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hãy chia sẻ kiến thức của bạn với chúng tôi!

1. Hội nghị quốc tế về quản lý viện trợ sẽ
diễn ra tại Hà Nội
Hà Nội, 16/01/2007:Hội nghị bàn tròn quốc
tế lần thứ ba về quản lý theo kết quả phát triển,
diễn ra từ ngày 5 đến 8/2 tại Hà Nội, sẽ là diễn
đàn để các nước và tổ chức quốc tế thảo luận,
chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả viện trợ và cách tiếp cận quản lý
theo kết quả phát triển.
Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác và
Phát triển kinh tế (OECD) phối hợp tổ chức.
Tham dự Hội nghị có khoảng 350 đại
biểu quốc tế là đại diện cấp cao của các tổ chức
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quốc tế, các cơ quan viện trợ phát triển và hợp
tác quốc tế của các nước, các Bộ trưởng, Thứ
trưởng và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia
cùng đại diện các cơ quan ngoại giao của các
nước tại Việt Nam.
Dự kiến Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ
tham dự phiên khai mạc và bế mạc hội nghị./.
Nguồn: MPI
2. Phê duyệt đề án thu hút và sử dụng vốn
ODA
Hà Nội: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề
án định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) thời kỳ 2006-2010.
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(Toàn văn quyết định có thể truy cập trang web
của ISG).
Các lĩnh vực được ưu tiên sử dụng nguồn
vốn này gồm phát triển nông thôn kết hợp xoá
đói giảm nghèo; xây dựng hạ tầng kinh tế đồng
bộ theo hướng hiện đại; xây dựng kết cấu hạ
tầng xã hội; bảo vệ môi trường và các nguồn tài
nguyên thiên nhiên; tăng cường năng lực thể
chế và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao
công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và
triển khai các dự án ODA.
Đề án cũng đưa ra các dự báo về khả
năng thu hút và giải ngân vốn ODA; những
ngành, lĩnh vực và vùng được ưu tiên thu hút
vốn ODA và các giải pháp sử dụng hiệu quả
nguồn vốn này./.
Nguồn: TTXVN
3. ADB cho vay 30 triệu USD phát triển
nông nghiệp
Hà Nội, 02/01/2007: Ngày 2/1, Ngân hàng
phát triển Châu Á (ADB) cho biết ADB sẽ cho
Việt Nam vay 30 triệu USD để thực hiện dự án
cải thiện và hiện đại hoá công nghệ và khoa học
nông nghiệp.
Chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 10
triệu USD trong tổng trị giá 40 triệu USD của dự
án, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2011.
Dự án trên nhằm bổ sung cho Chương
trình Phát triển ngành nông nghiệp, được thông
qua năm 2002, với trị giá 90 triệu USD.
Khoản vay trên sẽ được sử dụng vào việc
thúc đẩy nghiên cứu nông nghiệp, hỗ trợ các
khoá đào tạo nâng cao và các nghiên cứu
của cán bộ tại các viện nghiên cứu nông
nghiệp; nâng cấp các thiết bị tại một số viện
nghiên cứu.
Bên cạnh đó, dự án sẽ đẩy mạnh các
chương trình đào tạo về nông thôn và cải thiện
sự tiếp cận của nông dân với các dịch vụ
khuyến nông tại các khu vực vùng cao và hẻo
lánh của 5 tỉnh Đắk Nông, Nghệ An, Ninh
Thuận, Quảng Nam, và Thanh Hóa.
Khoản vay này được trích từ Quỹ Phát
triển Châu Á, có kỳ hạn 32 năm trong đó có 8
năm ân hạn. Mức lãi suất được tính 1% trong
thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp
theo./.
Nguồn: TTXVN
4. Công bố cuốn sách “ Cơ sở cho phát triển
nông thôn”
Hà Nội, ngày 18/1/07: Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Đại sư quán Tây Ban
Nha tại Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố cuốn sách
“ Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng ở
Việt Nam”.
Đây không phải là một tài liệu khoa học
mang tính học thuật mà là kết quả của một quá
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trình phân tích, nghiên cứu thực tiễn của 110
chuyên gia đến từ nhiều tổ chức khác nhau.
Mục đích của cuốn sách này là cung cấp các yếu
tố phân tích, thúc đẩy sự thảo luận cởi mở về
các vấn đề phát triển nông thôn và đóng góp
vào việc xây dựng một chính sách phát triển
nông nghiệp ở Việt Nam.
Cuốn sách dày gần 500 trang, được chia
làm 5 chương, trong đó đã đề cập một cách
tổng quát các vấn đề ở nông thôn Việt Nam
như: thiết chế, hoạt động kinh tế, môi trường, y
tế, giáo dục....Trên cơ sở đó, mỗi cấp mỗi
ngành sẽ đề ra được chính sách phát triển nông
thôn theo vùng hợp lý và tạo ra được mạng lưới
kinh tế xã hội tại nông thôn, thỏa mãn nhu cầu
tối thiểu của phần đông dân số, nhất là người
nghèo.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
5. Các dự án của WB tại VN đều đạt mục
tiêu đề ra
Hà Nội, 26/01/2007: Trả lời phỏng vấn báo
Sài Gòn Giải Phóng nhân dịp kết thúc thời gian
4 năm công tác tại Việt Nam, ông Klaus
Rohland, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại
Việt Nam khẳng định chất lượng các dự án của
WB tại Việt Nam là rất tốt và đều đạt được mục
tiêu đề ra.
Nhìn lại thời gian công tác của mình tại
Việt Nam, ông Rohland cho biết tổng giá trị các
khoản tín dụng của WB dành cho Việt Nam mà
ông đã ký kết trong thời gian công tác tại đây
lên tới khoảng 3 tỷ USD. Sự hỗ trợ này đã giúp
Việt Nam tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm
nghèo.
“Trong 4 năm qua, tôi nhìn thấy tốc độ
tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ấn tượng
của Việt Nam. Tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong
ánh mắt của người dân. Tôi nhìn thấy rất nhiều
sự đổi thay trên đất nước của bạn”, ông
Rohland nói.
Tuy nhiên, ông Rohland cho rằng Việt
Nam còn có thể tăng trưởng 10%/năm nếu Việt
Nam tăng hiệu quả quá trình cải cách hành
chính và thực hiện các dự án.
Theo quan chức này, hiện nay, thời gian
trung bình để chuẩn bị một dự án của WB trên
thế giới là 2 năm, trong khi ở Việt Nam là 3
năm. Thời gian trung bình để thực hiện một dự
án của WB trên thế giới là 5 năm, trong khi ở
Việt Nam là 7 năm.
Ông Rohland cho biết WB vừa hoàn
thành Chiến lược hỗ trợ quốc gia dành cho Việt
Nam. Tuy nhiên, chiến lược này có thể sẽ được
đổi tên thành thành Chiến lược hợp tác quốc gia
bởi theo ông, Việt Nam đã trở thành một nước
có thu nhập trung bình và không cần hỗ trợ
nữa.
“WB sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam,
giúp các bạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh
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tế-xã hội giai đoạn 2006-2010, thực hiện các
cam kết đối với Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) theo hướng tận dụng được các cơ hội mà
WTO mang đến để tiếp tục tăng trưởng mạnh
mẽ hơn nữa”, ông Rohland cho biết.
Bên cạnh đó, WB sẽ tập trung giúp Việt
Nam cải cách hệ thống ngân hàng quốc doanh,
lĩnh vực tài chính công, hỗ trợ giảm nghèo ở các
vùng miền núi, bảo vệ môi trường và phát triển
cơ sở hạ tầng./.
Nguồn: TTXVN
6. Tạo bước đột phá phát triển kinh tế miền
núi phía Bắc
Hà Nội,30/01/2007: Theo Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, chăn nuôi và rừng nguyên
liệu được coi là hai mũi nhọn trong chiến lược
phát triển kinh tế khu vực miền núi phía Bắc
những năm tới.
Đây cũng được xác định là khâu đột phá
để tận dụng thế mạnh tự nhiên và nguồn lao
động dồi dào nhằm nâng cao đời sống của
người dân ở khu vực đang được coi là nghèo
nhất nước này.
Thứ trưởng ộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Hứa Đức Nhị cho biết, Bộ đang hoàn
tất quy hoạch các loại rừng, trong đó chỉ giữ lại
một diện tích hợp lý rừng phòng hộ, ưu tiên
tăng diện tích rừng sản xuất để nâng cao thu
nhập cho người dân trồng rừng.
Theo quy hoạch, 5 năm tới, diện tích
rừng sản xuất ở khu vực này sẽ được phát triển
lên gần 2,4 triệu ha trong tổng số khoảng 7,2
triệu ha rừng toàn vùng. Diện tích rừng sản
xuất này chủ yếu là nguyên liệu giấy, gỗ ván
nhân tạo, gỗ xây dựng và rừng đặc sản.
Dự kiến, với diện tích này, mỗi năm khu
vực phía Bắc có thể cung cấp cho thị trường
770.000 tấn bột giấy, 150.000 tấn ván dăm và
đến năm 2020, có thể đáp ứng 70% nhu cầu gỗ
chế biến xuất khẩu, tương đương 20 triệu m3
gỗ/năm.
Điều này vừa cải thiện được thực trạng
nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng được
khoảng 20% nhu cầu chế biến gỗ xuất khẩu
hiện nay, vừa góp phần lớn xoá đói giảm nghèo
và dần nâng cao mức sống cho người dân vùng
núi phía Bắc.
Đối với mũi đột phá thứ hai là chăn nuôi,
Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, với diện tích
đồng cỏ rộng và chất lượng giống gia súc đang
ngày càng được cải thiện, cùng với người dân
nhiều kinh nghiệm, phát triển nuôi trâu bò lấy
thịt là hướng đi phù hợp với các tỉnh miền núi
phía Bắc.
Theo đề án phát triển chăn nuôi đến
năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn đặt mục tiêu giá trị sản phẩm chăn nuôi ở
khu vực miền núi phía Bắc tăng từ gần 3.300 tỷ
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đồng hiện nay lên gần 13.000 tỷ đồng, chủ yếu
thu từ nguồn gia súc lấy thịt.
Vùng núi phía Bắc bao gồm 15 tỉnh, tổng
diện tích đất tự nhiên khoảng trên 100.000km2;
hiện có 11,8 triệu người dân sinh sống; có
nhiều thế mạnh về quỹ đất canh tác còn rộng,
hệ canh tác đa dạng.
Tuy nhiên, điểm yếu của khu vực này là địa
hình chia cắt mạnh, trình độ dân trí còn
thấp,công nghiệp chế biến còn kém và kinh tế
chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ./.
Nguồn: TTXVN
7. Kiểm tra việc sử dụng hoá chất trong
bảo quản rau, quả
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT, Cục Chế biến nông lâm
sản và nghề muối đã thành lập Đoàn kiểm tra
việc sử dụng hoá chất trong bảo quản rau, quả
tại một số tỉnh phía Nam như Bình Thuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, từ
ngày 22/11 đến 08/12/2006. Kết quả kiểm tra
cho thấy hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh
rau, quả ở các địa phương này đều sử dụng các
loại hoá chất được các cơ quan có thẩm quyền
cho phép sử dụng như Chế phẩm UMIKAI, Chế
phẩm Chitosan, Chế phẩm Liquid Wax, nước
ôzôn, dung dịch Anôlit…; Một số cơ sở hiện vẫn
đang sử dụng SO2, Ethrel, CaCl2… nhưng được
cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương
khuyến cáo hạn chế sử dụng và kiểm soát dư
lượng trên sản phẩm. Điển hình như Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã hướng
dẫn các cơ sở sản xuất nhãn có sử dụng SO2 lắp
đặt hệ thống thu hồi SO2 nhằm giảm thiểu ô
nhiễm môi trường và kiểm soát dư lượng còn lại
trên trái cây.
Cũng theo Cục Chế biến nông lâm sản và
nghề muối, mặc dù trong đợt kiểm tra này vẫn
chưa phát hiện việc sử dụng các loại hoá chất lạ
trong bảo quản rau, quả tại các địa phương,
nhưng nhiều cơ sở thu gom cũng như các chủ
vựa trái cây lớn đều cho biết đã có một số bạn
hàng có ý định đưa những loại hoá chất không
rõ nguồn gốc vào sử dụng nhằm kéo dài hơn
nữa thời gian bảo quản và tăng độ hấp dẫn của
sản phẩm. Điều này cho thấy cần phải nâng cao
hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh
vực này để đảm bảo quyền lợi của người tiêu
dùng cũng như nâng cao khả năng cạnh rau,
quả Việt Nam.
Nguồn: Cục Chế biến NLS và nghề muối
8. Hoàn thành quy hoạch chăn nuôi trang
trại tập trung vào 2008
Hải Phòng, 20/01/2007:Năm 2008, các tỉnh
phía Bắc sẽ hoàn thành quy hoạch tổng thể và
phát triển chăn nuôi trang trại tập trung và
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phấn đấu đưa số lượng trang trại chăn nuôi đạt
tăng trưởng hàng năm 30%.
Đây là mục tiêu đã được các đại biểu đề
ra tại "Hội nghị phát triển chăn nuôi trang trại,
tập trung khu vực phía Bắc" do Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn tổ chức trong hai ngày
18 và 19/1, tại thành phố Hải Phòng.
Mục tiêu này cũng góp phần đưa tỷ trọng
sản phẩm hàng hóa chăn nuôi trang trại tập
trung trong cả nước đạt 45 đến 50% vào năm
2010 và đạt 60 đến 65% vào năm 2015.
Đây cũng được xem là biện pháp để giúp
ngành chăn nuôi chủ động kiểm soát, khống
chế dịch bệnh, đặc biệt là cúm gia cầm và dịch
lở mồm long móng, hướng tới mục tiêu phát
triển bền vững.
Trong 5 năm 2001-2006, chăn nuôi
trang trại đã phát triển nhanh cả về số lượng và
quy mô trên phạm vi cả nước. Số lượng trang
trại tăng từ 1.761 năm 2001 lên 17.721 năm
2006, bình quân tăng trên 58%/năm.
Các tiến bộ về giống vật nuôi, thức ăn,
chuồng trại, quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi
dưỡng được áp dụng rộng rãi trong chăn nuôi
trang trại, đặc biệt là chăn nuôi lợn, gia cầm. Vì
vậy, năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu
quả chăn nuôi được cải thiện đáng kể./.
Nguồn: TTXVN
9. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu trồng được
4.200 ha chè
Lâm Đồng, 11/1/2007: Tỉnh Lâm Đồng đang
phấn đấu đến năm 2010 trồng được 4,200 ha
chè chất lượng cao, là tỉnh có diện tích loại chè
này lớn nhất ở Việt Nam.
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cho biết để đạt
được mục tiêu này tất cả các trang trại chè
trong tỉnh đang tiến hành các biện pháp nhằm
cải thiện và đẩy mạnh việc trồng chè.
Đến nay tỉnh đã có gần 2.000 ha chè
chất lượng cao.
Lâm Đồng được coi là vựa chè của cả
nước, cung cấp gần 27% sản lượng chè của
quốc gia.
Nguồn: TTXVN
10. Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai kế
hoạch năm 2007
Hà Nội, 11-12/1/2007: Trong 2 ngày 1112/1/2007, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức
Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và PTNT
năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Bộ
trưởng Cao Đức Phát, các đồng chí Thứ trưởng
chủ trì Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Tấn Dũng đã tới dự và có ý kiến chỉ đạo về
nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và PTNT năm
2007.
Nguồn: http://www.mard.gov.vn/
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11. Đan Mạch hỗ trợ phát triển ngành trồng
hoa tại Đà Lạt
Hà Nội, 12/01/2007: Cục Xúc tiến thương
mại thuộc Bộ Thương mại cho biết, thông qua
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
Tổ chức Danida Copenhagen (Đan Mạch) vừa
quyết định hỗ trợ phát triển ngành trồng hoa ở
Đà Lạt, Lâm Đồng với 3 dự án.
Trong số các dự án có tổng vốn gần 4,9
tỉ đồng (gồm cả đối ứng), dự án của Công ty
Dalat Hasfarm được hỗ trợ trên 2,9 tỉ đồng để
nâng cao và giúp đỡ nông dân Đà Lạt kỹ thuật
trồng hoa cao cấp, các quy trình thu hoạch, bảo
quản sau thu hoạch, thu mua hoa xuất khẩu.
Dự án thành lập Hiệp hội hoa Đà Lạt
được hỗ trợ hơn 600 triệu đồng nhằm hình
thành tổ chức nghề nghiệp cho người trồng hoa.
Dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn
Mai Nguyên được tài trợ trên 1,3 tỉ đồng với
mục tiêu cung cấp các dịch vụ sau thu hoạch
hoa, xây dựng mô hình điểm về sản xuất hoa
cao cấp xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ,
Nhật Bản...
Theo Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng, các
dự án này được triển khai trong 2 năm và việc
triển khai các dự án là những bước khởi động
cần thiết để tăng tốc ngành hoa Đà Lạt, nhất là
về kỹ thuật và thị trường trong thời gian tới./.
Nguồn: TTXVN
12. Hơn 29 nghìn tỉ đồng được đầu tư vào
kinh tế trang trại trong năm 2006
Hà nội, 1/2007: Theo thống kê của Tổng cục
thống kê, trong năm 2006 các chủ trang trại đã
đầu tư khoảng 29.320 tỉ VND (khoảng 1,83 tỉ
USD) vào việc mở rộng sản xuất và thâm canh,
tăng hơn 90% so với năm 2001.
Con số sơ bộ thu được từ cuộc khảo sát
do Tổng Cục thống kê tiến hành cho thấy mức
đầu tư trung bình của các trang trại giao động
từ 144,4 tỉ đồng đến 575, 5 tỉ đồng, tuỳ theo
khu vực canh tác.
Cũng theo báo cáo của cuộc khảo sát
trên, quy mô đầu tư ngày càng tăng, và nền
kinh tế trang trại đang phát triển theo hướng
sản xuất hàng hoá theo định hướng thị trường.
Doanh thu của các trang trại trong nước
đạt 19.820 tỉ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với năm
2001.
Sự phát triển của kinh tế trang trại, đặc
biệt là ở khu vực Đông nam bộ, Tây nguyên và
Đồng bằng sông Hồng đã góp phần tạo công ăn
việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ở
khu vực nông thôn.
Nguồn: Thời báo kinh tế, cập nhật:
11/01/2007
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13. Đẩy mạnh các chương trình của LHQ hỗ
trợ phòng chống cúm gia cầm ở Việt Nam
HÀ NỘI, ngày 9 tháng 1 năm 2007 - Hôm
nay, Giai đoạn hai của Chương trình Phối hợp
Phòng chống cúm gia cầm giữa Chính phủ Việt
Nam và Liên Hợp Quốc cùng với ba dự án khác
của Tổ chức Nông nghiệp & Lương thực của LHQ
(FAO) nhằm hỗ trợ cho công tác này được ký
kết đúng vào thời điểm Việt Nam đang phải đối
mặt với nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm sau
khi phát hiện một số ổ dịch vừa qua.
Trên cơ sở phát huy thành công đạt được
trong Giai đoạn một của Chương trình Phối hợp
với mục tiêu chủ yếu là đối phó các trường hợp
khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch
cúm gia cầm, Giai đoạn hai của Chương trình
này và các dự án được ký kết ngày hôm nay
nhằm hỗ trợ cho Chương trình Hành động tổng
hợp về Phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở
người của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010, hay
còn gọi là “Sách xanh”.
Chương trình Phối hợp giữa Chính phủ và
LHQ nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Chính
phủ Việt Nam với các tổ chức/cơ quan quốc tế
trong việc hỗ trợ thực hiện Chương trình Hành
động tổng thể. Chương trình Phối hợp sẽ tập
trung nâng cao năng lực phòng chống có hiệu
quả bệnh cúm gia cầm độc lực cao ở Việt Nam
nhằm giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm sang người và
nguy cơ xảy ra đại dịch cúm ở người cũng như
áp dụng những biện pháp cần thiết để hạn chế
tác hại khi dịch nổ ra.
Nội dung chủ chốt tiếp tục được ưu tiên
và đưa vào tất cả các hoạt động của Chương
trình là nâng cao nhận thức của người dân
nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi và thanh toán
bệnh cúm gia cầm độc lực cao trong đàn gia
cầm ở Việt Nam.
Các dự án do FAO thực hiện sẽ tiến hành
những hoạt động như tập huấn về dịch tễ ở cơ
sở, hỗ trợ các đợt tiêm phòng đại trà và theo
dõi kết quả sau khi tiêm phòng, tăng cường
năng lực chẩn đoán trong phòng thí nghiệm và
giám sát dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc,
nghiên cứu vai trò truyền bệnh của các loài
chim hoang dã và các đàn vịt thả dông cũng
như thử nghiệm hiệu lực của vác-xin.
TS. Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và Trưởng Ban
Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia
cầm, nói: “Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự
hỗ trợ quý báu của các tổ chức LHQ trong cuộc
chiến chống dịch cúm gia cầm của chúng tôi.
Chương trình Phối hợp giữa Chính phủ và Liên
Hợp Quốc góp phần quan trọng vào việc xây
dựng Chương trình Hành động Quốc gia và việc
thực hiện Chương trình này trong thời gian tới.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ to lớn của
cộng đồng tài trợ. Sự hỗ trợ đó sẽ có ý nghĩa
quan trọng giúp chúng tôi đạt được các mục
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tiêu đề ra trong lĩnh vực đầy khó khăn, thách
thức này”.
Chương trình Phối hợp sẽ do Ban Chỉ đạo
Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm chủ trì
thực hiện với sự tham gia tích cực của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các
Bộ, ngành khác như Bộ Văn hoá và Thông tin,
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bốn cơ quan LHQ (cụ
thể là FAO, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ
Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Chương trình Phát
triển LHQ (UNDP)) sẽ phối hợp chặt chẽ với các
Bộ, ngành.
Ông John Hendra, Điều phối viên Thường
trú LHQ, nói: “Chương trình Phối hợp Phòng
chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giữa
Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc cho thấy
các hoạt động phối hợp theo một chương trình
thống nhất của các tổ chức LHQ với sự chỉ đạo
tích cực của quốc gia có thể mang lại sự khác
biệt. Chúng tôi vui mừng nhận thấy hai Bộ chủ
chốt của Việt Nam và các tổ chức LHQ phối hợp
với nhau trong việc đối phó với dịch cúm ở cả
gia cầm và ở người theo phương thức tổng
hợp”.
Ông Andrew Speedy, Đại diện FAO tại
Việt Nam, khẳng định lại cam kết của FAO sẽ
tích cực hợp tác với Chính phủ và các đối tác
khác. Theo Ông, Giai đoạn một của Chương
trình Phối hợp cho thấy rằng tinh thần phối hợp
tích cực theo đúng hướng đã góp phần đạt được
các mục tiêu trên cơ sở sử dụng các nguồn lực
hiện có với hiệu quả chi phí cao hơn.
TS. Troedsson, Đại diện WHO tại Việt
Nam, nói: “Sự tái hiện của bệnh cúm gia cầm ở
một số tỉnh phía Nam vào tháng trước nhắc nhở
chúng ta phải luôn sẵn sàng ở mức cao nhất
nhằm đối phó với nguy cơ xảy ra dịch cúm gia
cầm và các bệnh truyền nhiễm khác. Việc xây
dựng Hệ thống Cảnh báo và Đối phó sớm và
Chương trình Tập huấn về Dịch tễ ở cơ sở với sự
hỗ trợ từ Giai đoạn hai của Chương trình Phối
hợp là những bước đi quan trọng theo đúng
hướng”.
Giai đoạn một của Chương trình Phối hợp
giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc đã
nhận được sự hỗ trợ của tám nhà tài trợ, đó là
Ốt-xtrây-lia, Canađa, Phần Lan, Lúc-xem-bua,
Hà Lan, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ và UNDP, thông qua
một kênh duy nhất. Chính phủ Nhật Bản và Hoa
Kỳ cũng hỗ trợ song song cho Chương trình
này. Ốt-xtrây-lia, Canađa, Phần Lan, và Lúcxem-bua sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Giai đoạn hai
của Chương trình Phối hợp cùng với một khoản
tài trợ mới từ Niu-di-lân. Các thoả thuận tài trợ
song phương giữa UNDP với Ốt-xtrây-lia và Niudi-lân cũng được ký kết ngày hôm nay. Giai
đoạn hai này có ngân sách 16,2 triệu USD,
trong đó đã huy động được 14,7 triệu USD tính
đến thời điểm này. Cùng với khoản kinh phí gần
6,9 triệu USD đã chi trong Giai đoạn một, tổng
ngân sách của Chương trình là 23,1 triệu USD.
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Các dự án song phương do Chính phủ
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ai-len tài trợ thông qua
FAO lên tới khoảng 4 triệu USD.
Phát biểu tại lễ ký kết, Ông William
Twedle, Đại sứ Ốt-xtrây-lia tại Việt Nam, nói:
“Chúng tôi vui mừng chứng kiến những nỗ lực
phối hợp của các cơ quan LHQ và các cơ quan
Chính phủ thông qua Chương trình Phối hợp và
các sáng kiến khác có liên quan. Chương trình
Hành động tổng hợp là một khuôn khổ rất phù
hợp cho các hoạt động phòng chống dịch cúm
gia cầm của quốc gia và quốc tế ở Việt Nam.
Việc tăng cường phối hợp hành động giữa các
nhà tài trợ có ý nghĩa hết sức quan trọng để
đảm bảo thực hiện thành công Chương trình, và
chúng tôi vui mừng nhận thấy LHQ đang đi đầu
trong việc hỗ trợ Chính phủ trên lĩnh vực này”.
Mới đây, Việt Nam đã công bố dịch cúm
gia cầm xuất hiện ở ba tỉnh phía Nam. Đây là ổ
dịch đầu tiên được phát hiện kể từ tháng 12
năm 2005. Ba đợt dịch cúm gia cầm chính xảy
ra tại Việt Nam kể từ cuối năm 2003 đến nay đã
làm 42 người bị tử vong và ảnh hưởng tới tám
triệu hộ dân mà phần lớn trong số đó là hộ
nghèo.
Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin, xin
vui lòng liên hệ với:
TS. Hoàng Văn Năm, Cục phó Cục Thú y, Tổ
Thư ký Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch
cúm gia cầm, ĐT: (84 4) 8686030; Hoặc TS.
Nguyễn Văn Bình, Cục phó Cục Y tế dự phòng,
Bộ Y tế, ĐT: (84 4) 8456855; Hoặc Chị Nguyễn
Việt Lan, Phòng Truyền thông LHQ, ĐT: (84 4)
8224383 - máy lẻ: 121, Fax: (84 4) 9422267
14. Yêu cầu các địa phương khẩn trương
đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm
gia cầm.
Hà nội, 12/01/07: Bộ Nông nghiệp và PTNT
vừa cử các đoàn làm việc đến các tỉnh miền
trung và miền nam để hối thúc địa phương tiến
hành các biện pháp đối phó khẩn cấp nhằm
ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch cúm gia
cầm, bao gồm cả việc tiêm phòng vaxin bổ sung
cho gia cầm.
Tại Hà nội, Sở Nông nghiệp và PTNT
cũng đang nhanh chóng triển khai hệ thống lò
mổ để đáp ứng nhu cầu về môi trường và vệ
sinh an toàn thực phẩm.
Sở cũng đang từng bước tiến hành việc
xác định nguồn gốc của thịt và trứng gia cầm.
Những sản phẩm này nếu không có chứng nhận
kiểm dịch sẽ bị đưa ra khỏi thành phố.
Thành phố Hà Nội đưa ra kế hoạch trong năm
nay sẽ chấm dứt việc chăn nuôi gia cầm trong
phạm vi thành phố.
Các tỉnh phía Nam như Sóc Trăng, Kiên Giang,
và Long An vừa xây dựng các trạm kiểm dịch tại
thị trấn để ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm.
Các trạm thú y ở tỉnh Quảng Ngãi và Kiên Giang
Số 43 - Tháng 02/2007

Số 43 - Tháng 02/2007

đang tăng cường tiêm phòng vaxin cho gia cầm
và đóng cửa các lò mổ tự do.
Theo báo cáo của Cục Thú y cho biết
dịch cúm gia cầm tái phát tại 5 tỉnh Cà Mau,
Bạc Liêu, Hậu Giang, và Kiên Giang.
Nguồn: TTXVN
15. Nghị định mới thắt chặt công tác kiểm
dịch thực vật
Hà nội, 10/01/2007: Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng vừa ban hành nghị định 02/2007/ND-CP
về kiểm dịch thực vật để quản lý chặt chẽ các
hoạt động có liên quan và thực hiện các cam
kết quốc tế mà Việt nam đã ký kết hoặc tham
gia.
Nghị định bao gồm 7 chương với 31 điều
khoản, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức
kiểm dịch thực vật, cơ quan Nhà nước và Uỷ
ban nhân dân các cấp.
Nghị định này cũng xác định trách nhiệm
và thẩm quyền của các cán bộ kiểm dịch, các
thủ tục kiểm dịch, các hoạt động bị nghiêm
cấm.
Đặc biệt nghị định đưa ra các quy định
cụ thể về việc kiểm dịch thực vật ở cửa khẩu và
biên giới. (Xem trang web của ISG).
Nguồn: ISG
16. Thoả thuận điều chỉnh Hiệp định dự án
ETSP, pha bắc cầu 2007.
(Amendment to the Project Agreeent on Project
of “Extension and Training Supports for Forestry
and Agriculture in the Uplands”).
Hà Nội, ngày 04/1/2007: Với sự cho phép
của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6245
/VPCP-QHQT ngày 30/10/2006, thay mặt Lãnh
đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
TS. Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT, và
ngài Bénédict de Cerjat Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Hà
Nội đã ký Thoả thuận điều chỉnh Hiệp định dự
án “Phổ cập và đào tạo nông lâm nghiệp vùng
cao” viết tắt là ETSP, giai đoạn mở rộng pha bắc
cầu (1/1/2007- 31/12/2007), kinh phí giai đoạn
bắc cầu 1.287.000 Frăng Thụy Sĩ (tương đương
khoảng 990.000 USD).
ETSP (2003-2006) là dự án được phát
triển lên từ “Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp
cộng đồng” đã được Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn thực hiện theo Thoả thuận thực
hiện dự án ký kết giữa Chính phủ Thuỵ Sỹ và
Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ngày 12/3/2003.
Mục tiêu chung của dự án ETSP là các hệ
thống khuyến nông lâm định hướng theo nhu
cầu có hiệu quả được thiết lập phục vụ nông
dân vùng cao và góp phần quản lý nguồn tài
nguyên thiên nhiên bền vững và cải thiện sinh
kế hộ gia đình. Mục tiêu của Năm bắc cầu 2007
nhằm
củng
cố,
nhân rộng
các
hoạt
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động/phương pháp hiện đang thực hiện tốt và
chuẩn bị Văn kiện của dự án giai đoạn mới.
Với việc kéo dài thêm một năm, ETSP sẽ
(i) Củng cố và nhân rộng các hoạt động đang
được thực hiện ở 3 tỉnh là Hoà Bình, Thừa Thiên
Huế và Đăc Nông ở cả cấp huyện/xã và cấp
Trung ương (ii) Đánh giá nội bộ dự án có sự
tham gia; báo cáo tổng kết giai đoạn dự án và
(iii) Thiết kế Mục tiêu và lập kế hoạch định
hướng Dự án mới phù hợp chiến lược của Bộ
NN&PTNT và SDC, chuẩn bị Văn kiện và Thoả
thuận dự án trình phê duyệt và ký kết.
Nguồn: Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT
17. Lâm Đồng xây dựng vùng chè nguyên
liệu lớn nhất nước
Hà Nội, 11/01/2007: Từ nay đến năm 2010,
tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục cải tạo và trồng mới
để xây dựng vùng nguyên liệu chè chất lượng
cao rộng 4.200ha, lớn nhất trong cả nước.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Lâm Đồng, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng
được vùng nguyên liệu chè chất lượng cao rộng
gần 2.000ha./.
Nguồn: TTXVN
18. Khuyến khích doanh nghiệp Trung
Quốc đầu tư vào VN
Hà Nội: Hội thảo "Giới thiệu môi trường đầu tư
của Việt Nam", khai mạc sáng 5/1 tại Quảng
Châu (Trung Quốc), đã cung cấp nhiều thông
tin hữu ích về môi trường và các chính sách ưu
đãi đầu tư của Việt Nam, nhằm khuyến khích
các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư mạnh hơn
nữa vào quốc gia này.
Phát biểu trước hơn 430 doanh nghiệp
Trung Quốc và đại diện các hiệp hội công
nghiệp thành phố Quảng Châu, Tổng lãnh sự
Việt Nam tại Quảng Châu Võ Thịnh cho biết
Trung Quốc là thị trường lớn của Việt Nam với
kim ngạch thương mại hai chiều năm 2006 đạt
10 tỷ USD.
Đến cuối tháng 11/2006, Trung Quốc đã
đầu tư vào Việt Nam 402 dự án, với tổng vốn
đăng ký trên 825 triệu USD.
Tiến sĩ Hướng Nghị Bân, cố vấn Trung
tâm nghiệp vụ thị trường thuộc Tập đoàn TCL
của Trung Quốc, cho rằng các doanh nghiệp
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không chỉ
gặp nhiều thuận lợi, mà khả năng bị rủi ro trong
kinh doanh cũng rất thấp, bởi Việt Nam có tiềm
lực tăng trưởng lớn và có nền chính trị xã hội ổn
định./.
Nguồn: TTXVN
19. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tổng kết thí điểm cơ chế “1 cửa”
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Hà Nội, 18/01/2007: Ban Chỉ đạo Cải cách
hành chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện thí
điểm cơ chế “một cửa” giai đoạn 2005–2006.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật, Phó Trưởng
Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Tham dự có Đại diện Ban Chỉ đạo Cải cải
cách hành chính của Chính phủ, Đại diện Ban
Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của
Chính phủ; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC
của Bộ, các Cục, Vụ, đại diện Đảng ủy, Công
đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ, Công đoàn
ngành Nông nghiệp và PTNT.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
20. Dự án Hỗ trợ chương trình CCHC tại Bộ
NN và PTNT, VIE/02/016 hội thảo kết thúc
Dự án.
Hà nội, 17/01/07: Dự án Hỗ trợ Chương trình
CCHC tại Bộ NN và PTNT, mã số (VIE/02/016)
đã tổ chức hội thảo Kết thúc Dự án do Thứ
trưởng Nguyễn Ngọc Thuật chủ trì. Tham dự hội
thảo về phía Việt Nam có các Bộ ngành liên
quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội Vụ, Bộ
Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài Chính và đại diện các
cơ quan thông tấn báo chí.
Hội thảo đã nghe Ban quản lý dự án
trình bày Báo cáo tóm tắt kết thúc dự án và góp
ý để hoàn thiện các nội dung của báo cáo. Báo
cáo nêu lên các kết quả dự án đã đạt được
trong 3 năm qua (6/2003-12/2006) cùng với
những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực
hiện Dự án. Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị
các Cơ quan Chính phủ, các nhà tài trợ tiếp tục
hỗ trợ thực hiện CCHC của Bộ Nông nghiệp và
PTNT giai đoạn 2007-2010 thông qua 1 Dự án
mới.
Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c
Đoàn Thị Thu Hiền, Trợ lý hành chính của Dự
án, Tel: 08043097~98~54 hoặc địa chỉ email:
vie02016.vn@undp.org
21. Anh và Ôxtrâylia hỗ trợ VN thực hiện
cam kết gia nhập WTO
Hà Nội, 24/01/2007: Ngày 24/1, đại diện
Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Phát triển Quốc
tế Ôxtrâylia và Bộ Phát triển Quốc tế Anh đã ký
thỏa thuận đồng tài trợ cho Chương trình “Duy
trì phát triển bền vững và giảm nghèo thông
qua thực hiện các cam kết gia nhập WTO''.
Chương trình được thực hiện trong 6
năm, bắt đầu từ năm 2007 với tổng vốn dự kiến
là 15 triệu USD.
Theo thỏa thuận, trong năm nay, các
nhà tài trợ sẽ giúp Việt Nam cụ thể hóa Chương
trình hành động của Chính phủ, của các bộ,
ngành liên quan nhằm tận dụng những cơ hội
sau khi gia nhập WTO, đồng thời đối phó với
những tác động tiêu cực có thể phát sinh đối với
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người nghèo, vùng nghèo và các nhóm xã hội
dễ bị tổn thương; hỗ trợ nâng cao hiểu biết cho
người dân và các doanh nghiệp về những cơ hội
và khó khăn sau gia nhập WTO.
Giai đoạn 2, được thực hiên từ 20082012, sẽ hỗ trợ thực hiện những cam kết của
Việt Nam trong WTO, các tổ chức quốc tế và
khu vực khác, bao gồm nâng cao năng lực
hoạch định chính sách, trợ giúp nhằm giảm
thiểu tác động tiêu cực của hội nhập đối với các
nhóm xã hội dễ bị tổn thương, xử lý tác động
đối với môi trường, trao đổi thông tin và tuyên
truyền về những vấn đề liên quan tới WTO./.
Nguồn: TTXVN
22. Chính thức cắt giảm một số dòng thuế
theo cam kết WTO
Hà Nội, 11/01/2007: Bộ Tài chính cho biết,
từ ngày hôm nay, 11/1/2007, việc cắt giảm một
số dòng thuế theo cam kết WTO chính thức
được thực hiện.
Trong toàn bộ biểu cam kết, Việt Nam sẽ
cắt giảm thuế với khoảng 3.800 dòng thuế
(chiếm 35,5% số dòng của biểu thuế), giữ mức
thuế hiện hành với khoảng 3.700 dòng (chiếm
34,5% số dòng của biểu thuế).
Ngoài ra, Việt Nam cũng chấp nhận mức
thuế trần cao hơn hiện hành với 3.170 dòng
thuế (chiếm 30% số dòng của biểu thuế), chủ
yếu là đối với các nhóm hàng như xăng dầu,
kim loại, hóa chất và một số phương tiện vận
tải chuyên dùng.
Các mặt hàng khác nằm trong danh sách
cắt giảm thuế lần này bao gồm vàng bạc, đá
quý, thủy tinh, giày dép, đồ dùng gia dụng,
hàng điện tử, điện lạnh, sắt thép, hợp kim, thiết
bị lọc nước, máy hút bụi, rượu, bia, nước giải
khát thuốc với mức giảm 10-25%.
Đối với mặt hàng ôtô chở người, ôtô tải,
thuế chỉ còn 80% thay cho mức 90% cũ. Riêng
thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ôtô tải đã qua
sử dụng vẫn áp dụng mức 150% hiện hành.
Đáng chú ý là các mặt hàng dệt may
theo quy định nhóm hàng xơ, sợi sẽ giảm từ
20% xuống 5%, nhóm hàng vải giảm từ 40%
xuống 12%. Nhóm hàng quần áo và đồ may
sẵn giảm từ 50% xuống 20%.
Theo cam kết, Việt Nam ràng buộc toàn
bộ biểu thuế nhập khẩu hiện hành gồm 10.689
dòng thuế, trong đó thuế suất cam kết cuối
cùng có mức bình quân giảm đi 23% so với mức
thuế ưu đãi bình quân hiện hành (thuế suất
MFN) của biểu thuế với lộ trình thực hiện sau 57 năm./.
Nguồn: TTXVN
23. Tăng cường xúc tiến đầu tư ở nước
ngoài
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Hà Nội, 01/01/2007:Trong năm 2007, Bộ Kế
hoạch-Đầu tư sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn vận
động kêu gọi đầu tư tại nước ngoài và khẩn
trương triển khai chủ trương tăng cường cơ
quan xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng
điểm như Mỹ, Nhật Bản và Đức.
Bộ sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ
sớm phê duyệt Danh mục dự án quốc gia kêu
gọi vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010
để làm cơ sở vận động đầu tư.
Năm 2006, Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã đón
400 đoàn khách vào tìm hiểu cơ hội đầu tư tại
Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc
gia.
Bộ cũng đã tổ chức nhiều hội thảo kêu
gọi đầu tư vào Việt Nam tại một số nước và
vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Bỉ,
Lúcxămbua, Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc,
Đài Loan, Hàn Quốc.
Hoạt động của các trung tâm xúc tiến
đầu tư tại 3 miền cũng đã đạt được một số kết
quả đáng khích lệ./.
Nguồn: TTXVN
24. Việt Nam và Ấn Độ hợp tác phát triển
ngành điều
TP Hồ Chí Minh, 25/01/2007: Ngày 25/1, tại
thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Điều Việt Nam
(VINACAS) phối hợp với Hội đồng Xúc tiến Xuất
khẩu Điều Ấn Độ (CEPCI) tổ chức hội thảo hợp
tác phát triển ngành điều và ký kết biên bản ghi
nhớ hợp tác.
Tại hội thảo, hai bên đã trao đổi, chia sẻ
thông tin về những kết quả đạt được cũng như
khó khăn trong việc sản xuất, chế biến và tiêu
thụ nhân điều trong những năm qua.
Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ
nhằm tạo ra cơ chế nhằm trao đổi thường
xuyên thông tin giữa hai hiệp hội trong những
lĩnh vực như dự báo về mùa vụ; các số liệu sản
xuất, xuất nhập khẩu; thông tin thị trường đáng
tin cậy; các chính sách mới của Chính phủ tác
động đến ngành điều.
Hai bên thống nhất Thành lập một Ủy
ban xét chuẩn chủng loại và các tiêu chuẩn kỹ
thuật điều nhân thế giới, nhằm tránh sự trở
ngại trong giao thương quốc tế, đồng thời triển
khai thực hiện những tiêu chuẩn này tại quốc
gia khác.
Biên bản này sẽ gửi về cho Hiệp hội
những nhà sản xuất điều Braxin (SINDICAJU)
(nước có sản lượng điều lớn thứ 3 thế giới) và
ngay khi nhận được sự xác nhận và bổ sung
(nếu có) từ tổ chức này, biên bản ghi nhớ ba
bên giữa SINDICA, CEPCI và VINACAS sẽ được
ký sớm nhất vào ngày 30/4 năm nay.
Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ
tịch VINACAS, Ấn Độ hiện là nước có sản lượng
điều thô lớn nhất thế giới với 450.000 –
500.000 tấn/năm, kế đến là Việt Nam từ
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350.000 – 400.000 tấn/năm. Hằng năm, sản
lượng điều của hai nước chiếm gần 60% tổng
sản lượng điều thô trên toàn thế giới. Hoa Kỳ,
nước nhập khẩu điều nhân lớn nhát thế giới,
chủ yếu nhập khẩu điều của Việt Nam và Ấn
Độ.
Xuất khẩu điều của Việt Nam có tốc độ
tăng trưởng rất nhanh, từ 28.000 tấn năm 1990
tăng lên 350.000 tấn năm 2006./.
Nguồn: TTXVN
25. Việt Nam chính thức trở thành thành
viên thứ 150 WTO ngày 11/1/2007
Hà Nội, 11/1/2007: Việt Nam chính thức trở
thành thành viên thứ 150 WTO . Đây chính là
thời điểm các nội dung thỏa thuận bắt đầu có
hiệu lực.
Quá trình gia nhập WTO của Việt Nam đã
bắt đầu từ năm 1995 khi Việt Nam gửi đơn gia
nhập. Trong quá trình 11 năm, Việt Nam đã
vượt qua các đàm phán với WTO cũng như đàm
phán song phương với tất cả các thành viên của
tổ chức này.
Đến cuối tháng 11/2006 thì toàn bộ các
văn kiện thỏa thuận được thống nhất. Lễ ký kết
văn kiện thỏa thuận đã được tổ chức ngày 7/11
tại Geneva.
Ngày 29/11, Quốc hội Việt Nam đã phê
chuẩn kết quả thỏa thuận, và đã ủy quyền cho
Chính phủ gửi đến WTO bản Nghị định thư gia
nhập Hiệp định thành lập WTO của Việt Nam.
Ngày 6/12/2006, Chủ tịch nước Nguyễn
Minh Triết đã ký Lệnh công bố Nghị quyết phê
chuẩn Nghị định thư.
Ngày 11/12/2006, Phó Thủ tướng, Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã gửi
Ban thư ký WTO thư thông báo Việt Nam hoàn
thành thủ tục phê chuẩn Nghị định thư nêu
trên. Thư thông báo này đã được đại diện Phái
đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Cơ
quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác
tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ) chuyển cho Chủ tịch
Đại hội đồng WTO, Đại sứ Eirik Glenn, nguyên
Chủ tịch Ban công tác gia nhập WTO của Việt
Nam. Cùng có mặt trong buổi lễ tiếp nhận thư
thông báo của Việt Nam còn có Phó Tổng Giám
đốc WTO Rufus Yerxa.
Chủ tịch Đại hội đồng và Phó Tổng Giám
đốc WTO một lần nữa chúc mừng Việt Nam trở
thành thành viên thứ 150 của WTO và đánh giá
cao việc Quốc hội Việt Nam đã nhanh chóng phê
chuẩn Nghị định thư gia nhập.
Căn cứ theo qui định của WTO, một
tháng sau khi nhận được văn bản này, Việt Nam
sẽ chính thức trở thành một thành viên WTO, và
đây cũng là thời điểm các nội dung trong thỏa
thuận gia nhập bắt đầu có hiệu lực.
Cho đến trước thời điểm gia nhập, Việt
Nam là nước đông dân thứ hai trên thế giới (sau
Nga) còn đứng ngoài WTO.
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Nguồn: MPI web
26. Trở thành thành viên chính thức của
WTO đánh dấu sự gia nhập sâu rộng hơn
của Viêt Nam vào hệ thống thương mại
toàn cầu.
Hà nội, 11/01/2007: Phát ngôn viên của Bộ
Ngoại Giao, ông Lê Dũng, thông báo Việt Nam
đã chính thức trở thành thành viên của WTO.
Đây là một sự kiện quan trọng trong quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, đánh
dấu việc tham gia hệ thống thương mại toàn
cầu một cách toàn diện của Việt Nam.
Hôm 11 tháng 1 vừa qua, WTO đã tổ
chức lễ trao chứng nhận thành viên chính thức
cho phái đoàn Việt Nam dẫn đầu là ngài Đại sứ
Việt Nam tại Mỹ, ông Ngô Quang Xuân. Nghi
thức này thừa nhận đoàn đại diện của Việt Nam
và ngài đại sứ với Tổ chức Thương mại Thế giới.
Người phát ngôn cho biết rằng kể từ
ngày 11 tháng 1 Việt Nam sẽ bắt đầu phải thực
hiện các cam kết của mình khi gia nhập WTO,
cũng như các quy định của tổ chức này và các
nguyên tác chung. Mặt khác Việt Nam cũng
được hưởng đầy đủ quyền lợi và vị trí bình đẳng
trong các mối quan hệ với các thành viên WTO
khác.
“Việc gia nhập WTO đã tạo ra những cơ
hội to lớn cho Việt Nam để mở rộng thị trường
cho hàng hoá xuất khẩu, tăng đối tác thương
mại, thu hút đầu tư nước ngoài, và trong tương
lai tất cả các tranh chấp thương mại phát sinh
sẽ được giải quyết theo cơ chế của WTO”.
Tuy nhiên ông Dũng lưu ý rằng việc gia nhập
này cũng mang lại nhiều thách thức lớn, đòi hỏi
các ngành kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là khối
doanh nghiệp, phải có nỗ lực tận dụng triệt để
cơ hội và vượt qua thử thách.
Ông Dũng tin rằng Việt Nam sẽ tích cực
đóng góp vào công cuộc xây dựng một hệ thống
thương mại đa phương dựa trên những lợi ích
chung và công băng.
Nguồn:TTXVN
27. 170 tỷ đồng để xúc tiến thương mại
năm 2007
Hà Nội, 18/01/2007: Phát biểu tại Hội nghị
tổng kết hoạt động xúc tiến thương mại năm
2006, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự
cho biết, năm 2007 Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ
gần 170 tỷ đồng cho chương trình xúc tiến
thương mại quốc gia.
Năm 2006, Nhà nước đã hỗ trợ gần 145
tỷ đồng cho 155 chương trình xúc tiến thương
mại quốc gia, tập trung vào các hoạt động
thông tin thương mại, đào tạo, hội chợ triển
lãm, khảo sát...
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Việc thực hiện các chương trình xúc tiến
thương mại quốc gia đã nâng cao vai trò của
các hiệp hội ngành hàng, mặt khác, giúp các
doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội duy trì mối
quan hệ với các đối tác nước ngoài.
Các chương trình này cũng giúp doanh
nghiệp cập nhật những thay đổi về thị hiếu nhu
cầu ở những thị trường khó tính, thị trường
truyền thống cũng như thị trường tiềm năng./.
Nguồn: TTXVN

117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính
phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán
bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

28. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm sản đạt
trên 7 tỷ USD

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
1.
Thông tư số 01/2007/TT-BNN ngày 15
tháng 01 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện dự án
Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của
đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương
trình 135 giai đoạn 2006-2010
2.
Quyết định số 02/2007/QĐ-BNN ngày 18
tháng 01 năm 2007 Thành lập Ban Quản lý Đầu
tư và Xây dựng Thuỷ lợi 2 trực thuộc Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
3.
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ngày 19
tháng 01 năm 2007 về việc ban hành “Quy định
về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm,
hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp”.
4.
Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN ngày 19
tháng 01 năm 2007 Ban hành Quy định về quản
lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn.
5.
Quyết định số 05/2007/QĐ-BNN ngày 22
tháng 01 năm 2007 v/v sửa đổi Quyết định số
38/2006/QĐ-BNN ngày 16//5/2006 về việc ban
hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long
móng gia súc.
6.
Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23
tháng 01 năm 2007 Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm
lâm.
7.
Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN ngày 23
tháng 01 năm 2007 Thành lập Cơ quan quản lý
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động
vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Nguồn: Văn phòng ISG

Hà Nội: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn cho biết, năm 2006, tổng kim ngạch xuất
khẩu nông, lâm sản đạt trên 7 tỷ USD, tăng gần
20% so với năm 2005.
Trong đó, gỗ là mặt hàng có kim ngạch
xuất khẩu cao nhất, đạt gần 2 tỷ USD; tiếp theo
là các mặt hàng cao su, gạo, cà phê đều đạt
kim ngạch trên 1 tỷ USD.
Gạo - một trong những mặt hàng xuất
khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp đạt kim
ngạch 1,3 tỷ USD với sản lượng 4,8 triệu tấn.
Mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm nhưng do giá
xuất khẩu tăng 2,6% nên kim ngạch xuất khẩu
gạo chỉ giảm khoảng 7% so với năm 2005.
Mặt hàng cà phê tuy cũng giảm về sản
lượng xuất khẩu, đạt 887.000 tấn nhưng do giá
trị xuất khẩu tăng khoảng 45% nên kim ngạch
xuất khẩu đạt 1,07 tỷ USD, tăng 45% so với
năm trước.
Các mặt hàng tăng cả về sản lượng và
kim ngạch xuất khẩu gồm cao su, chè, hồ tiêu,
trong đó sản lượng cao su xuất khẩu đạt
739.000 tấn đạt kim ngạch 1,35 tỷ USD; chè
103.000 tấn đạt kim ngạch 109 triệu USD; hồ
tiêu 119.000 tấn đạt kim ngạch 198 triệu
USD./.
Nguồn: TTXVN
29. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT THÁNG 1

THỦ TƯỚNG
1. Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy,
chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” giai
đoạn 2007 – 2010

CHÍNH PHỦ
1. Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng
01 năm 2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực
vật
2. Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng
01 năm 2007 của Chính phủ về phòng, chống
bệnh dại ở động vật
3. Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng
01 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính
phủ về chế độ công chức dự bị
4. Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng
01 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
Số 43 - Tháng 02/2007
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