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

1. Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ
chương trình 135 giai đoạn hai
Washington, 22/03/2007: Ban Giám đốc
Điều hành Ngân hàng Thế giới hôm nay đã phê
duyệt khoản Tín dụng Chính sách Phát triển trị
giá 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Việt Nam xóa đói
giảm nghèo ở các cộng đồng dân tộc thiểu số và
vùng sâu vùng xa.
Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ Chương trình
135 giai đoạn 2 (P135-2) của Chính phủ Việt
Nam nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trong
1.644 xã nghèo nhất và 2.500 làng nghèo
nhất.
Khoản tín dụng này sẽ được lấy từ Hiệp hội
Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế
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giới, là nguồn tín dụng ưu đãi cung cấp cho các
nước nghèo nhất thế giới.
Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ cải thiện chính
sách và phát triển thể chế để thiết kế và thực
hiện chương trình 135 giai đoạn 2 của chính
phủ trong các lĩnh vực xác định đối tượng, tăng
quyền cho các cộng đồng để họ có thể đóng vai
trò tích cực hơn trong việc lựa chọn và giám sát
xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản, cải
thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
trong quá trình thực hiện chương trình bằng
việc cải thiện hệ thống đấu thầu công, quản lý
tài chính, và kiểm toán của chính phủ, tăng
cường giám sát của công chúng trong những
lĩnh vực này, và giám sát quá trình và đánh giá
ảnh hưởng tốt hơn.
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Chương trình này còn nhận được hỗ trợ tài
chính của Úc, Phần Lan, Ai Len, Thụy Điển, Anh
và Quỹ quốc tế Phát triển Nông nghiệp. IDA và
các nhà tài trợ này sẽ cấp khoảng 1/3 tổng chi
phí cho P135-2, thông qua hỗ trợ ngân sách
trực tiếp cho Chính phủ. Tuy nhiên, cấu phần
cải thiện chính sách và thể chế sẽ được áp dụng
cho toàn bộ chương trình.
Để biết thêm thông tin, xin mời vào trang
web thông tin của dự án tại địa chỉ:
http://web.worldbank.org/external/projects/mai
n?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=
40941&menuPK=228424&Projectid=P104097
Nguồn: WB
2. Đồng bào dân tộc khó khăn được vay
vốn ưu đãi
Hà Nội, 07/03/2007: Hộ đồng bào dân tộc
thiểu số đặc biệt khó khăn sẽ được vay vốn để
phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói
giảm nghèo với lãi suất cho vay bằng 0%.
Theo Quyết định ngày 5/3 của Thủ tướng
Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản
xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc
biệt khó khăn, Ngân hàng Chính sách xã hội
thực hiện việc cho vay nói trên và có thể ủy
thác từng phần cho các tổ chức chính trị-xã hội
cấp cơ sở trong việc cho vay vốn và thu hồi nợ.
Đối tượng được vay là các hộ đồng bào
dân tộc thiểu số có thu nhập bình quân đầu
người dưới 60.000 đồng/tháng, tổng giá trị tài
sản của hộ không quá 3 triệu đồng (không tính
giá trị quyền sử dụng đất, giá trị các lán trại
trên nương rẫy, nhà ở được Nhà nước và các tổ
chức hỗ trợ) và có phương hướng sản xuất
nhưng thiếu hoặc không có vốn sản xuất.
Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc
biệt khó khăn có thể được vay vốn một lần hoặc
nhiều lần, tổng mức vay các lần không quá 5
triệu đồng/hộ, không phải dùng tài sản bảo
đảm và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính
trong việc vay vốn./.
Nguồn: TTXVN
3. Thúc đẩy công nghệ và khoa học nông
nghiệp tại Việt Nam
Hà Nội, 14 tháng 3 năm 2007: Hôm nay,
Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Việt
Nam ký kết Hiệp định khoản vay ADB trị giá 30
triệu đô la Mỹ góp phần vào sự tăng trưởng bền
vững của ngành nông nghiệp tại Việt Nam
thông qua việc cải thiện và hiện đại hóa công
nghệ và khoa học nông nghiệp.
Ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam đại diện Chính phủ ký hiệp
định khoản vay. Đại diện cho Ngân hàng Phát
triển Châu Á có ông Ayumi Konishi, Giám đốc
quốc gia cơ quan đại diện thường trú ADB tại
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Việt Nam. Tham dự lễ ký kết còn có các cán bộ
cao cấp từ các bộ ngành liên quan.
Hơn một thập kỷ qua, ngành nông
nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng.
Từ một nước nhập khẩu gạo ròng ở thập niên
80, Việt Nam đã trở thành một trong những
nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, hơn
nữa Việt Nam cũng xuất khẩu 1 lượng lớn các
nông sản thương mại ra thị trường bên ngoài.
Kế hoạch của Chính phủ sẽ cải thiện hơn
nữa chất lượng các mặt hàng nông sản, đa dạng
hóa các mặt hàng có giá trị cao, đa dạng hóa trị
trường, nâng cao năng suất và các giá trị gia
tăng đồng thời tăng cường sự phát triển công
nghệ.
Ông Konishi nói “Việc tiếp cận được với
những công nghệ mới là rất cần thiết đối với
nhà nông và hộ kinh doanh nông nghiệp do
ngành nông nghiệp ở Việt Nam đang chuyển đổi
với tốc độ nhanh từ hướng tập trung vào số
lượng sang chất lượng nông sản trong thời kỳ
toàn cầu hóa”
Khoản vay này sẽ giải quyết các vấn đề
then chốt theo 3 lĩnh vực chính bao gồm nghiên
cứu nông nghiệp, khuyến nông và các chương
trình đào tạo về nông thôn. Mục đích nhằm thúc
đẩy các hoạt động vì lợi ích khách hàng với các
cơ chế phố biến công nghệ được cải thiện phản
ánh nhu cầu, phát triển nguồn lực vật chất và
nhân lực tốt hơn, đồng thời cải thiện sự liên kết
giữa 3 lĩnh vực bao trùm trên.
Để thúc đẩy nghiên cứu nông nghiệp và
các khóa đào tạo năng lực, khoản vay sẽ hỗ trợ
các đề xướng nghiên cứu đáp ứng được các nhu
cầu thực tiễn của ngành, hỗ trợ các khoá đào
tạo nâng cao và các nghiên cứu…cho cán bộ tại
các viện nghiên cứu nông nghiệp, đồng thời
nâng cấp các thiết bị thí nghiệm và thiết bị
nghiên cứu tại một số viện nghiên cứu chọn lọc.
Khoản vay cũng cải thiện tiếp cận của
nông dân với các dịch vụ khuyến nông, thông
tin, và giáo dục tại phần lớn các khu vực vùng
cao và hẻo lánh của 5 tỉnh Đắk Nông, Nghệ An,
Ninh Thuận, Quảng Nam, và Thanh Hóa.
Các khoá đào tạo về kỹ năng kinh
doanh, công nghệ và khoa học nông nghiệp
hiện đại, quản lý dịch hại tổng hợp sẽ được
cung cấp dựa trên nhu cầu. Dự án cũng sẽ hỗ
trợ hình thức tập huấn thực tế thông qua các
hợp đồng với các viện nghiên cứu quốc gia hay
viện nghiên cứu khu vực nhằm tăng cường mối
liên kết giữa nghiên cứu và khuyến nông.
Cuối cùng, các giảng viên sẽ được đào
tạo tại 10 trường đào tạo nghề và đạo tạo kỹ
thuật nông thôn với những thiết bị và cơ sở kỹ
thuật đã được nâng cấp thông qua hỗ trợ của
dự án.
Dự án bổ sung cho Chương trình Phát
triển Ngành Nông nghiệp, Chương trình được
thông qua năm 2002 trị giá 90 triệu đô la Mỹ.
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Khoản vay này được trích từ Quỹ Phát
triển Châu Á, có kỳ hạn 32 năm, bao gồm 8
năm ân hạn. Mức lãi suất được tính 1% trong
thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp
theo.
Chính phủ sẽ đóng góp 10 triệu đô la Mỹ
trong tổng trị giá 40 triệu đô la Mỹ của dự án.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ là
cơ quan giám sát dự án. Dự án này dự kiến sẽ
hoàn thành vào tháng 12 năm 2011.
Ngân hàng phát triển Châu Á được thành lập với
mục đích hỗ trợ giảm nghèo trong khu vực Châu
Á -Thái Bình Dương thông qua tăng trưởng kinh
tế hỗ trợ người nghèo, phát triển xã hội và điều
hành tốt. Được thành lập năm 1966, ADB hiện
nay có 67 thành viên trong đó 48 thành viên là
từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong
năm 2006, ADB đã phê chuẩn các khoản vay và
viện trợ không hoàn lại trị giá 8,5 tỉ USD và các
khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 242 triệu USD.
Nguồn: ADB
4. Hội nghị thống nhất hệ thống thông tin
khuyến nông và thị trường
TPHCM, ngày 9/3/2007: Ban Quản lý dự án
Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và
thị trường phối hợp với Văn phòng của Bộ
NN&PTNT tại tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị
thống nhất hệ thống thông tin khuyến nông và
thị trường tại trụ sở Văn phòng 2 của Bộ
NN&PTNT, 135 Pasteur, quận 3, tp.Hồ Chí Minh.
Tới dự hội nghị có Ban Quản lý các dự án
nông nghiệp, đại diện các Cục, Vụ tại Văn
phòng 2, đại diện 11 tỉnh phía Nam tham gia dự
án. Hội nghị nhằm thống nhất cấu trúc, quy
trình vận hành của Hệ thống thông tin khuyến
nông và thị trường tại 20 tỉnh, 100 huyện trong
phạm vi dự án.
Các nội dung trao đổi, thảo luận và
thống nhất trong hội nghị, gồm: danh sách hệ
thống hàng hoá, địa điểm thu thập thông tin,
quy trình truyền nhận thông tin từ trung ương
đến địa phương (tỉnh, huyện). Ban Quản lý dự
án cũng giới thiệu phần mềm quản lý thông tin
khuyến nông và phần mềm quản lý thông tin thị
trường. Ban Quản lý dự án cũng đã tổ chức bàn
giao thiết bị cho 11 tỉnh.
Nguồn: ICARD
5. Đầu tư 2,7 triệu USD phát triển chè và
cây ăn quả
Yên Bái, 08/03/2007: Ban quản lý các dự án
nông nghiệp-Dự án phát triển cây chè và cây ăn
quả Trung ương cho biết năm 2007, tổng kinh
phí dành cho việc đầu tư trồng mới, thâm canh,
cải tạo phát triển chè và cây ăn quả là 2,7 triệu
USD.
Dự án phát triển cây chè và cây ăn quả
được thực hiện tại 13 tỉnh bằng vay vốn của
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Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong đó
các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Lâm
Đồng, Tuyên Quang và Hà Giang thực hiện
trồng chè còn Bắc Giang, Thanh Hoá, Hoà Bình,
Bình Định, Khánh Hoà, Tiền Giang và Bến Tre
trồng cây ăn quả.
Năm 2006, tổng kinh phí cho dự án là
11,47 triệu USD. Thông qua nguồn vốn tín
dụng, trên 64.000 hộ trong vùng dự án đã
trồng mới, phục hồi được gần 42.000ha chè và
cây ăn quả, đạt 155% chỉ tiêu của dự án đề
ra./.
Nguồn: TTXVN
6. Kế hoạch trồng chè ở Tây Nguyên
Lâm Đồng, 13/3/07: UBND tỉnh Lâm Đồng
vừa huy động khoảng 218 tỉ đồng (khoảng 13.6
triệu đô la) từ nguồn ngân sách của Chính phủ
và các nguồn khác để đầu tư trồng 28.000 ha
chè.
UBND tỉnh cho biết hàng năm người
nông dân có thể thu nhập từ 150 triệu đến 180
triệu đồng (9,339 USD-11.207USD)/1 ha chè.
Nguồn: TTXVN
7. Bổ sung 200 tỷ đồng nâng cấp đê biển
Hà Nội, 27/03/2007: Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng vừa ký quyết định bổ sung 200 tỷ đồng
hỗ trợ cho các địa phương từ Quảng Ninh đến
Quảng Nam thực hiện Chương trình củng cố,
bảo vệ và nâng cấp đê biển.
Theo quyết định này, các tỉnh Quảng
Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà
Nẵng, Quảng Nam, mỗi tỉnh được hỗ trợ 10 tỷ
đồng; Ninh Bình và Thanh Hóa, mỗi tỉnh được
hỗ trợ 35 tỷ đồng; Nam Định được hỗ trợ 70 tỷ
đồng.
Thủ tướng giao cho các Bộ Kế hoạch-Đầu
tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn rà soát kỹ nhu cầu vốn của các địa phương
còn lại thuộc Chương trình củng cố, bảo vệ và
nâng cấp đê biển như Hải Phòng, Thái Bình và
khả năng cân đối vốn đầu tư năm 2008 để trình
Thủ tướng xem xét, quyết định./.
Nguồn: TTXVN
8. Phát hành 22.000 tỷ đồng trái phiếu đầu
tư giao thông, thủy lợi
Hà Nội, T3/2007: Bộ Tài chính vừa ban hành
quyết định về phát hành 22.000 tỷ đồng trái
phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một
số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng
của đất nước.
Trái phiếu Chính phủ đợt này được phát
hành và thanh toán bằng tiền Việt Nam, dưới
hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ. Trái phiếu,
được phát hành từ ngày 15/3 đến hết
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31/12/2007, có các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10
năm và 15 năm.
Trái phiếu Chính phủ đợt V chỉ phát hành
qua kênh đấu thầu, bảo lãnh và bảo hiểm xã
hội mua, không phát hành trực tiếp qua hệ
thống Kho bạc Nhà nước./.
Nguồn: TTXVN
9. Đắc Lắc phát triển trồng điều tập trung
Đắc Lắc, 07/03/2007: Tỉnh Đắc Lắc đang đẩy
mạnh việc tăng diện tích trồng điều từ 45,000
ha hiện nay lên 50.000 ha vào năm 2010 với hy
vọng sẽ đáp ứng đủ nguyên liệu cho 10 nhà
máy chế biến với công suất khoảng 60.000 tấn
đến 70.000 tấn điều thô mỗi năm.
Nhờ có sự chuyển đổi từ trồng lúa và cà phê
năng suất thấp sang trồng điều tập trung, đời
sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh,
đặc biệt là ở huyện Ea Sup, Ea Kar, và Krong
Ana đã được cải thiện.
Tuy nhiên, hiện bốn nhà máy chế biến
điều trong tỉnh vẫn phải nhập nguyên liệu thô
từ các tỉnh lân cận bởi vì sản lượng điều năm
nay của tỉnh chỉ đạt 8.000 tấn do năng suất
thấp trong khi diện tích trồng mới vẫn chưa đến
vụ thu hoạch.
Nguồn: TTXVN
10. Năm 2007, ngành chế biến điều sẽ
không thiếu nguyên liệu
TP Hồ Chí Minh, 01/03/2007: Theo Hiệp hội
Điều Việt Nam (Vinacas), vụ điều năm 2007 có
triển vọng khá tốt, khả năng sản lượng điều
trong nước tăng khoảng 20%, nên các doanh
nghiệp chế biến điều sẽ không lo thiếu nguyên
liệu.
Qua khảo sát, Vinacas dự báo sản lượng
điều trong nước năm nay có thể đạt trên
350.000 tấn. Đến nay, các doanh nghiệp đã thu
mua được khoảng 50.000 tấn.
Ông Hồ Văn Hữu, Chủ tịch Hiệp hội Điều
tỉnh Bình Phước, một trong những tỉnh trồng
điều lớn nhất cả nước, cho biết vụ điều năm
2007, trên địa bàn tỉnh đã giảm hẳn tình trạng
mua bán điều kém chất lượng. Giá điều thô mà
các doanh nghiệp đang thu mua tại địa bàn thị
xã Đồng Xoài vào khoảng 9.000đồng/kg và tại
Phước Long là 10.000đồng/kg.
Năm nay, ngành điều Việt Nam phấn đấu
thu mua sản lượng điều thô trong nước và nhập
khẩu từ Campuchia trên 400.000 tấn, tăng
12,5%; sản lượng nhân điều xuất khẩu 140.000
tấn, tăng hơn 10% và kim ngạch xuất khẩu đạt
560 triệu USD, tăng hơn 11% so với năm
2006./.
Nguồn: TTXVN
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11. Ba loại cây trồng của Việt Nam có tên
trong danh sách 10 mặt hàng có doanh thu
xuất khẩu cao nhất thế giới
Hà nội, 20/3/2007: Ba mặt hàng nông sản
của Việt Nam là cà phê, cao su, gạo được liệt kê
vào danh sách 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất
trên thế giới.
Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu được khoảng
800.000 tấn cà phê, đạt kim ngạhc 1 tỉ đô la,
tiếp đến là Brazil và 4.7 triệu tấn gạo trị gía 1.3
tỉ đô la, tiếp đến là Thái lan.
Ngoài ra, giá trị xuất của mặt hàng cao su cũng
đạt 1.5 tỉ đô la, đã giúp Việt Nam xếp thứ 5 sau
Thái lan, Indonesia, Ấn Độ, và Malaysia.
Nguồn: TTXVN
12. Mỹ: Tìm ra một loại vắcxin mới nhằm
ngăn chặn virút H5N1
Hà Nội, 05/03/2007: Nhật báo "Bưu điện Hoa
Nam buổi sáng" của Hồng Công ngày 5/3 đưa
tin các nhà nghiên cứu ở Mỹ vừa tìm ra một loại
vắcxin mới dễ sản xuất nhằm phòng chống cúm
gia cầm chủng H5N1 và ngăn chặn được nạn
dịch gây chết người đáng sợ này.
Báo dẫn lời Tiến sĩ David Ho thuộc Trung
tâm nghiên cứu viện trợ Aaron Diamond tại Niu
Yoóc cho biết loại vắcxin trên có thể được sản
xuất dễ dàng, nhanh chóng và dễ bảo quản.
Các thử nghiệm loại vắcxin mới này trên
chuột cho thấy khi được tiêm vắcxin, cơ thể của
chuột đã sản sinh ra các loại kháng thể có thể
ngăn dịch bệnh nguy hiểm này./.
Nguồn: TTXVN
13. Hơn 2.000 tỷ đồng cấp nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn
Hà Nội, 26/03/2007: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn cho biết, năm 2007 nguồn vốn
đầu tư cho chương trình nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn là 2.033 tỷ đồng, trong
đó cộng đồng quốc tế tài trợ gần 430 tỷ đồng.
Phần vốn còn lại sẽ được lấy từ nguồn ngân
sách Trung ương, huy động từ địa phương và
nhân dân, và vốn tín dụng.
Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên đầu tư
cho các vùng miền núi khó khăn, vùng đồng
bào dân tộc ít người, vùng biên giới, hải đảo.
Với nguồn đầu tư này, mục tiêu của
chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn trong năm 2007 là có thêm khoảng
2,7 triệu người được cung cấp nước sạch, nâng
tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt 70% vào
cuối năm 2007; nâng tỷ lệ số hộ gia đình có
nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 54%./.
Nguồn: TTXVN
14. 2,1 triệu euro cải thiện hệ thống thuỷ
lợi ở Bình Định
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Bình Định, 24/03/2007: Ngày 23/3, Đại sứ
Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam Philippe Jottard và
ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch thường
trực UBND tỉnh Bình Định đã ký Hiệp định về
thực hiện Dự án nâng cao năng suất nông
nghiệp thông qua cải thiện hệ thống thuỷ lợi tại
huyện Phù Mỹ, có tổng vốn đầu tư hơn 2,1 triệu
euro.
Chính phủ Vương Quốc Bỉ tài trợ 1 triệu
euro và phần đóng góp 657.917 euro từ Quỹ
vốn đối ứng được thành lập trên cơ sở xoá nợ
cho Chính phủ Việt Nam năm 2000; phía Việt
Nam đóng góp 500.000 euro.
Dự án được thực hiện trong vòng 3 năm,
từ năm 2007 đến 2010 với mục tiêu cải tạo hạ
tầng cơ sở thuỷ lợi tại khu vực hồ chứa nước Đại
Sơn, thuộc xã Mỹ Hiệp và hồ chứa nước Cây
Sung, thuộc xã Mỹ Lộc.
Dự án cũng nâng cao năng lực quản lý
cho cán bộ và kiến thức về thủy lợi cho người
dân trong vùng dự án./.
Nguồn: TTXVN
15. Xuất khẩu cà phê tăng 11% so với năm
ngoái
Đắc Lắc, 06/03/2007: Theo tin từ Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đắc Lắc, trong hai tháng đầu
năm các doanh nghiệp ở tỉnh này đã xuất khẩu
khoảng 65.000 tấn cà phê, đạt doanh thu 70
triệu đô la, tăng 11% so với năm ngoái và
chiếm một phần sáu của tổng kim ngạch xuất
khẩu trên cả nước.
Nguồn: TTXVN
16. Đồng Tháp xúc tiến xuất khẩu nông,
thủy sản sang Nhật
Hà Nội, 16/03/2007: Lãnh đạo tỉnh Đồng
Tháp cho biết tỉnh đã mời đoàn doanh nghiệp
Nhật Bản sang tìm hiểu thị trường Đồng Tháp,
đặc biệt là những vùng sản xuất nông nghiệp và
các nhà máy chế biến thủy sản, để thúc đẩy
xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản.
Theo ông Trương Ngọc Hân, Chủ tịch
UBND tỉnh, Đồng Tháp có nhiều mặt hàng có
thể xuất khẩu sang Nhật Bản với khối lượng lớn,
trong đó có lương thực và trái cây.
Trong những năm qua, lượng gạo xuất
khẩu của Đồng Tháp sang Nhật Bản thường
chiếm từ 50%-70% tổng lượng gạo của Việt
Nam xuất khẩu sang thị trường này.
Mới đây, ông Trương Ngọc Hân cũng đã
dẫn đầu đoàn cán bộ của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn sang khảo sát thị trường
nông sản Nhật Bản./.
Nguồn: TTXVN
17. Hàn Quốc sẽ mở Trung tâm hỗ trợ
doanh nghiệp tại Việt Nam
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Hà Nội, 17/03/2007: Trung tâm Xúc tiến
Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tại Hà Nội đã
quyết định sẽ thành lập một trung tâm hỗ trợ
các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam vào
đầu tháng 5 tới.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông
Young Woong Kim, Tổng Giám đốc KOTRA Hà
Nội cho biết trong thời gian qua, số lượng các
doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như số vốn đầu tư
của Hàn Quốc vào Việt Nam không ngừng gia
tăng. Đỉnh điểm là trong năm 2006, tổng số vốn
mà nước này đầu tư vào Việt Nam đạt khoảng
2,8 tỷ USD, chiếm hơn 1/3 tổng số vốn đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam. Hàn Quốc đã trở thành
nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam.
Giải thích về kết quả này ông Kim cho
biết, trước hết, đó là do môi trường kinh doanh
tại Việt Nam rất phù hợp và thuận lợi cho các
doanh nghiệp Hàn Quốc. Không chỉ Chính phủ
mà chính quyền cấp tỉnh thành của Việt Nam
cũng rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có
doanh nghiệp Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, sự tương đồng và gần gũi
về mặt văn hoá giữa hai nước cũng là một yếu
tố thuận lợi cho công việc kinh doanh của các
doanh nghiệp này tại Việt Nam. Ngoài ra, việc
nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quyết định
chuyển đầu tư từ Trung Quốc, do phải cạnh
tranh cao, sang Việt Nam, cũng góp phần làm
gia tăng đầu tư của Hàn Quốc.
Ông cho biết Trung tâm trực thuộc
KOTRA sẽ có nhiệm vụ cung cấp các thông tin
liên quan đến môi trường đầu tư tại Việt Nam
cho các doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị đầu
tư vào Việt Nam.
Ông khẳng định, với việc thành lập Trung tâm
này, chắc chắn công việc kinh doanh của phía
Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa,
đồng thời số lượng các doanh nghiệp tiềm năng
đầu tư tại Việt Nam sẽ cũng tăng lên./.
Nguồn: TTXVN
18. Xây dựng 3 trung tâm giao dịch và xuất
khẩu rau hoa quả
Hà Nội, 23/03/2007: Trong Chương trình
quốc gia về phát triển sản xuất và xuất khẩu
rau, hoa và quả tươi, Bộ Thương mại đang xúc
tiến xây dựng 3 trung tâm giao dịch và xuất
khẩu rau, hoa quả tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Lào Cai và Đà Lạt.
Trung tâm xuất khẩu rau, hoa quả sẽ
được xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Trung tâm giao dịch rau, hoa, quả được thành
lập tại Lào Cai, Đà Lạt. Dự kiến các trung tâm
này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2008.
Theo dự báo, kim ngạch xuất khẩu rau
quả của Việt Nam trong năm 2007 ước đạt 300
triệu USD, tăng 15% so với năm 2006./.
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Nguồn: TTXVN
19. Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế về
xúc tiến thương mại
Buenos Aires, 17/3/2007: Đoàn đại
biểu của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương
mại do ông Nguyễn Bảo – Phó Cục trưởng dẫn
đầu đã tham dự Hội nghị Quốc tế các tổ chức
xúc tiến Thương mại tại Buenos Aires, Ác-henti-na.
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, thảo luận
về các xu hướng tự do hoá thương mại và vai
trò của các tổ chức xúc tiến thương mại và các
cơ quan thương mại.
Ông Bảo cho biết Việt Nam rất quan tâm
các vấn đề được thảo luận tại hội nghị để học
hỏi kinh nghiệm và ý tưởng chuẩn bị cho việc
đăng cai Diễn đàn xúc tiến thương mại Châu Á
trong năm tới.
Nhân dịp này, đoàn Việt Nam đã có các
buổi làm việc với một số doanh nhân khu vực
Mỹ La tinh.
Ông Bảo cũng cho biết Việt Nam sẽ cử
một số đoàn sang các nước Mỹ la tinh trong
cuối năm nay để tìm hiểu triển vọng của các
mặt hàng cà phê, giày dép, và thuỷ sản ở
Brazin, Mexico, và toàn Nam Phi.
Nguồn: TTXVN
20. Kim ngạch xuất khẩu rau, hoa, quả đạt
1 tỷ USD vào 2015
Hà Nội, 15/03/2007: Bộ Thương mại đã đặt
mục tiêu đến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu
rau, hoa quả tươi đạt 1 tỷ USD.
Phát biểu tại hội thảo "Phát triển sản
xuất và xuất khẩu rau, hoa quả tươi của Việt
Nam", ngày 15/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ
Thương mại Trần Đức Minh cho biết để đạt mục
tiêu này, Bộ Thương mại sẽ phối hợp với Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức
đàm phán song phương với các nước, nhất là
Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Xinhgapo
để ký kết các hiệp định về kiểm dịch động thực
vật, công nhận lẫn nhau về các cơ sở kiểm tra,
cấp giấy chứng nhận chất lượng cho các hàng
rau, hoa, quả và thực phẩm khác.
Theo Thứ trưởng Trần Đức Minh, việc
làm này tháo gỡ rào cản này mở đường cho
xuất khẩu rau, hoa, quả và các hàng nông sản
khác.
Cũng theo Thứ trưởng, vấn đề mấu chốt
của Chương trình quốc gia về phát triển và xuất
khẩu rau, hoa, quả tươi là phải tìm mô hình tổ
chức sản xuất, xuất khẩu hữu hiệu và thích hợp,
gắn sản xuất với xuất khẩu.
Trong nhiều năm qua, kim ngạch xuất
khẩu rau, hoa, quả của Việt Nam có mức tăng
chậm và không ổn định, ước đạt 280 triệu USD
vào năm 2006. Các mặt hàng rau, hoa, quả
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xuất khẩu chủ yếu là đóng hộp, sấy khô và một
lượng rất nhỏ xuất tươi hoặc cấp đông. Thị
trường xuất khẩu vẫn tập trung vào các thị
trường truyền thống như Trung Quốc, Đài Loan,
Nhật Bản và Xinhgapo./.
Nguồn: TTXVN
21. Triển vọng xuất khẩu khoai, sắn sang
Xinhgapo
Hà Nội, 06/03/2007: Cục Xúc tiến thương
mại (Bộ Thương mại) cho biết Liên đoàn Hợp
tác xã Xingapo đã chính thức đặt vấn đề hợp tác
xuất khẩu sản phẩm khoai lang và sắn của Lâm
Đồng sang thị trường Xingapo.
Trong chuyến khảo sát vùng rau, hoa tại
Đà Lạt và khảo sát chợ đầu mối khoai sắn tại xã
Đức Trọng gần đây, Liên đoàn Hợp tác xã
Xingapo và tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản ghi
nhớ thu mua thử nghiệm một container hàng.
Nếu thành công, phía Xingapo sẽ ký hợp đồng
mua với số lượng lớn và cam kết đầu tư 30%
theo giá trị hợp đồng cho nông dân tại vùng
nguyên liệu.
Theo Cục Xúc tiến Thương mại, diện tích
khoai lang Nhật của tỉnh Lâm Đồng hiện đạt
khoảng 1.744ha, cho sản lượng 16.433 tấn;
diện tích sắn khoảng 1.374 ha, sản lượng
khoảng 15.872 tấn, tập trung chủ yếu tại các
huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai./.
Nguồn: TTXVN
22. Nam Phi muốn nhập khẩu các sản
phẩm nhiệt đới của VN
Hà Nội, 23/03/2007: Tại một hội thảo tổ
chức ở Huế ngày 23/3, ông Calvin Tshidavhu, Bí
thư Chính trị thứ nhất, Đại sứ quán Nam Phi tại
Việt Nam cho biết Nam Phi có thể cung cấp các
sản phẩm phục vụ chế biến thực phẩm cho Việt
Nam và mong muốn nhập khẩu các đặc sản
nhiệt đới của Việt Nam.
Ông Calvin Tshidavhu trình bày về triển
vọng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam Nam Phi; giới thiệu một số chính sách thu hút
đầu tư, thủ tục hải quan của Nam Phi; lợi thế
mà Việt Nam và Nam Phi có thể cùng hợp tác
như nông nghiệp, dịch vụ tài chính- ngân hàng,
công nghiệp hóa chất, khai thác thủy sản, công
nghệ viễn thông và điện tử.
Theo ông, Nam Phi cũng có thế mạnh về
công nghiệp khai khoáng nên ngoài việc cung
cấp khoáng sản cho công nghiệp chế tác kim
loại và sản xuất kim hoàn, Nam Phi còn có thể
chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.
Hội thảo “Cơ hội hợp tác thương mại và
đầu tư Việt Nam - Nam Phi” do Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Uỷ
ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức
nhằm cung cấp thông tin, cơ hội hợp tác thương
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mại, đầu tư vào thị trường Nam Phi cho các hiệp
hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.
Nguồn: TTXVN
23. VN phải nhập khẩu gần 5 triệu tấn
phân bón mỗi năm
Hà Nội, 20/03/2007: Tổng Công ty Hoá chất
Việt Nam (Vinachem) cho biết, từ nay đến hết
năm 2010, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu
khoảng 19,43 triệu tấn phân bón các loại, tức
khoảng 4,9 triệu tấn mỗi năm, để đáp ứng cho
nhu cầu sản xuất nông nghiệp.
Các loại phân bón chủ yếu phải nhập là
phân đạm urê, phân kali, phân đạm SA, phân
DAP và MAP và NPK.
Theo Vinachem, mặc dù từ nay đến năm
2010, các nhà máy sản xuất phân bón trong
nước đã có thể sản xuất gần 30 triệu tấn phân
bón các loại, chưa kể Nhà máy DAP Đình Vũ
(công suất 330.000 tấn/năm) và Nhà máy phân
đạm Cà Mau (công suất 800.000 tấn/năm) sẽ đi
vào hoạt động trong giai đoạn 2008-2010
nhưng do nhu cầu sử dụng phân bón cho sản
xuất nông nghiệp của Việt Nam còn rất cao nên
vẫn phải nhập khẩu mới đáp ứng đủ.
Phải đến năm 2011, khi hai nhà máy
phân đạm urê Ninh Bình (công suất 560.000
tấn/năm) và phân đạm Bắc Giang dây chuyền
mới (công suất 300.000 tấn/năm) đi vào hoạt
động, nâng tổng công suất sản xuất phân đạm
trong nước lên 2,6 triệu tấn/năm thì Việt Nam
mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu phân bón,
nhất là phân đạm urê cho sản xuất nông
nghiệp./.
Nguồn: TTXVN
24. VN có thể đạt kỷ lục mới về thu hút vốn
nước ngoài
Hà Nội, 20/03/2007: Tại Diễn đàn đầu tư
Việt Nam lần thứ 2, khai mạc sáng 19/3 ở Hà
Nội, đại diện nhiều tập đoàn tài chính lớn của
thế giới cho rằng Việt Nam có thể đạt kỷ lục mới
về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2007,
khi đang ở thời điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận
lợi, tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các
nhà đầu tư nước ngoài.
"Khả năng thu hút từ 15-17 tỷ USD vốn
FDI mỗi năm là hoàn toàn trong tầm tay Việt
Nam", Tổng giám đốc Vina Capital Don Lam nói.
Ông Don Lam cũng tiết lộ kế hoạch đầu tư 400
triệu USD xây dựng một khu mua sắm kết hợp
với các căn hộ cho thuê tại Việt Nam.
Ông Dominic Scriven, Giám đốc Dragon
Capital, cũng đồng tình với nhận định trên của
Tổng giám đốc Vina Capital vì theo ông sắp có
một loạt dự án đầu tư lớn được triển khai ở Việt
Nam, trong đó có dự án trị giá 5 tỷ USD của tập
đoàn HonHai.
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Tổng Giám đốc toàn cầu tập đoàn Ngân
hàng Hồng Công-Thượng Hải (HSBC), ông
Michael Geoghegan chỉ ra những thuận lợi khiến
Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các
nhà đầu tư. Ông cho rằng, với dân số trẻ, Việt
Nam sẽ không gặp phải những thách thức mà
các nước có dân số già đang phải đối mặt, lực
lượng lao động của Việt Nam ngày càng có kỹ
năng và trình độ cao hơn. Bên cạnh đó, người
dân Việt Nam cũng tiếp thu rất nhanh những
dịch vụ công nghệ cao như internet, điện thoại
di động.
"Lực đẩy từ việc gia nhập WTO sẽ mang
lại cho nền kinh tế Việt Nam những khởi sắc
mới, đặc biệt là về lượng đầu tư nước ngoài đổ
vào Việt Nam", ông Geoghegan nhận định.
Đại diện các tập đoàn tài chính cũng cho
rằng thách thức đối với Việt Nam là ở chỗ làm
thế nào để duy trì ổn định và bền vững dòng
vốn đầu tư này, khi mà khả năng hiện thực hóa
các dự án đã ký còn vấp phải không ít vấn đề
như việc giải ngân chậm, các thủ tục hành
chính rườm rà cũng như việc thực hiện các luật
còn chưa đồng bộ.
"Chúng tôi sẽ xem Việt Nam mở cửa thế
nào, thực hiện cam kết ra sao và từ đó quyết
định tiếp tục đầu tư nữa hay không", Tổng giám
đốc Vina Capital Don Lam nói.
Giám đốc Dragon Capital Dominic
Scriven chia sẻ: "Nguồn vốn trực tiếp hay gián
tiếp nước ngoài cũng đều phụ thuộc vào các yếu
tố nội địa. Anh có duy trì được vốn đầu tư hay
không phải xem cách anh 'đối đãi' với khách
hàng và đối tác. Nhưng tôi nghĩ theo chiều
hướng lạc quan, nguồn vốn đổ vào Việt Nam sẽ
còn tiếp tục tăng cao".
Theo đánh giá xếp hạng mới nhất về tự
do kinh tế của 157 nền kinh tế dựa trên 10 tiêu
chí lớn như tự do kinh doanh, tự do thương mại,
tự do tài chính...., Việt Nam đứng ở vị trí thứ
138 so với Thái Lan ở vị trí 50 và Trung Quốc
119.
Vì vậy, theo các nhà đầu tư, để thực hiện
mục tiêu thu hút đầu tư trong năm 2007, Việt
Nam sẽ phải nỗ lực nâng cao năng lực quản lý
nguồn vốn, rà soát, sửa đổi việc cấp giấy chứng
nhận đầu tư và tạo môi trường đầu, kinh doanh
thông thoáng, minh bạch và công khai hơn
nữa./.
Nguồn: TTXVN
25. Thu hút vốn FDI đạt 2,5 tỷ USD trong
quý I
Hà Nội, 22/03/2007: Theo Cục Đầu tư nước
ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung
các dự án mới được cấp phép và dự án bổ sung
vốn, trong quý I cả nước đã thu hút hơn 2,5 tỷ
USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 22% so với
cùng kỳ năm trước.
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Hàn Quốc đứng đầu trong số 30 quốc gia
đầu tư tại Việt Nam với số vốn đăng ký 486
triệu USD, tiếp đến là Xinhgapo với tổng vốn
đăng ký 476 triệu USD.
Vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung trong
lĩnh vực dịch vụ (chiếm 49% tổng vốn), tiếp
đến là trong lĩnh vực công nghiệp (chiếm 48%)
và còn lại là thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư
nghiệp.
Trong quý I này, Việt Nam đã thu hút
nhiều dự án quy mô lớn như dự án xây dựng
Khu nghỉ cao cấp tại Khu kinh tế Chân Mây
(Thừa Thiên-Huế) có vốn đầu tư 276 triệu USD,
dự án Công ty giấy Kraf Vina tại Bình Dương với
vốn đầu tư 220 triệu USD, dự án xây dựng Cảng
Cái Mép tại Bà Rịa-Vũng Tàu có vốn đăng ký
165 triệu USD và dự án xây dựng hồ điều hoà
Xương Rồng tại Thái Nguyên có vốn đăng ký
100 triệu USD./.
Nguồn: TTXVN
26. Quảng Ngãi và Champasak hợp tác về
nông-lâm nghiệp
Quảng Ngãi, 07/03/2007: Tỉnh Quảng Ngãi
và tỉnh Champasak của Lào vừa đạt được thoả
thuận hợp tác trong lĩnh vực trồng rừng nguyên
liệu, phát triển một số giống cây trồng, vật
nuôi.
Theo thoả thuận, tỉnh Quảng Ngãi sẽ
giúp tỉnh Champasak tập huấn kỹ thuật cho 10
cán bộ nông-lâm nghiệp; hỗ trợ một số giống
cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhà máy chế biến
tinh bột sắn, nhà máy chế biến đường, phát
triển chăn nuôi bò và chuyển giao kỹ thuật
trồng cây công nghiệp ngắn ngày như đậu đỗ,
keo lai, cây bạch đàn, sắn cao sản.
Ngoài ra, Quảng Ngãi còn hỗ trợ
Champasak đào tạo cán bộ kỹ thuật, cung ứng
giống và chuyển giao kỹ thuật nuôi cá nước
ngọt, xây dựng mô hình vườn cây ăn quả tại
Lào; cử giáo viên tình nguyện sang hỗ trợ giảng
dạy cho các em học sinh là con em cộng đồng
người Việt tại Champasak và học sinh Lào.
Nhân dịp này, tỉnh Champasak đã quyết
định dành 15.000ha đất tại hai huyện
Champasak và Doukhumma để Quảng Ngãi
trồng rừng nguyên liệu và cây công nghiệp
ngắn ngày./.
Nguồn: TTXVN
27. Hội thảo xúc tiến đầu tư vào VN tại
Hồng Công
Hà Nội, 14/03/2007: Khoảng 400 doanh
nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau ở khu hành
chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) đã
tham dự hội thảo "Việt Nam: Một nhân tố năng
động mới ở Đông Nam Á", diễn ra chiều 13/3 tại
Hồng Công.
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Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Thương
mại Trương Đình Tuyển đã giới thiệu những
thành tựu của Việt Nam trong quá trình Đổi
mới, đồng thời nhấn mạnh những ưu thế đầu tư
của Việt Nam như chính trị ổn định, lực lượng
lao động dồi dào, chi phí lao động thấp, chính
sách kinh tế ngày càng được cải thiện và các
thủ tục hành chính từng bước được đơn giản
hoá.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng tái khẳng định
sẽ áp dụng quy tắc đối xử bình đẳng đối với tất
cả các nhà đầu tư nước ngoài như với các nhà
đầu tư trong nước.
Theo Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, các
doanh nghiệp Hồng Công có nhiều thế mạnh
đầu tư vào Việt Nam, chủ yếu vào các ngành
dệt nhuộm, sản xuất thiết bị điện gia dụng, chế
biến nông sản thực phẩm, xây dựng các khu du
lịch, khách sạn, xây dựng cảng và đầu tư vào
thị trường chứng khoán.
Trong những năm qua, quan hệ thương
mại hai chiều Việt Nam-Hồng Công đã không
ngừng tăng và đạt mức hơn 2 tỷ USD trong
năm 2006. Về đầu tư, tính đến năm 2006, Hồng
Công có 375 dự án tại Việt Nam với tổng vốn
đăng ký 5,2 tỷ USD.
Tại hội thảo, Bộ trưởng Trương Đình
Tuyển cũng đã trả lời các câu hỏi và thắc mắc
của các doanh nghiệp Hồng Công liên quan tới
các hạng mục đầu tư và chính sách thu hút đầu
tư của Việt Nam.
Cuộc hội thảo được tổ chức nhân chuyến
thăm khu hành chính đặc biệt Hồng Công của
Bộ trưởng Trương Đình Tuyển từ ngày 11 đến
17/3./.
Nguồn: TTXVN
28. Văn bản quy phạm pháp luật ban hành
trong tháng 3 năm 2007
THỦ TƯỚNG
1.
Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 12
tháng 3 năm 2007 Phê duyệt kế hoạch sắp xếp,
đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2007 –
2008.
BỘ TRƯỞNG
1.
Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01
tháng 3 năm 2007 Quy định chức nãng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản
lý dự án Lâm nghiệp.
2.
Quyết định số 20/2007/QĐ-BNN ngày 15
tháng 3 năm 2007 về việc phê duyệt chiến lược
quốc gia sau thu hoạch lúa gạo, ngô, đậu tương
và lạc đến năm 2020.
3.
Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27
tháng 3 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số
nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg
ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình bố
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trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó
khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu
và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ
nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 20062010 và định hướng đến năm 2015”./.
LIÊN BỘ
1. Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&
PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn
áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các
tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ
rừng và quản lý lâm sản.
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