ra.
Tất cả các lực lượng chức năng cũng đã
có những biện pháp mạnh mẽ để chuẩn bị tốt
trong mùa lũ tới, trong đó có công tác tu sửa
đường xá, gia cố móng nhà, hoàn thành các
công trình cấp nước sạch và xây dựng các công
trình chống lũ.
Vùng ĐBSCL có 13 tỉnh thành với khoảng
18 triệu người dân (chiếm 21.7% đan số cả
nước), trong đó có khoảng 1,3 triệu người thuộc
dân tộc Khơ-me.
Hiện tại, phần đông dân số trong khu
vực vẫn sống dưới mức nghèo do tác động của
lũ quét.
Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt nam-Aug
9 p3
10. Nhật Bản sẽ trợ giúp ngành cao su của
bốn nước ASEAN
Nhật Bản sẽ trợ giúp ngành sản xuất cao
su tự nhiên của bốn nước ở lưu vực sông
Mekong, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và
Myanmar.
Theo báo Yomiuri (Nhật Bản), Bộ trưởng
Kinh tế - thương mại và công nghiệp nước này,
Toshihiro Nikai, sẽ công bố kế hoạch này tại Hội
nghị bộ trưởng kinh tế Nhật Bản và ASEAN được tổ chức ngày 23/8 tại Malaysia.
Mục đích của kế hoạch này nhằm giúp
bốn nước trên tăng sản lượng cũng như chất
lượng cao su tự nhiên để đáp ứng nhu cầu ngày
càng tăng trên thị trường thế giới.
Theo dự báo của Hội Nghiên cứu cao su
quốc tế, nhu cầu cao su của thế giới sau 30
năm nữa sẽ tăng gấp đôi so với mức hiện nay,
lên 15 triệu tấn/năm.
Nguồn: Tuổi Trẻ (VNECONOMY cập nhật:
22/08/2006)
11. Bộ đặt mục tiêu cao cho thu hút đầu tư
trực tiếp nước ngoài
Hà Nội –22/8/06: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa
đặt ra mục tiêu thu hút khoảng 7 tỉ đô la Mĩ đầu
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tư trực tiếp nước ngoài trong năm tới, đòi hỏi nỗ
lực cao của Bộ và các tỉnh thành trong cả nước.
Ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục
Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và đầu tư cho
hay hiện Bộ này đang xem xét việc cấp phép
một số dự án lớn trị giá hàng tỉ đô la Mĩ do có
những thay đổi quan trọng theo chiều hướng
tích cực trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài.
Ông cũng cho hay “Đối mặt với sự canh
tranh quyết liệt từ các nước trong khu vực trong
việc thu hút đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và
đầu tư và các tỉnh thành đã tìm cách tiếp cận
những nhà đầu tư tiềm năng của Việt Nam”.
“Nhật, Mĩ, các nước châu Âu, Hàn Quốc,
Singapore được coi là những nhà đầu tư chính
cho Việt nam.”
Theo các chuyên gia, Luật Đầu tư chung,
có hiệu lực từ đầu tháng 7, sẽ có tác động tích
cực đến triển vọng thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài do Luật này đã thể hiện rõ cam kết của
chính phủ trong việc tạo ra một sân chơi bình
đẳng cho các nhà đầu tư trong nước cũng như
nước ngoài.
Bên cạnh đó, các hiệp định mà Việt Nam
kí với các thành viên của Tổ chức Thương mại
thế giới trong quá trình chuẩn bị gia nhập tổ
chức này sẽ tăng cường lòng tin của các nhà
đầu tư vào Việt Nam.
Bộ Kế hoach và đầu tư và các bộ khác có
liên quan đang lên kế hoạch tổ chức một số
cuộc hội thảo từ nay cho đến cuối năm về kêu
gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, các tỉnh và
thành phố đang cử người ra nước ngoài để mời
các nhà đầu tư vào Việt Nam.
Việt Nam cũng sẽ mở một số văn phòng xúc
tiến đầu tư tại nhiều nước như Mĩ, Nhật và các
nước châu Âu, và thành lập quỹ xúc tiến đầu tư.
Bên cạnh đó, ông Thắng cho hay, danh
sách các khu vực có nhu cầu về đầu tư nước
ngoài trong vòng 5 năm sẽ sớm được công bố,
và Việt Nam đặt mục tiêu là thu hút 6 tỉ đô la Mĩ
đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm nay.
Hà Nội tìm kiếm đầu tư trực tiếp nước
ngoài.
Hà Nội đã kêu gọi các nhà đầu tư nước
ngoài đầu tư trực tiếp vào các lĩnh vực công
nghệ cao và xây dựng khách sạn cao cấp, tập
trung ở khu vực Hồ Tây.
Theo Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố
Hà Nội, trong nửa đầu năm nay, thủ đô đã thu
hút được 73 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
mới và 19 dự án được cấp thêm vốn với tổng
giá trị khoảng 741 triệu đô la Mĩ.
Cùng kì, sở đã khuyến nghị Bộ Kế hoạch
và đầu tư rút giấy phép đầu tư của 49 dự án
đầu tư nước ngoài và hỗ trợ 23 dự án khác
đang gặp khó khăn về vấn đế tài chính và tổ
chức.
Số 38 - Tháng 9/2006

Số 38 - Tháng 9/2006

Trong một nỗ lực tăng cường thu hút
đầu tư nước ngoài, Sở Đầu tư thành phố Hà Nội
đã lên kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành
chính. Đến cuối năm nay, sở sẽ thành lập một
nhóm làm việc để triển khai chính sách “một
cửa” trong việc cấp phép đầu tư cho các dự án
đầu tư nước ngoài. Chính sách “một cửa” sẽ
thúc đẩy việc thực hiện một số dự án lớn, bao
gồm một dự án xây nhà 65 tầng, một bệnh viện
một trăm giường, và dịch vụ điện thoại di động
CDMA-2000.
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam-VNS
12. Đầu tư nước ngoài ở khu vực phía
Nam sôi động trở lại
TPHCM-8/2006: Hàng loạt dự án đang và sắp
triển khai tại một số tỉnh, thành thuộc vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam với số vốn đầu tư
cho mỗi dự án từ hàng chục đến hàng trăm
triệu USD là những tín hiệu cho thấy tình hình
thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở khu vực này đã
sôi động trở lại.
Tại Tp.HCM, dự án xây dựng cảng
côngtennơ trung tâm Sài Gòn (SPCT) tại khu
công nghiệp Hiệp Phước, công suất 30 triệu tấn
hàng hóa/năm với tổng vốn đầu tư 249 triệu
USD, vừa nhận được giấy phép đầu tư.
Liên doanh Cảng Sài Gòn và APM
Terminals của Phần Lan cũng đã quyết định
khởi công xây dựng một cảng côngtennơ ở phía
Nam thành phố vào cuối năm nay và dự kiến
cảng này sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm
2009.
Tại cuộc gặp với lãnh đạo Tp.HCM tuần
trước, Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana của Hàn
Quốc Park Sam Koo đã thông báo kế hoạch xây
dựng Khu liên hợp cao ốc - trung tâm thương
mại - văn phòng Asiana Plaza với tổng vốn đầu
tư 230 triệu USD.
Một dự án khác của Kumho Asiana - Nhà
máy sản xuất lốp ôtô tại Bình Dương, công suất
3,15 triệu chiếc lốp/năm và tổng vốn đầu tư
300 triệu USD - cũng sẽ được khởi công vào
cùng thời gian này.
Không chịu thua thiệt trên sân nhà, các
nhà đầu tư trong nước cũng đang xúc tiến nhiều
dự án lớn bằng cách tự đầu tư hoặc liên doanh.
Tổng Công ty Thép Việt Nam đang xúc tiến
thành lập liên doanh với Tập đoàn thép Essar
của Ấn Độ để xây một nhà máy cán tấm nóng
công suất 2 triệu tấn/năm tại Phú Mỹ (Bà RịaVùng Tàu) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD.
Đầu năm 2007, liên doanh Công ty du
lịch Thanh Long - Công ty Việt Thắng sẽ khởi
công xây dựng khu du lịch Sea Dragon Hill tại
huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vùng Tàu) với tổng vốn
đầu tư lên đến 900 triệu USD.
Nguồn: TTXVN (VNECONOMY cập nhật:
10/08/2006)
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13. Việt Nam khuyến khích đầu tư vào bò
sữa
Theo nguồn tin từ cơ quan quản lý chăn
nuôi, Việt Nam khuyến khích tất cả các thành
phần kinh tế đầu tư vào chăn nuôi bò sữa và
nâng cao sản lượng sữa, đáp ứng nhu cầu trong
nước.
Cũng theo nguồn tin của Cục Chăn nuôi,
các nhà đầu tư vào bò sữa sẽ được hưởng ưu
đãi về thuế, sử dụng đất và các khoản vay ngân
hàng.
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2010 là
tăng gấp đôi số lượng bò sữa, lên khoảng
200.000 con và sản xuất 350.000 tấn sữa mỗi
năm, nhằm đáp ứng khoảng 33% nhu cầu trong
nước.
Năm ngoái, sản lượng sữa của Việt Nam
đạt gần 198.000 tấn, vượt chỉ tiêu 48.000 tấn.
Mặc dù vậy, sản lượng này chỉ đủ đáp ứng 2022% nhu cầu trong nước.
Vài năm qua, Việt Nam đã phối hợp với
nhiều tổ chức quốc tế tổ chức các khóa học về
ngành công nghiệp bò sữa cho kĩ thuật viên từ
cấp trung ương cho đến các cấp cơ sở.
Trong khuôn khổ các chương trình này, Viện
Chăn nuôi quốc gia đang triển khai một dự án
do Cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản
(JICA) tài trợ nhằm nâng cao kĩ thuật chăn nuôi
bò sữa. Dự án bắt đầu tháng 4 năm nay và sẽ
kéo dài đến hết tháng 3 năm 2011.
Nhiều năm trở lại đây, các sản phẩm sữa
nội địa không những được ưa chuộng ở Việt
Nam mà còn cạnh tranh được ở nhiều nước như
Iraq, Trung Quốc, Cuba và Myanmar. Kim
ngạch xuất khẩu các sản phẩm sữa liên tục
tăng, năm ngoái đạt trên 80 triệu đô la Mĩ.
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
dự đoán, trong tương lai gần, các sản phẩm sữa
nội địa sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Việt
Nam, với khoảng 70-90% thị phần, cho dù
ngành này phải đối phó với sự cạnh tranh ngày
càng khốc liệt từ các đối thủ nước ngoài do việc
giảm thuế khi Việt Nam gia nhập Tổ chức
thương mại thế giới.
Nguồn: TTXVN (Thời báo kinh tế Việt Nam cập
nhật ngày: 18/08/2006)
14. Việt Nam sẽ trồng thêm 2 triệu cây
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
mới thông qua một dự án phủ xanh, theo đó
Việt Nam sẽ trồng thêm 2 triệu cây nữa trong
giai đoạn 2006-2010.
Dự án này nằm trong số các hoạt động
gìn giữ và phát triển phong trào trồng cây do
Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng nhằm giảm
diện tích đất trống núi đồi trọc và tăng cường
nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế
biến gỗ.
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Dự án cũng nâng cao hiệu quả sử dụng
đất, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người
dân, và có ý nghĩa bảo vệ mội trường sinh thái.
Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn, Việt Nam hiện có 12,6 triệu héc-ta rừng,
chiếm 37% quỹ đất. Bốn tỉnh có diện tích rừng
bao phủ trên 60% là Tuyên Quang, Quảng Bình,
Kon Tum và Lâm Đồng.
Nguồn: TTXVN (Thời báo kinh tế Việt Nam cập
nhật ngày 21/08/2006)
15. Danh mục văn bản QPPL liên quan đến
ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành
trong tháng 7-2006
CHÍNH PHỦ
1. Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006
của Chính phủ về phát triển ngành nghề
nông thôn.
THỦ TƯỚNG
2. Quyết
định
163/2006/QĐ-TTg
ngày
11/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó
khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương
trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc
biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền
núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương
trình 135 giai đoạn 1999 - 2005)
3. Quyết
định
164/2006/QĐ-TTg
ngày
11/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó
khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện
đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã
hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào
dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
(Chương trình 135 giai đoạn II)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
1. Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN ngày 05
tháng 7 năm 2006 về việc công bố danh
mục các loài động vật, thực vật hoang dã
quy định trong các phụ lục của Công ước về
buôn bán quốc tế các loài động, thực vật
hoang dã nguy cấp.
2. Quyết định số 55/2006/QĐ-BNN ngày 07
tháng 7 năm 2006 về việc ban hành “Danh
mục bổ sung phân bón được phép sản xuất,
kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.
3. Thông
tư
số
56/2006/TT-BNN ngày
17/07/2006 hướng dẫn điều chỉnh dự toán
chi phí xây dựng công trình thuộc ngành
nông nghiệp và phát triển nông thôn.
4. Chỉ
thị
số
57/2006/CT-BNN ngày
21/07/2006 về tăng cường công tác quản lý
đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong
mùa lũ, bão.
5. Chỉ
thị
số
58/2006/CT-BNN ngày
21/07/2006 về triển khai một số biện pháp
trang 5 / 8

Bản tin tháng ISG

phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền
núi./.
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3.

Quyết định số 62/2006/QĐ-BNN ngày
16/08/2006 phê duyệt Chiến lược phát triển
giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020.

4.

1.

Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006
của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ
biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh
trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động
vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
THỦ TƯỚNG

Quyết định số 63/2006/QĐ-BNN
18/08/2006 Ban hành Quy chế về Tổ
và hoạt động của Hội đồng Khoa học
nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển
thôn.

5.

Thông tư liên tịch số 64/TTLT-BNN-BNV-BTC
hướng dẫn thực hiện Quyết định số
132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ
tướng CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi
theo nghề đối với công chức, viên chức, viên
chức ngành kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú
y và Kiểm soát đê điều.

1.

6.

Quyết định số 65/2006/QĐ-BNN ngày
25/08/2006 về việc bãi bỏ quyết định
05/2005/QĐ-BNN ngày 20/01/2005.

7.

Chỉ thị 66/2006/CT-BNN ngày 25/8/2006
v.v tăng cường công tác quản lý, nâng cao
chất lượng nông sản, vật tư nông nghiêph
và đảm bảo vệ sinh, an toàn nông sản thực
phẩm.

16. Danh mục văn bản QPPL liên quan đến
ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành
trong tháng 8-2006
CHÍNH PHỦ

Quyết
định
186/2006/QĐ-TTg
ngày
14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Quy chế quản lý rừng
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1.

Chỉ thị 60/2006/CT-BNN ngày 02/08/2006
về việc triển khai một số biện pháp phòng,
tránh lũ ở các địa phương duyên hải miền
Trung.

2.

Quyết
định
61/2006/QĐ-BNN
ngày
09/08/2006 về việc bổ sung, điều chỉnh
nhiệm vụ một số tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và PTNT

Số 38 - Tháng 9/2006

trang 6 / 8

ngày
chức
công
nông

Số 38 - Tháng 9/2006

trang 7/ 8

Bản tin tháng ISG

Số 38 - Tháng 9/2006

Số 38 - Tháng 9/2006

trang 8 / 8

