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Thông tin và kinh nghiệm là kiến thức,
hãy chia sẻ kiến thức của bạn với chúng tôi!

1- Khai mạc hội nghị quốc tế về quản lý
theo kết quả phát triển
Hà Nội, 06/02/2007: Hơn 500 quan chức
chính phủ và các chuyên qua từ 40 quốc gia và
vùng lãnh thổ đã tham dự Hội nghị bàn tròn
quốc tế lần thứ ba về Quản lý hướng tới kết quả
phát triển đã khai mạc sáng 6/2, tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ
tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định trong thời
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gian qua, Chính phủ và các nhà tài trợ tại Việt
Nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc
nâng cao hiệu quả viện trợ đối với việc đạt được
các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Việt Nam cũng đã
tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế và
khu vực về hiệu quả viện trợ và là một trong
những quốc gia đầu tiên “nội địa hoá” Tuyên bố
Pari bằng Cam kết Hà Nội về Hiệu quả viện trợ.
Riêng về quản lý theo kết quả phát triển,
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã vận
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dụng những phương pháp và kinh nghiệm hay
trên thế giới để xây dựng Kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 theo hướng
khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội, cộng
đồng các nhà tài trợ. Các chỉ tiêu của kế hoạch
này sẽ được theo dõi thường xuyên và định kỳ
đánh giá trên cơ sở các dữ liệu thống kê nhằm
quản lý tốt việc thực hiện và điều hành kế
hoạch, nâng cao chất lượng của các quyết định.
Chia sẻ quan điểm này, ông Xu Lin, Vụ
trưởng Vụ Tài chính Uỷ ban Quốc gia về Phát
triển và Cải cách của Trung Quốc - diễn giả
chính trong phiên họp sáng nay - đã nêu nhiều
kinh nghiệm của quốc gia này trong việc huy
động sự tham gia của công chúng vào việc xây
dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển.
Hai vị diễn giả đều khẳng định, việc định
hướng và ưu tiên rõ ràng trong khi xây dựng
các kế hoạch phát triển quốc gia để phân bổ
ngân sách hợp lý có vai trò quan trọng trong
việc đạt được kết quả trong cuộc chiến chống
đói nghèo ở các nước đang phát triển.
Trong chương trình nghị sự dự kiến kéo
dài đến 8/2, Hội nghị sẽ tiếp tục bàn về các
phương pháp lập kế hoạch, đánh giá, giám sát
để phát huy tốt nhất hiệu quả quản lý cho quá
trình phát triển ở các quốc gia.
Hội nghị bàn tròn lần này do Ngân hàng
Phát triển châu Phi, Ngân hàng Phát triển châu
Á, Uỷ ban Hỗ trợ Phát triển thuộc Tổ chức Hợp
tác và Phát triển Kinh tế, Ngân hàng Liên châu
Mỹ, Ngân hàng Thế giới và Chương trình phát
triển Liên hợp quốc phối hợp tài trợ tổ chức,
nhằm tìm giải pháp sử dụng có hiệu quả nguồn
tiền toàn cầu cho hỗ trợ phát triển đang tăng
mạnh hàng năm, đạt tới 87 tỷ USD trong năm
2005.
Hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức tại
Monterrey (Mêhicô) năm 2002 và lần thứ hai tại
Marrakech (Maroc) năm 2004.
Những tiến bộ trong việc quản lý và sử
dụng vốn ODA thời gian gần đây đã khiến mức
tài trợ cho Việt Nam tăng đều hàng năm. Cuối
năm 2006, cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế đã
cam kết dành cho Việt Nam mức vốn kỷ lục là
4,445 tỷ USD trong năm 2007./.
Nguồn: TTXVN
2- AFD cho vay hơn 123 triệu euro phát
triển cơ sở hạ tầng
Hà Nội, 08/02/2007: Cơ quan Phát triển
Pháp (AFD) sẽ dành 123,4 triệu euro (tương
đương 2.600 tỷ đồng Việt Nam) vốn hỗ trợ phát
triển chính thức để giúp Việt Nam thực hiện ba
dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
Bản Thỏa ước về nguồn vốn hỗ trợ phát
triển chính thức nói trên đã được Bộ Tài chính
và AFD ký kết ngày 8/2 tại Hà Nội. Ba khoản
vay ODA này có thời hạn là 20 năm với mức lãi
suất ưu đãi.
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Trong dự án đầu tiên, AFD hỗ trợ 80
triệu euro để giúp Việt Nam xây dựng tuyến
đường sắt đô thị thí điểm Nhổn-Ga Hà Nội. Đây
sẽ là tuyến xe điện ngầm đầu tiên của Hà Nội
và là mạng lưới phương tiện giao thông công
cộng lớn trong tương lai.
AFD cũng dành 32 triệu euro hỗ trợ dự
án cải tạo và nâng cấp tuyến đường sắt Yên
Viên-Lào Cai, dài hơn 285km nối Hà Nội với tỉnh
biên giới tiếp giáp Trung Quốc. Dự án, được
triển khai từ nay tới năm 2012, sẽ góp phần
vào sự phát triển kinh tế và du lịch của các tỉnh
miền Bắc Việt Nam, cũng như vào sự hoà nhập
với khu vực.
11,4 triệu euro còn lại được AFD dành
cho các hoạt động đầu tư chống lũ ở hạ du sông
Sài Gòn tại huyện An Sơn Lái Thiêu (tỉnh Bình
Dương) và quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh),
những địa điểm thường xuyên bị lũ lụt. Dự án
này dự kiến xây dựng và gia cố các công trình
chống lũ và xây cầu đảm bảo giao thông đường
bộ.
AFD cũng sẽ dành một khoản viện trợ
không hoàn lại 350.000 euro để tài trợ tăng
cường năng lực gắn với dự án này.
Tính từ năm 1994 đến nay, AFD đã dành
cho Việt Nam tổng cộng 720 triệu euro vốn viện
trợ phát triển./.
Nguồn: TTXVN
3- Viện trợ từ các tổ chức quốc tế
chính phủ tăng 26% trong năm 2006

phi

Hà nội, 8/02/2007: Trong năm 2006, các tổ
chức phi chính phủ quốc tế đã viện trợ cho Việt
Nam trên 216 triệu đô la, tăng 23 % so với năm
trước.
Thông tin trên được công bố tại hội nghị
thường niên giữa Uỷ ban công tác các tổ chức
phi chính phủ quốc tế và các tổ chức NGO đang
hoạt động tại Việt Nam ngày 8 tháng 2 tại Hà
nội.
Năm 2006 chứng kiến sự khởi động
(thành lập mới) của gần 60 tổ chức phi chính
phủ quốc tế tại Việt Nam. Các chương trình hỗ
trợ phát triển và nhân đạo đã được triển khai ở
hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các tổ chức này tập trung hỗ trợ ở
những lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển
kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Trong đó
tỉ lệ giải ngân cho ngành y tế ở mức cao, chiếm
tới 31.9%.
Tại hội nghị, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch
Hiệp hội các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông
báo về chương trình quốc gia nhằm huy động
gia tăng viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ
trong giai đoạn 2006-2010 đã được Chính phủ
Việt Nam thông qua tháng 12 năm 2006. Ông
cũng là thành viên của Uỷ ban công tác của các
tổ chức phi chính phủ quốc tế. Ông cho biết
thêm mục tiêu của chương trình nhằm tăng
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cường hiệu quả viện trợ của các tổ chức phi
chính phủ quốc tế.
Nguồn: TTXVN
4- Hội nghị thường niên Ban Điều hành Đối
tác Lâm nghiệp
Hà Nội, ngày 30/1/2007: Hội nghị thường
niên của Ban Điều hành Đối tác Hỗ trợ Ngành
Lâm nghiệp (tên viết tắt là FSSP) được tổ chức
dưới sự chủ trì của Ông Hứa Đức Nhị, Thứ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Ban
Điều hành FSSP và ông Michel Evequoz, Bí thư
thứ nhất Đại sứ quán Thụy sỹ, Đồng chủ tịch
Ban Điều hành FSSP.
Mục đích của Hội nghị là: (i) Chia sẻ
thông tin hoạt động của ngành lâm nghiệp
trong năm 2006; (ii) Cập nhật về những thay
đổi trong năm 2006 của Đối tác hỗ trợ ngành
lâm nghiệp (FSSP); (iii) Chia sẻ thông tin về
chính sách hỗ trợ của một số đối tác; và (iv)
thảo luận về việc chuẩn bị cho Diễn đàn Đối tác
đầu tiên, dự kiến được tổ chức vào tháng
5/2007.
Tham dự hội nghị gồm có hơn 70 đại
biểu đại diện cho các cơ quan quản lý ở trung
ương, các tỉnh (là đại diện các mạng lưới lâm
nghiệp vùng), các nhà tài trợ đa phương và
song phương, các tổ chức phi chính phủ quốc
tế. Đặc biệt lần đầu tiên có sự góp mặt của một
số đại biểu đại diện cho khu vực kinh tế tư
nhân.
Thông tin chi tiết về kết quả Hội nghị
cũng như các nội dung trình bày tại Hội nghị,
xin
vào
trang
web
của
FSSP:
http://www.vietnamforestry.org.vn/PSC_vn.ht
ml
Nguồn: FSSP-CO
5- Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm
nghiệp đến 2020
Hà Nội, 07/02/2007:Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng vừa phê duyệt Chiến lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, trong đó
đặt mục tiêu đến năm 2020, GDP của ngành
lâm nghiệp chiếm khoảng 2-3% GDP quốc gia.
Chiến lược cũng đặt mục tiêu đến năm
2020, ngành lâm nghiệp quản lý, phát triển và
sử dụng bền vững trên 16,2 triệu ha đất quy
hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ đất có rừng
lên 42-43% vào năm 2010 và 47% vào năm
2020; giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp
đạt tốc độ tăng trưởng từ 3,5% đến 4%/năm.
Việc xây dựng chiến lược này nhằm phát
triển và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên
nhiên, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh
tế, xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường,
đa dạng sinh học./.
Nguồn: Bộ KHĐT
Số 44 - Tháng 03/2007

Số 44 - Tháng 03/2007

6- Trung tâm hỗ trợ ngành gỗ
Hà Nội, 10/02/2007: Ba trung tâm cung cấp
gỗ và các sản phẩm lâm nghiệp cho các tỉnh
miền Bắc, miền Nam và miền Trung vừa được
thành lập nhằm cắt giảm chi phí và hỗ trợ các
doanh nghiệp lâm nghiệp trong nước.
Hiện tại cả nước có hơn 300 doanh
nghiệp gỗ chế biến và xuất nhập khẩu các sản
phẩm gỗ.
Ông Nguyễn Tôn Quyền, Chủ tịch Hiệp
hội Gỗ và các sản phẩm lâm nghiệp cho biết
khó khăn hiện nay đối với các doanh nghiệp chế
biến đó là ngành công nghiệp chế biến gỗ trong
nước phụ thuộc nhiều vào sự biến động của thị
trường xuất khẩu gỗ trên thế giới. Các doanh
nghiệp nên đầu tư quy mô lớn vào ngành trồng
rừng để tăng nguồn cung ứng gỗ trong nước
trong 10 –15 năm sắp tới.
Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu
trong ngành ước tính đạt khoảng 2 tỉ đô la,
trong đó chi phí cho việc nhập nguyên liệu và
các thiết bị phục vụ cho việc chế biến chiếm
trên 1 tỉ đô la.
Trong nước mới chỉ cung ứng được
khoảng 20% nhu cầu về gỗ cho chế biến.
Nguồn: TTXVN
7- VN nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn ODA
Hà Nội, 07/02/2007: Việt Nam đang nỗ lực
thực hiện các biện pháp đồng bộ hóa, minh
bạch hóa và tăng cường giám sát trong quy
trình thu hút và sử dụng ODA để nâng cao hiệu
quả sử dụng nguồn vốn này.
Ông Hồ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Kinh
tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định
Nghị định 131 của Chính phủ về quản lý và sử
dụng vốn ODA được xem là cam kết rõ ràng
nhất đối với các nhà viện trợ.
Nghị định này phân cấp mạnh mẽ việc
quản lý, sử dụng và bố trí nguồn vốn ODA, yêu
cầu chủ trương trình hay dự án phải thoả mãn
các tiêu chí là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng
nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng, đồng
thời phải là người quản lý, sử dụng công trình
sau khi chương trình, dự án kết thúc.
Về tình hình giải ngân, Chính phủ đã chỉ
đạo các cơ quan liên quan thực hiện các giải
pháp hữu hiệu nhằm đơn giản hoá thủ tục, giảm
chi phí giao dịch.., đẩy nhanh tốc độ giải ngân
và nâng cao hiệu quả sử dung vốn ODA.
Theo ông Minh, so với mức giải ngân
bình quân của khu vực, thì mức giải ngân của
Việt Nam hiện mới chỉ bằng khoảng 70-80%.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho các tổ chức viện trợ sử dụng cơ sở
dữ liệu về viện trợ phát triển (DAD Việt Nam)
tại địa chỉ www.dad.mpi.gov.vn, để báo cáo tình
hình ký kết và giải ngân, góp phần hài hòa hóa
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thủ tục trên diện rộng trong cộng đồng tài trợ
ODA cho Việt Nam.
Ông Minh cho biết thêm, từ nay đến hết
tháng 6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ lần lượt ban
hành các thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định
131 về Ban quản lý ODA, đánh giá dự án, tiêu
chí lựa chọn dự án và hướng dẫn về các mô
hình viện trợ, giúp các chủ đầu tư và các nhà tài
trợ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA.
Tiến sĩ Dương Đức Ưng, Cố vấn cấp cao
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nhằm phát
triển sự hợp tác trên cơ sở đồng thuận, sắp tới
Việt Nam và nhà tài trợ cũng sẽ phối hợp để
tiến tới thực hiện chính sách một cửa đối với dự
án sử dụng vốn ODA.
Theo ông Ưng, thời gian tới, Việt Nam
cần thay đổi quan điểm quản lý các công trình
đầu tư bằng ODA nói riêng và ngân sách nhà
nước nói chung theo hướng dựa trên kết quả
phát triển, thay vì dựa trên mục tiêu hoàn
thành dự án như lâu nay.
Ông Dương Đức Ưng dẫn chứng, sau khi
xây dựng xong quốc lộ 5 từ Hà Nội đi Hải
Phòng, Nhật Bản đã phát hiện một số vấn đề xã
hội phát sinh liên quan đến việc đi lại của người
dân và an toàn giao thông. Từ đó, phía Nhật
Bản đã tiếp tục tài trợ để đầu tư bổ sung thêm
các tuyến đường nối, cầu vượt cho trục quốc lộ
này. “Đó là một ví dụ về cách quản lý dựa theo
hiệu quả”, ông Ưng nhấn mạnh.
Một số chuyên gia chỉ ra trở ngại khác
trong sử dụng vốn ODA, đó là việc thực hiện hai
thủ tục chuẩn bị đầu tư đáp ứng yêu cầu của cả
phía Việt Nam và nhà tài trợ, làm gia tăng chi
phí và kéo dài thời gian chuẩn bị, gây ảnh
hưởng không nhỏ đến hiệu quả đầu tư và tiến
độ giải ngân./.
Nguồn: TTXVN
8- Ngân hàng thế giới sẽ hỗ trợ 4 tỉ đô la
Mỹ tín dụng ưu đãi cho Việt Nam theo
Chiến lược Đối tác Quốc gia mới
Hà nội, 6/2/2007: Ngân hàng Thế giới công
bố sẽ hỗ trợ khoản tín dụng không lãi suất trị
giá hơn 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm trong vòng
năm năm tới cho Việt Nam, dựa trên những
thành tựu Việt nam đã đạt được trong 15 năm
qua. Tổng số tiền tín dụng ưu đãi trong giai
đoạn 2007 – 2011 sẽ là 4 tỉ đô la Mỹ.
Phát biểu tại lễ công bố Chiến Lược Đối tác
Quốc gia mới của Ngân hàng Thế giới cho Việt
Nam, ông James Adam, Phó Chủ tịch Ngân
hàng Thế giới mới, phụ trách khu vực Châu Á
Thái Bình Dương nói Việt Nam là một ví dụ về
mô hình phát triển với hàng triệu người đã thoát
khỏi đói nghèo, trong khi đó lợi ích của nền kinh
tế thị trường đã được phân bổ tương đối đồng
đều cho mọi tầng lớp xã hội.
Theo ông Adam, thông qua Hiệp hội Phát
triển Quốc tế - cơ quan của Ngân hàng Thế giới
Số 44 - Tháng 03/2007

Số 44 - Tháng 03/2007

cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước nghèo
nhất – Ngân hàng Thế giới sẽ tập trung nguồn
lực vào các lĩnh vực quan quan trọng nhất để
giúp Việt Nam thực hiện Kế hoạch Phát triển
Kinh tế Xã hội năm năm tới. Kế hoạch này
nhằm giảm nghèo và đưa đất nước tiến lên
thành nước có thu nhập trung bình vào năm
2010.
Chiến Lược Đối tác Quốc gia mới của
Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam hỗ trợ nâng
cao năng lực thể chế cần thiết để thúc đẩy và
bảo vệ một nền kinh tế phức tạp và đa dạng
hơn – từ quy định quản lý cơ sở hạ tầng và an
sinh xã hội đến một hệ thống lập kế hoạch và
quản lý ngân sách hiện đại.
Bốn lĩnh vực Ngân hàng Thế giới dự kiến
tham gia hỗ trợ là: Cải thiện môi trường kinh
doanh; Thúc đẩy hòa nhập xã hội; Quản lý tài
nguyên thiên nhiên và môi trường tốt hơn; và
Cải thiện quản lý và điều hành.
“Việt Nam nhận thức rất rõ về những
thách thức sắp tới và nỗ lực phát triển từ một
nước thu nhập thấp lên nước thu nhập trung
bình sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh cũng như hỗ
trợ từ cộng đồng phát triển”, ông Adam nói.
“Phương pháp tiếp cận đối tác của Chính phủ là
nhằm đảm bảo các đối tác phát triển cùng
hướng tới mục tiêu chung theo một cách thống
nhất”.
Lễ công bố Chiến Lược Đối tác Quốc gia
cho giai đoạn từ 2007 đến 2011 được tổ chức
tại Hà Nội với sự tham gia của ông Phùng Khắc
Kế, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam. Lễ công bố cũng được tổ chức trùng vào
thời điểm Hội nghị bàn tròn quốc tế về Quản lý
hướng tới Kết quả Phát triển, cũng được tổ chức
tại Hà Nội với sự tham gia của 400 chuyên gia
và quan chức chính phủ từ hơn 40 nước, 33 tổ
chức và quốc gia tài trợ.
“Ngân hàng Thế giới đóng vai trò quan
trọng trong sự phát triển của Việt Nam trong 13
năm qua”, ông Phùng Khắc Kế nói. “Bên cạnh
nguồn lực tài chính mạnh mà Ngân hàng đã
cung cấp, Ngân hàng Thế giới còn đóng vai trò
quan trọng trong việc đưa Chính phủ và các nhà
tài trợ khác cùng đi trên một lộ trình cải tổ
trong đó Việt Nam sẽ hoàn thành quá trình
chuyển đổi sang một nền kinh tế thị trường.
Chúng tôi hy vọng Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp
tục xu hướng trên trong Chiến Lược Đối tác
Quốc gia mới.”
Tỉ lệ nghèo đói của Việt Nam đã giảm từ
58% năm 1993 xuống dưới 20% năm 2004.
Chiến Lược Đối tác Quốc gia chỉ ra một
số thành tựu phát triển chính Việt Nam, bao
gồm:
Tạo nhiều công ăn việc làm trong khu vực tư
nhân với thu nhập ổn định – từ 11% tổng số
dân trong độ tuổi làm việc năm 1998 lên 18%
năm 2004.
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Tiến triển nhanh trong việc thực hiện các
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với việc đạt
được các mục tiêu đặt ra về số học sinh được đi
học, phổ cập giáo dục và cải thiện chất lượng
giáo dục.
Sự khác biệt về số lượng học sinh nam và
nữ được đi học đã gần như được loại bỏ.
Tuy nhiên, Chiến lược cũng chỉ ra rằng
đói nghèo vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi và đặc
biệt nhiều ở khu vực nông thôn (tỉ lệ nghèo đói
ở nông thôn là 25% so với 4% tại thành thị).
Đói nghèo vẫn tồn tại dai dẳng trong các dân
tộc thiểu số, và mặc dù họ chỉ chiếm 13% dân
số nhưng tỉ lệ đói nghèo chiếm 39% tổng số
người nghèo. Và vẫn còn những điểm nghèo
trong các thành phố, đặc biệt là đối với dân
nhập cư.
Ông Adam nói mặc dù phương pháp tiếp
cận của Ngân hàng Thế giới là tập trung vào
những cải tố sâu rộng hơn mà Việt Nam cần
tiến hành để cải thiện tính cạnh tranh và hội
nhập vào nền kinh tế quốc tế, trong khi cũng
phải chú ý đến hệ thống điều hành quản lý tốt
hơn, hệ thống bảo vệ xã hội hiện đại hơn, quản
lý môi trường tốt hơn và cơ sở hạ tầng tốt hơn.
“Đẩy mạnh cải cách ngành ngân hàng và chống
tham nhũng, là những lĩnh vực mà cải cách diễn
ra chậm hơn những lĩnh vực khác, sẽ đóng vai
trò đặc biệt quan trọng”.
Kể từ năm 1993, khi Ngân hàng Thế giới
quay trở lại Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Quốc
tế đã cấp khoảng 6 tỉ đô la Mỹ tín dụng ưu đãi
không lãi suất và viện trợ không hoàn lại cho
Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam phát triển và xóa
đói nghèo.
Quỹ IDA đã được sử dụng vào nhiều mục
đích, trong đó có việc xây dựng đường sá và các
cơ sở hạ tầng quan trọng khác, nối hàng triệu
người ở nông thôn với lưới điện quốc gia, cải
thiện chất lượng giáo dục, nâng cao năng suất
nông nghiệp, và cung cấp các dịch vụ cơ bản
như cấp nước cho khoảng 3 triệu người ở khu
vực thành thị.
Nguồn: WB website
9- WB cho Việt Nam vay không lãi suất hơn
4 tỷ USD trong 5 năm tới
Tại cuộc họp báo chiều nay, Phó Chủ tịch Ngân
hàng Thế giới (WB) James Adam công bố WB sẽ
cho Việt Nam không lãi suất hơn 800 triệu USD
mỗi năm trong vòng 5 năm 2007-2011.
Tại buổi họp báo công bố Chiến luợc Đối
tác quốc gia của WB đối với Việt Nam, ông J.
Adam (ảnh trên, thứ ba từ trái sang) nói, thông
qua Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) - cơ quan
của WB cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước
nghèo nhất, WB sẽ tập trung nguồn lực vào các
lĩnh vực quan trọng nhất để giúp Việt Nam thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm
tới, giúp Việt Nam tăng trưởng mạnh và giảm
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nghèo, phấn đấu đến năm 2010 trở thành nước
có thu nhập trung bình.
Một trong những lý do mà WB quyết
định cung cấp khoản tín dụng ưu đãi này cho
Việt Nam là dựa trên những thành tựu phát
triển kinh tế của Việt Nam trong 15 năm qua.
Ông J. Adam nói: Việt Nam là một thí dụ
về mô hình phát triển với hàng triệu người đã
thoát khỏi đói nghèo, trong khi lợi ích của nền
kinh tế thị trường đã được phân bổ tương đối
đồng đều cho mọi tầng lớp xã hội.
Chiến lược Đối tác quốc gia của WB đối
với Việt Nam sẽ giúp nâng cao năng lực thể chế
cần thiết để thúc đẩy và bảo vệ một nền kinh tế
phức tạp và đa dạng hơn - từ quy định về quản
lý cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội đến một hệ
thống lập kế hoạch và quản lý ngân sách hiện
đại.
Ông J. Adam nói: “Phương pháp tiếp cận
đối tác của Chính phủ là nhằm bảo đảm các đối
tác phát triển cùng hướng tới mục tiêu chung
theo một cách thống nhất”.
Tham dự lễ công bố Chiến lược Đối tác
quốc gia của WB đối với Việt Nam diễn ra tại trụ
sở WB Việt Nam ở Hà Nội, ông Phùng Khắc Kế,
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
nói: “WB đóng vai trò quan trọng trong sự phát
triển của Việt Nam trong 13 năm qua. Bên cạnh
nguồn lực tài chính lớn mà WB đã cung cấp, WB
còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa
Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ khác
cùng đi trên một lộ trình cải tổ, giúp Việt Nam
hoàn thành quá trình chuyển đổi sang một nền
kinh tế thị trường”.
Kể từ năm 1993, khi WB trở lại Việt
Nam, IDA đã cho vay không lãi suất và viện trợ
không hoàn lại tổng cộng khoảng 6 tỷ USD để
hỗ trợ Việt Nam phát triển và xóa đói nghèo.
Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về kết
quả điều tra nội bộ của WB đối với vụ PMU 18,
ông J. Adam nói: WB đã thành lập một nhóm
điều tra phối hợp với Chính phủ Việt Nam để rà
soát lại những gì đã xảy ra ở PMU 18 và tôi
được thông báo kết quả điều tra không thấy có
dấu hiệu gì là tiền tài trợ của WB đã bị sử dụng
sai trái. Tuy nhiên, chúng tôi đã đưa ra một số
đề xuất đối với Chính phủ Việt Nam về việc cải
thiện quá trình mua sắm, đấu thầu.
Về vấn đề vay nợ của Việt Nam hiện
nay, ông J. Adam cho biết, hàng năm WB cùng
với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá về vấn
đề nợ của Việt Nam. Việt Nam rất thận trọng
trong chính sách đi vay. Hiên tại tổng nợ của
Việt Nam bằng khoảng 40% GDP, trong đó nợ
nước ngoài bằng khoảng 30% GDP, phần lớn là
các nguồn cho vay ưu đãi. Tuy tổng nợ là 40%
GDP, nhưng quy về giá trị hiện tại ròng thì chỉ
là 30%. Đây là mức độ vay nợ rất thận trọng và
vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Trong tương
lai, Việt Nam sẽ phải vay với lãi suất thương
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mại, chứ không còn được vay với nhiều ưu đãi
như trước nữa.
Nguồn: Bộ KHĐT
10- Quan chức WB, ADB: Việt Nam sử dụng
hiệu quả vốn ODA
Hà Nội, 08/02/2007: Việt Nam là một trong
những nước sử dụng hiệu quả vốn ODA, nhiều
chương trình, dự án mà cộng đồng quốc tế tài
trợ đã được thực hiện thành công, đóng góp vào
tăng trưởng và giảm nghèo bền vững cho Việt
Nam.
Nhận định này đã được ông Haruhiko
Kuroda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á
(ADB) và ông James Adams, Phó Chủ tịch Ngân
hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á
và Thái Bình Dương đưa ra tại buổi họp báo bế
mạc Hội nghị bàn tròn quốc tế lần thứ ba về
quản lý theo Kết quả phát triển, ngày 8/2, tại
Hà Nội.
Ông James Adams đánh giá cao kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 20062010 của Việt Nam và coi đây là một yếu tố
quan trọng để Việt Nam hướng tới việc quản lý
theo kết quả phát triển. Việc lập kế hoạch trên
cơ sở tham vấn, tạo sự đồng thuận với người
dân đã tạo cơ sở rõ ràng để các nhà tài trợ phối
hợp và cung cấp nguồn vốn để thực hiện kế
hoạch đó, ông James Adam nói.
Lãnh đạo của ADB và WB cũng cho rằng
để thực hiện hiệu quả nguồn vốn ODA trong
thời gian tới Việt Nam cần tăng cường năng lực
quản lý, cải thiện tiến độ thực hiện các dự án và
duy trì cải cách kinh tế.
Ông Haruhiko Kuroda cũng bày tỏ tin
tưởng rằng với việc tiếp tục thực hiện những cải
cách kinh tế cần thiết trong những năm tới, Việt
Nam sẽ đạt được những kết quả tiến bộ lớn hơn
các năm trước.
Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị bàn tròn
lần thứ ba về Quản lý theo kết quả đã bế mạc
với quan điểm chung được các quan chức chính
phủ và các chuyên gia phát triển từ hơn 40
nước đang phát triển, các cơ quan tài trợ, công
ty tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự đưa ra
là cần đầu tư vào hệ thống nâng cao năng lực
để quản lý hướng tới kết quả phát triển, bao
gồm thống kê, giám sát và đánh giá ngành.
Trong diễn văn bế mạc Hội nghị, Thứ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh
cho biết "Việt Nam sẽ triển khai xây dựng và
thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch hành động
quốc gia về quản lý theo kết quả, gắn kết kế
hoạch này với việc thực hiện Tuyên bố Pari và
cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ"./.
Nguồn: TTXVN
11- Câu chuyện phát triển của Việt Nam
lên mạng để phổ biến kinh nghiệm cho thế
giới
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Hà Nội, 14/02/2007: Ngân hàng Thế giới đã
đưa rất nhiều kinh nghiệm phát triển của Việt
Nam
lên
trang
chủ
của
mình
tại
www.worldbank.org, bằng bảy ngôn ngữ khác
nhau.
Dưới tiêu đề “Việt Nam – Đất nước đang
đi lên”, những câu chuyện phát triển của Việt
Nam được đưa lên mạng bằng tiếng Arập, Trung
Quốc, Anh, Nhật, Pháp, Nga và Tây Ban Nha
nhằm phổ biến những kinh nghiệm này cho các
nước đang phát triển khác. Những câu chuyện
này chỉ ra những gì Việt Nam đã làm được nhờ
vào các khoản tín dụng và viện trợ không hoàn
lại nhận được từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế - cơ
quan cho vay tín dụng ưu đãi không lãi suất của
Ngân hàng Thế giới cho các nước nghèo trên
thế giới.
Cụm thông tin bằng hình ảnh và phim
đưa rra nhiều câu chuyện về Việt Nam phát
triển, phần trình bày hình ảnh về đất nước Việt
Nam, phỏng vấn với ông Klaus Rohland, Cự
Giám đốc Quốc gia-NHTG, và một câu chuyện
bằng hình ảnh về một dự án xóa đói giảm
nghèo ở khu vực miền núi phía bắc Việt Nam.
Trang chủ của Ngân hàng Thế giới tại
Việt Nam, www.worldbank.org/vn cũng đã được
đổi mới với nhiều thông tin hơn, bao gồm
nghiên cứu về nhiều ngành có tầm quan trọng
cao trong phát triển như cơ sở hạ tầng, năng
lượng và giáo dục. Cũng có những bài điểm lại
quá trình cải cách Kinh tế của Việt Nam trong
vòng 15 năm qua với kết quả của các dự án,
được trình bày bằng video và văn bản.
Những tài liệu này được đưa ra cùng lúc
với việc công bố Chiến lược Hợp tác Quốc gia
của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trị giá hơn
4 tỉ đô la Mỹ. Đồng thời là sự kiện Hội nghị bàn
tròn Quốc tế về Quản lý Hướng tới Kết quả Phát
triển được tổ chức tại Hà Nội tuần trước, trong
đó Việt Nam cũng được coi là một mô hình
thành công đáng học tâp.
Tại buổi lễ công bố Chiến lược Hợp tác Quốc gia
của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tuần trước,
Phó chủ tịch mới của Ngân hàng Thế giới phụ
trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương nói
rằng chiến lược này là sản phẩm của sự hợp tác
tuyệt vời với Chính phủ Việt Nam.
“Chiến lược này nhấn mạnh mối quan hệ
đối tác, cho thấy mối quan hệ đang thay đổi
thường thấy sau khi thực hiện chương trình
phát triển thành công.” ông nói.
Nguồn: WB
12- Tổ chức 3 hội thảo về đầu tư vào Việt
Nam tại Nhật Bản
Hà Nội, 03/02/2007: Từ ngày 30/1 đến 2/2,
ba cuộc hội thảo giới thiệu về tiềm năng và môi
trường đầu tư thuận lợi ở Việt Nam đã được tổ
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chức tại các thành phố lớn của Nhật Bản là
Tôkiô, Nagoya và Canadaoa.
Phát biểu tại các cuộc hội thảo, Thứ
trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Bích Đạt
bày tỏ mong muốn không chỉ các tập đoàn lớn
mà cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật
Bản cũng tăng cường đầu tư vào Việt Nam, tập
trung vào các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao,
công nghệ thông tin, điện tử, vi điện tử, công
nghệ sinh học, sản xuất vật liệu mới.
Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt cho biết
trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn
thiện hệ thống luật pháp và chính sách theo
hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời
không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng
cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác đào tạo
nguồn nhân lực nhằm tăng tính hấp dẫn đối với
các nhà đầu tư Nhật Bản.
Tại cuộc hội thảo ở Tôkiô, Thứ trưởng
Nguyễn Bích Đạt cũng giới thiệu sáng kiến kết
nối hai nền kinh tế Việt Nam và Xinhgapo đang
được chính phủ hai nước thực hiện nhằm gia
tăng đầu tư từ nước thứ ba, nhất là từ các nhà
đầu tư Nhật Bản. Sau một năm triển khai, một
số dự án đầu tư đã được cấp giấy phép như dự
án của công ty hóa chất Sumitomo.
Đại diện một số doanh nghiệp Nhật Bản
đầu tư thành công tại Việt Nam đã chia sẻ
những kinh nghiệm và thông báo về kế hoạch
đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới./.
Nguồn: TTXVN
13- 30 triệu USD thực hiện dự án trồng chè
ở Bắc Kạn
Hà Nội, 06/02/2007: Tỉnh Bắc Kạn và Công
ty trách nhiện hữu hạn chè Peloyen của Đài
Loan vừa triển khai thực hiện dự án trồng
2.000ha chè Ô Long xuất khẩu tại huyện Chợ
Đồn với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD.
Dự án được thực hiện trong 50 năm, bắt
đầu từ tháng 1/2007.
Giống trà Ô Long trước đây chỉ có ở
Trung Quốc thường chỉ thích hợp với những nơi
có khí hậu lạnh. Sau khi Viện nghiên cứu giống
cây chè đem về trồng thử ở Lâm Đồng, cây phát
triển rất tốt, cho năng suất như mong muốn.
Hiện mô hình trồng chè Ô Long đã
được thực hiện ở một số địa phương trong cả
nước. Trà Ô Long cho giá trị xuất khẩu cao gấp
5 lần so với các loại trà thông thường.
Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty
Peloyen còn trồng xen canh các loại cây nông
sản cao cấp như nấm hương, các loại rau sạch,
cây ăn quả đặc sản, cây làm thuốc; xây dựng
xưởng sản xuất phân bón hữu cơ và phát triển
khu du lịch sinh thái./.
Nguồn: TTXVN
14- Ca cao trồng ở Bến Tre đạt chất lượng
hàng đầu châu Á
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Hà Nội, 23/02/2007: Theo kết quả phân
tích của tập đoàn nông nghiệp và thực phẩm
Cargill (Mỹ), ca cao trồng ở Bến Tre đạt chất
lượng hàng đầu ở châu Á, với hàm lượng
béo lên tới 56%.
Công ty TNHH Ca cao ED&FMAN Việt
Nam vừa đặt trạm thu mua hạt ca cao tại Bến
Tre và xuất khẩu 12 tấn hạt ca cao đã ủ lên
men sang thị trường nước ngoài, tạo thêm thu
nhập cho nông dân trồng ca cao xen trong vườn
dừa tại Bến Tre.
Hiện nay, diện tích trồng ca cao ở Bến
Tre đạt trên 2.000ha, trong đó 600ha đang
cho thu hoạch với năng suất bình quân 1,5
tấn/năm./.
Nguồn: TTXVN
15- Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống
khoai tây chất lượng cao
Hà Nội, 22/02/2007: Lần đầu tiên ở Việt
Nam, nhóm cán bộ Viện Sinh học nông nghiệp
thuộc Trường đại học Nông nghiệp I đã hoàn
thiện bộ quy trình công nghệ liên hoàn sản xuất
giống khoai tây chất lượng cao quy mô lớn.
Các nhà khoa học đã tạo củ giống từ
nuôi cấy mô. Lượng củ giống gốc được nhân lên
trong nhà màn cách ly sạch bệnh hoặc sản xuất
củ giống nguyên chủng trên đồng ruộng nhưng
được phân vùng cách ly để tạo giống sạch bệnh.
Công suất của hệ thống liên hoàn đạt 1
triệu củ giống siêu nguyên chủng mỗi năm.
Hiện hệ thống sản xuất này được xây dựng tại
Viện sinh học nông nghiệp Đà Lạt với quy mô
hằng năm 400.000 củ giống siêu nguyên chủng
và 55 tấn giống nguyên chủng.
Công nghệ đã được chuyển giao và triển
khai thành công tại Nam Định, Bắc Ninh, Hải
Phòng, Trung tâm Giống cây trồng Trung ương,
Trung tâm nghiên cứu cây có củ... Giống sản
xuất được tại địa phương được đánh giá có chất
lượng tốt, năng suất cao không thua kém các
giống nhập ngoại./.
Nguồn: TTXVN
16- Đầu tư 2.125 tỷ đồng cho ngành nông
nghiệp
Hà Nội, 05/02/2007: Năm 2007, Nhà nước
đầu tư 2.125 tỷ đồng cho ngành nông nghiệp,
trong đó ưu tiên đầu tư phát triển thủy lợi, nông
nghiệp và lâm nghiệp.
Trên 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn trên sẽ được
đầu tư cho phát triển thủy lợi với ưu tiên bố trí
vốn đối ứng cho các dự án ODA, các công trình
đê điều, và đảm bảo an toàn các hồ chứa.
Lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi sẽ được
đầu tư 298 tỷ đồng, tập trung cho các dự án
chè và cây ăn quả, khắc phục khẩn cấp dịch
cúm gia cầm, khởi công các dự án khắc phục
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hậu quả thiên tai năm 2005, đồng thời triển
khai các dự án về giống giai đoạn 2006-2010.
Riêng đối với ngành lâm nghiệp, 210 tỷ
đồng vốn đầu tư từ ngân sách trong năm nay sẽ
được ưu tiên cho các dự án bảo vệ rừng và phát
triển những vùng đất ngập nước ven biển Nam
bộ; phát triển lâm nghiệp các tỉnh miền Trung;
phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống đồng
bào Tây Nguyên; nâng cao năng lực phòng
cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm...
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn cũng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển
ngành muối, trong đó tập trung xây dựng cơ sở
hạ tầng vùng muối, từng bước hiện đại hoá
đồng muối sản xuất, đồng thời hiện đại hoá cơ
sở chế biến muối tinh, muối iốt./.
Nguồn: TTXVN
17- Đầu tư hơn 124 tỷ đồng cho công tác
khuyến nông
Hà Nội, 07/02/2007: Trung tâm Khuyến
nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn cho biết năm 2007, Nhà nước đầu tư
cho công tác khuyến nông 124,4 tỷ đồng.
Trong năm 2006, nhà nước đã đầu tư
gần 110 tỷ đồng cho công tác khuyến nông. Kết
quả đầu tư đã tạo ra 2.288 điểm trình diễn
giống cây trồng mới và chất lượng; 1.100 điểm
trình diễn mô hình chăn nuôi và 214 điểm trồng
cây rừng giống mới, thu hút hàng chục nghìn hộ
nông dân tham gia.
Qua khảo sát đánh giá, các mô hình
khuyến nông cho năng suất và hiệu quả kinh tế
cao hơn so với sản xuất đại trà, đáp ứng nhu
cầu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và
ngành nghề nông thôn của các địa phương./.
Nguồn: Bộ KHĐT
18- Nước ngoài sẽ đầu tư mạnh vào lưu vực
sông Mê Công ở VN
Hà Nội, 12/02/2007: Báo Mainichi của Nhật
Bản ngày 12/2 đăng bài viết nhận định với
nguồn lao động trẻ, dồi dào và giá nhân công
rẻ, cùng với cơ sở hạ tầng đang được gấp rút
hoàn thiện, dự kiến trong tương lai, các doanh
nghiệp nước ngoài sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu
tư vào khu vực sông Mê Công (Đồng bằng sông
Cửu Long) ở Việt Nam.
Lưu vực sông Mê Công là khu vực sản
xuất các mặt hàng nông-thuỷ sản lớn nhất Việt
Nam, chiếm 90% sản lượng gạo, 70% sản
lượng hoa quả và 60% sản lượng thuỷ sản của
cả nước.
Bài báo đồng thời ca ngợi những thành
tựu kinh tế của Việt Nam và khẳng định với
đường lối đúng đắn, nền kinh tế Việt Nam sẽ
tiếp tục duy trì đà phát triển, đặc biệt sau khi
Việt Nam chính thức trở thành thành viên của
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Số 44 - Tháng 03/2007

Số 44 - Tháng 03/2007

Bài báo viết Việt Nam đã trở thành thị
trường hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước
ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.
Niềm tin này càng được củng cố hơn sau khi
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng đoàn
doanh nghiệp do Chủ tịch Liên đoàn các doanh
nghiệp Nhật Bản (KEIDANREN) dẫn đầu thăm
Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái.
Việc Việt Nam gia nhập WTO cũng tạo
niềm tin cho các nhà đầu tư và các doanh
nghiệp nước ngoài. Điều này được thể hiện qua
tổng giá trị các dự án đầu tư mới của nước
ngoài được thực hiện tại Việt Nam năm 2006
đạt mức kỷ lục 3,3 tỷ USD./.
Nguồn: TTXVN
19- Quảng bá đầu tư tại VN với các doanh
nghiệp Nhật Bản
Hà Nội, 02/02/2007: Khoảng 100 đại diện
các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới thị
trường Việt Nam đã tham dự buổi hội thảo về
môi trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, do
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội
doanh nhân Nhật Bản phối hợp tổ chức ngày
1/2 tại thủ đô Tôkyô.
Tham tán kinh tế Đại sứ quán Việt Nam
tại Nhật Bản Hà Kim Ngọc đã giới thiệu tình
hình kinh tế xã hội của Việt Nam, môi trường
đầu tư của Việt Nam và những cơ hội đầu tư đối
với các doanh nghiệp Nhật Bản sau khi Việt
Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO).
Tham tán Hà Kim Ngọc nêu rõ những lợi
thế của Việt Nam bao gồm kinh tế tăng trưởng
nhanh và ổn định với nhịp độ tăng trưởng tổng
sản phẩm trong nước (GDP) trung bình đạt
7,5%/năm, tình hình chính trị-xã hội ổn định,
lực lượng lao động trẻ và dồi dào (khoảng 50%
dân số dưới 25 tuổi), chăm chỉ, có trình độ và
tay nghề cao.
Ông Ngọc cũng khẳng định trong thời
gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện
môi trường đầu tư thông qua việc hoàn thiện
hành lang pháp lý, chính phủ sẽ phân quyền
cho các địa phương trong việc cấp phép đầu tư
và đơn giản hóa thủ tục đầu tư, không ngừng
nâng cấp cơ sở hạ tầng và tăng cường đào tạo
tiếng Nhật cho lực lượng lao động.
Theo đánh giá của báo chí và các tổ chức
kinh tế Nhật Bản như Liên đoàn các doanh
nghiệp Nhật Bản (Keidanren), Ngân hàng Hợp
tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Tổ chức Xúc
tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), Việt Nam
hiện là một trong những thị trường đầu tư hấp
dẫn nhất trong khu vực.
Năm 2006, đầu tư của Nhật Bản vào Việt
Nam đạt 7,4 tỷ USD và được đánh giá là đạt
hiệu quả cao nhất với số vốn thực hiện đứng
đầu trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam. Kim
ngạch thương mại giữa hai nước cũng tăng vượt
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bậc, đạt 9-10 tỷ USD. Tháng 1 vừa qua hai bên
đã tiến hành phiên đàm phán đầu tiên về Hiệp
định đối tác kinh tế (EPA), hứa hẹn mở ra nhiều
cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư mới giữa
hai nước./.
Nguồn: TTXVN
20- Nông dân Bình Thuận trồng củ cải
đường
Hà Nội,25/02/2007: Công ty TNHH Vedan
Việt Nam đang triển khai mô hình trồng thí
điểm cây củ cải đường tại huyện Tuy Phong,
thuộc tỉnh Bình Thuận.
Nhiều hộ nông dân ở huyện Tuy Phong
đã hợp đồng trồng củ cải đường với diện tích 37
ha, trong đó nhiều nhất là xã miền núi Phong
Phú trồng gần 30 ha, còn lại các xã Vĩnh Tân,
Phước Thể, Phú Lạc, đều là những vùng khô hạn
của huyện.
Công ty Vedan hỗ trợ nông dân giống,
vật tư, phân bón và bao tiêu sản phẩm. Bên
cạnh đó, Công ty cũng đã mở các lớp tập huấn,
chuyển giao kỹ thuật và cử cán bộ kỹ thuật trực
tiếp hướng dẫn, giúp nông dân nắm bắt quy
trình kỹ thuật trồng và chăm sóc để cây phát
triển tốt.
Ước tính chi phí đầu tư khỏang 8 triệu
đồng/ha thì nông dân còn thu nhập khỏang từ 5
đến 7 triệu đồng một ha.
Củ cải đường là lọai cây trồng nhiệt đới,
ngắn ngày, chịu hạn tốt, có hàm lượng đường
từ 14 đến 20% và được dùng để chế biến bột
ngọt, các chế phẩm sinh học, tận dụng phụ
phẩm làm thức ăn gia súc./.
Nguồn: TTXVN
21- Quốc tế đánh giá cao tiềm năng kinh tế
của các tỉnh phía Bắc
Hà Nội, 05/02/2007: Báo Người đưa tin quốc
tế (Pháp) và báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng
(Hồng Công) số ra mới đây đều có chung nhận
định rằng các tỉnh phía Bắc Việt Nam đang trở
thành tiền đồn của tiến trình hội nhập kinh tế
Đông Nam Á.
Theo tờ Người đưa tin quốc tế, các nhà
đầu tư nước ngoài ngày càng chú ý đến các tỉnh
miền Bắc Việt Nam và coi đó là bàn đạp tốt để
thâm nhập thị trường Trung Quốc. Trong bối
cảnh này, các hoạt động buôn bán ở biên giới
Việt Nam-Trung Quốc sẽ tấp nập với sự gia tăng
nhanh chóng các giao dịch thương mại giữa hai
nước.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng
khẳng định các tỉnh miền Bắc Việt Nam đang ở
vị trí trung tâm của khu vực mậu dịch tự do
ASEAN-Trung Quốc đang được hình thành. Tờ
báo này cho rằng đầu tư nước ngoài đã bắt đầu
đổ vào vùng này với các nhà máy sản xuất và
sự xuất hiện của các tập đoàn điện tử khổng lồ
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như Canon, Fujisu và LG. Ngoài đầu tư vào địa
ốc, các tập đoàn này còn nuôi dưỡng ý định
biến vùng này thành một cơ sở công nghiệp để
tấn công vào thị trường Trung Quốc.
Trung tâm Ngoại thương Nhật Bản đã
nhận định rằng vị trí chiến lược nằm giữa
ASEAN và Trung Quốc là một lợi thế đáng kể
của Việt Nam, nhất là khi hai thị trường lớn này
không ngừng củng cố quan hệ buôn bán và đầu
tư./.
Nguồn: TTXVN
22- Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư hạ tầng
vùng nguyên liệu mía
Hà Nội, 22/02/2007: Thủ tướng Chính phủ
vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,
trong đó nêu rõ Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi ở các
vùng mía nguyên liệu tập trung.
Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ nghiên cứu,
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ để
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản
xuất mía đường; tạo điều kiện cho các nhà
máy, công ty mía đường xây dựng thương hiệu,
nhãn mác hàng hoá và tăng cường xúc tiến
thương mại.
Trong quy hoạch trên, Thủ tướng yêu
cầu các nhà máy, cơ sở chế biến mía đường có
kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía phù
hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; có giải
pháp và chính sách cụ thể hỗ trợ người trồng
mía; tích cực áp dụng kỹ thuật thâm canh và cơ
giới hoá vào sản xuất để nâng cao năng suất,
chất lượng mía.
Các nhà máy đường cần ký hợp đồng
tiêu thụ sản phẩm với người trồng mía, đồng
thời sớm hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất,
chất lượng theo hướng hiện đại, bảo đảm an
toàn vệ sinh thực phẩm./.
Nguồn: TTXVN
23- Chuyên gia Nhật Bản chia sẻ kinh
nghiệm trồng rau an toàn
Hà Nội, 06/02/2007: Tại Hội nghị sản xuất
rau an toàn các tỉnh đồng bằng sông Hồng diễn
ra tại Hải Dương mới đây, các chuyên gia Nhật
Bản đã chia sẻ với các đại biểu Việt Nam những
kinh nghiệm về quản lý, giám sát, chứng nhận
nông sản nói chung và rau an toàn nói riêng.
Hội nghị đã đánh giá thực trạng quản lý
sản xuất rau tại các vùng rau an toàn ở đồng
bằng sông Hồng, đồng thời đề xuất kế hoạch
liên kết giữa các địa phương trong vùng để phát
triển sản xuất rau an toàn.
Hội nghị do Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn tỉnh Hải Dương phối hợp với Cơ
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức.
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Trong giai đoạn 2006-2010, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn phấn đấu nâng
diện tích sản xuất rau an toàn ở 6 tỉnh, thành
phố phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên,
Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc lên gần gấp đôi so
với hiện nay./.
Nguồn: TTXVN
24- Thủ tướng ký nghị định về việc thực
hiện Luật Thương mại
Hà nội, 13/2/2007: Ngày 12 tháng 2, Thủ
tướng ký phê duyệt nghị định về việc thực hiện
Luật thương mại, quy định các hoạt động kinh
doanh hàng hoá trực tiếp liên quan đến các
doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị định áp dụng cho các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài, các tổ chức, cá nhân liên
quan đến việc quản lý các hoạt động kinh doanh
hàng hoá.
Nghị định cũng đưa ra các quy định đối
với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các tổ
chức, cá nhân xin cấp giấy phép cho các hoạt
động kinh doanh hàng hoá cũng như các hoạt
động liên quan đến kinh doanh hàng hoá tại
Việt Nam.
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể
từ ngày được đăng trên Công báo.
Nguồn: TTXVN
25- VN có thể vượt Thái Lan về xuất khẩu
Hà Nội, 25/02/2007: Tại một cuộc hội thảo
diễn ra cuối tuần qua tại Băngcốc, các quan
chức Thái Lan đã lưu ý khả năng Việt Namthành viên mới nhất của Tổ chức Thương mại
Thế giới-sẽ vượt Thái Lan trở thành nhà xuất
khẩu hàng đầu thế giới về hàng nông sản, sản
phẩm công nghiệp và dịch vụ.
Chủ tịch tập đoàn Charoen Pokphand,
Sooksun Jiumjaiswang, cho biết Việt Nam đã
đưa ra các luật lệ về thương mại và đầu tư hấp
dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, và có thể sẽ
vượt Thái Lan và trở thành nước xuất khẩu hàng
đầu và thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp
trong vòng 5 năm tới.
Ông Sooksun Jiumjaiswang cho rằng các
công ty của Thái cần tập trung vào sản xuất
hàng công nghiệp trị giá gia tăng hơn là cạnh
tranh với Việt Nam vì đất nước này có giá nhân
công lao động rẻ và nguồn tài nguyên phong
phú.
Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng phát
triển kinh doanh của tập đoàn Amata, Chakkrit,
cho rằng Thái Lan nên hợp tác với Việt Nam hơn
là cạnh tranh. Ông nói: "Các công ty Thái Lan
nên đưa ra một chiến lược hợp tác với các công
ty của Việt Nam. Việt Nam là một cửa ngõ lý
tưởng để đi vào các thị trường Trung Quốc, Nga
và các nước Đông Âu"./.
Nguồn: TTXVN
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26- Việt Nam là cửa ngõ lý tưởng để vào
các thị trường thế giới
Hà Nội, 24/02/2007: Theo ông Chakkrit,
Giám đốc Văn phòng phát triển kinh doanh của
tập đoàn Amata, Việt Nam là một cửa ngõ lý
tưởng để có thể đi vào các thị trường Trung
Quốc, Nga và các nước Đông Âu.
Phát biểu tại cuộc hội thảo với chủ đề
"Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới
(WTO): Lợi ích và thách thức đối với các công ty
của Thái Lan", ông Chakkrit cho rằng "Các công
ty của Thái Lan nên đưa ra một chiến lược hợp
tác với các công ty của Việt Nam".
Còn ông Vinichai Chaemchaeng, Phó Cục
trưởng Cục đàm phán thương mại Thái Lan, cho
rằng việc Việt Nam miễn giảm nhiều khoản thuế
theo quy định của WTO đã làm cho nước này trở
nên hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hơn
Thái Lan.
Ông cũng cảnh báo các công ty tư nhân
Thái Lan cần tăng cường các hoạt động kinh tế,
nếu không, Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan trở
thành nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về hàng
nông sản, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ và
thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp trong vòng
5 năm tới.
Các đại biểu tham dự hội thảo đều cho
rằng trong tương lai gần, Việt Nam sẽ phát triển
ngành dịch vụ mạnh mẽ hơn Thái Lan. Với việc
chuyển giao các công nghệ của các nhà đầu tư
nước ngoài, ngành kinh doanh dịch vụ của Việt
Nam sẽ thúc đẩy nước này trở thành nhà xuất
khẩu dịch vụ hàng đầu thế giới.
Việt Nam và Thái Lan có các sản phẩm
xuất khẩu giống nhau như gạo, cao su, hải sản,
hàng dệt may và cà phê. Việt Nam hiện là nước
xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới sau Thái
Lan, xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới sau
Braxin và là nước đứng đầu thế giới về xuất
khẩu hạt tiêu.
Do vậy, theo các đại biểu, các công ty
của Thái Lan cần tập trung vào sản xuất hàng
công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hơn là cạnh
tranh với Việt Nam vì nước này có giá nhân
công rẻ và nguồn tài nguyên phong phú./.
Nguồn: TTXVN
27- Việt Nam đầu tư vào ngành cao su tại
Lào, Campuchia
Hà Nội, 20/02/2007: Phó Thủ tướng Thường
trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý đề nghị của
Tổng công ty Cao su về việc triển khai đầu tư
trồng mới 4.000 ha cây cao su trên đất
Campuchia trong năm 2007, với vốn đầu tư ước
khoảng 4 triệu USD, theo kế hoạch hợp tác với
Campuchia.
Tổng công ty Cao su được chuyển tiền,
giống cây và các thiết bị phục vụ khai hoang
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trồng mới cao su ngay trong năm nay. Khoản
chi phí này nằm trong tổng dự toán của dự án
trồng mới 100.000 ha cây cao su tại Campuchia
đã được Chính phủ cho phép.
Mới đây, một công ty của Việt Nam cũng
đã ký với đại diện Chính phủ Lào một văn bản
về việc trồng cây cao su và xây dựng cơ sở chế
biến mủ cao su ở Nam Lào.
Công ty này đã được phía Lào bàn giao 8000 ha
đất thuộc huyện Thàteng, tỉnh Xêcông để thực
hiện dự án. Như vậy, trên địa bàn tỉnh Xêcông
đến nay đã có hai công ty của Việt Nam được
cấp phép thực hiện dự án trồng cây cao su.
Theo một quan chức cấp cao của tỉnh
Xêcông, dự án trồng cây cao su được ký với các
công ty Việt Nam cũng là một phần trong kế
hoạch tái trồng rừng của tỉnh./.
Nguồn: TTXVN
28- Danh mục văn bản tháng 2/2007
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4. Quyết định 13/2007/QĐ-BNN ngày 09 tháng
02 năm 2007 Ban hành Quy định về quản lý và
sử dụng trâu đực giống.
5. Quyết định số 14/2007/QĐ-BNN ngày 09
tháng 02 năm 2007 bãi bỏ một số điều trong
Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và PTNT
ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐBNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT.
6. Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN ngày 13 tháng 02
năm 2007 về việc tăng cường công tác quản lý
canh tác nương rẫy
7. Thông tư số 16/2007/TT-BNN ngày 14 tháng
02 năm 2007 Hướng dẫn quản lý, sử dụng
Chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc
phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
8. Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27
tháng 02 năm 2007 ban hành quy định về điều
kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm./.
Nguồn: ISG

Chính phủ
1. Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 2
năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán
hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp
đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2. Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2
năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thủ tướng
1. Chỉ thị 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 2
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số
biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công
báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Quyết định 18/2007/QĐ-TTg ngày 5 tháng 2
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam
giai đoạn 2006 - 2020
3. Quyết định 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng
2 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong
nước đến năm 2010 và định hướng đến năm
2020
Bộ Nông nghiệp và PTNT
1. Quyết định số 10/2007/QĐ-BNN ngày 06
tháng 02 năm 2007 ban hành “Danh mục bổ
sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh
và sử dụng ở Việt Nam”.
2. Quyết định số 11/2007/QĐ-BNN ngày 06
tháng 02 năm 2007 Công bố danh mục vắc xin,
chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng
trong thú y được lưu hành tại Việt Nam.
3. Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN ngày 06
tháng 02 năm 2007 Công bố danh mục thuốc
thú y được phép ban hành, hạn chế sử dụng và
cấm sử dụng tại Việt Nam.
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