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Thông tin và kinh nghiệm là kiến thức,
hãy chia sẻ kiến thức của bạn với chúng tôi!
1. RÀ SOÁT VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
Phê duyệt Chiến lược quốc gia sau thu
hoạch lúa gạo, ngô, đậu tương và lạc đến
năm 2020
Hà Nội, Ngày 15 tháng 3 năm 2007 Bộ
trưởng Bộ NN và PTNT đã ký Quyết định số
20/2007/QĐ-BNN về việc phê duyệt Chiến lược
quốc gia sau thu hoạch lúa gạo, ngô, đậu tương
và lạc đến năm 2020.
Chiến lược này đặt mục tiêu chung là “
tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh các
ngành hàng lúa gạo, ngô, đậu tương và lạc
thông qua giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng
cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm;
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và
kinh tế nông thôn; giải quyết việc làm, tăng thu
nhập của nông dân và những người tham gia
hoạt động trong lĩnh vực sau thu hoạch. Góp
phần đảm bảo an ninh lương thực hộ gia đình,
cải thiện tình hình dinh dưỡng và vệ sinh an
toàn thực phẩm”.
Chiến lược cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho
từng thời kỳ:
Thời kỳ 2006-2010:
1. Giảm tổn thất lúa xuống còn 9-10%; tăng tỷ
lệ thu hồi gạo thành phẩm lên 65-66%; tăng tỷ
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trọng xuất khẩu gạo 5-10% tấm lên trên 50%
tổng khối lượng gạo xuất khẩu;
2. Giảm lượng tổn thất ngô xuống còn 12-13%
3. Giảm lượng tổn thất đậu tương xuống còn
5,5%;
4. Giảm lượng tổn thất lạc xuống còn 4,55,0%;
5. Tạo việc làm cho khoảng 240-250 nghìn lao
động/năm;
6. Góp phần cải thiện tình hình anh ninh lương
thực hộ gia đình; giảm tỷ lệ hộ nghèo lương
thực, thực phẩm khu vực nông thôn xuống dưới
4% vào năm 2010.
Thời kỳ 2011-2020:
1. Giảm tổn thất lúa xuống còn 5-6%; tăng tỷ
lệ thu hồi gạo thành phẩm lên 69%; tỷ trọng
gạo 5-10% tấm chiếm trên 70% tổng khối
lượng gạo xuất khẩu; từ năm 2015, tỷ lệ hạt
vàng không lớn hơn 0,2%; tỷ lệ hạt hư hỏng
không lớn hơn 0,25%;
2. Giảm lượng tổn thất ngô xuống còn 8-9%
3. Giảm lượng tổn thất đậu tương xuống còn
3,0%;
4. Giảm lượng tổn thất lạc xuống còn 2,02,5%;
5. Tạo việc làm cho khoảng 200 nghìn lao
động/năm;
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6. Góp phần cải thiện thu nhập và nâng cao
mức sống khu vực nông thôn, xoá hộ nghèo
lương thực, thực phẩm.
Chiến lược nêu rõ các nội dung phát triển
lĩnh vực sau thu hoạch lúa gạo, ngô, đậu tương
và lạc đến năm 2020 và các giải pháp chủ yếu
để thực hiện.
Nguồn: ISG
Hội nghị Tổng kết công tác Khoa học công
nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật năm
2006 và triển khai kế hoạch năm 2007
Hà Nội, ngày 28/3/2007: Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết
công tác Khoa học công nghệ, chuyển giao tiến
bộ kỹ thuật năm 2006 và triển khai kế hoạch
năm 2007 với sự tham dự của 120 đại biểu đại
diện một số Bộ, ngành, đại diện các Viện,
Trường thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và PTNT
các tỉnh. Bộ trưởng Cao Đức Phát, Thứ trưởng
Bùi Bá Bổng chủ trì Hội nghị.
Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Khoa học
công nghệ báo cáo và ý kiến của các đại biểu,
Bộ trưởng đã kết luận như sau:
1. Năm 2006 đã tổ chức đánh giá,
nghiệm thu và tổng kết 7 Chương trình KHCN
cấp Bộ, 161 đề tài giai đoạn 2001-2005. Từ kết
quả của các đề tài này Bộ đã công nhận 355
giống, quy trình kỹ thuật, công nghệ và mẫu
máy mới các loại. Công tác khuyến nông được
tăng cường. Các kết quả nghiên cứu và khuyến
nông đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của
ngành. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp
ứng được yêu cầu đặt ra, một số đề tài nghiên
cứu dự án khuyến nông hiệu quả thấp.
2. Để nâng cao hiệu quả hoạt động,
KHCN năm 2005- 2006 Bộ đã triển khai một số
biện pháp điều chỉnh về tổ chức (thành lập
VAAS), áp dụng cơ chế đấu thầu thực hiện đề
tài cấp Bộ, nâng cao tính tự chủ của các đơn vị
nghiên cứu, chuyển công tác khuyến nông thực
hiện theo dự án. Những thay đổi này đã tạo ra
sự chuyển biến nhất định nhưng chưa mạnh
trong cả 2 lĩnh vực nghiên cứu và khuyến nông.
Năm 2007 và các năm tiếp theo, Nhà nước tiếp
tục tăng cường đầu tư cho cả công tác nghiên
cứu và khuyến nông. Yêu cầu đặt ra là phải tổ
chức sử dụng có hiệu quả, đáp ứng sát yêu cầu
thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành.
Trong đó giải pháp cơ bản là tiếp tục đổi mới cơ
chế quản lý, nâng cao năng lực của các tổ chức
nghiên cứu và khuyến nông của Nhà nước, đẩy
mạnh xã hội hoá, thu hút sự tham gia của mọi
lực lượng, thành phần kinh tế vào nghiên cứu
và chuyển giao KHCN trong lĩnh vực nông
nghiệp và nông thôn.
3. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chủ động
triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau
đây:
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3.1. Các đơn vị nghiên cứu, Trung tâm
Khuyến Nông quốc gia chủ động rà soát đẩy
mạnh triển khai thực hiện các đề tài, dự án
được giao, phải hoàn thành việc xét duyệt đề
cương, dự toán trước 30/4/2007; thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc, nắm vững tiến độ thực hiện
các đề tài, dự án để đảm bảo đạt được mục tiêu
đề ra với hiệu quả cao, nhanh chóng triển khai
thực hiện Nghị định 115, chỉ đạo thực hiện kịp
thời có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cơ
bản, chủ động huy động các nguồn tài trợ để
đào tạo nhân lực, nhất là các bộ có trình độ cao.
3.2. Vụ Khoa học công nghệ chủ trì phối
hợp với các đơn vị có liên quan: (i) Tiếp tục rà
soát định hướng nghiên cứu khoa học phù hợp
với sự phát triển của Ngành; (ii) Rà soát đổi mới
về quy trình đấu thầu, kiểm tra, đánh giá,
nghiệm thu đề tài, tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN
của các đơn vị nhà nước; nghiên cứu đề xuất cơ
chế thu hút các lực lượng, thành phần kinh tế
tham gia nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ
thuật trong lĩnh vực NN-PTNT; (iii) Chủ trì xây
dựng quy chế phối hợp KHCN và khuyến nông
(hoàn thành trong tháng 4/2007); và (iv) Tăng
cường hoạt động thông tin điện tử về KHCN.
3.3. Vụ Tài chính:Chủ trì phối hợp với
các đơn vị liên quan xây dựng quy chế tài chính
thực hiện nhiệm vụ KHCN (hoàn thành trong
tháng 4/2007) theo hướng tăng cường phân cấp
cho các đơn vị nghiên cứu và chuyển giao.
3.4. Vụ Tổ chức cán bộ:Chủ trì phối hợp với Vụ
Khoa học công nghệ đánh giá kết quả thực hiện
Quy chế phối hợp Viện- Trường và đề xuất biện
pháp triển khai.
3.5. Trung tâm Khuyến nông quốc
gia:Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các
dự án khuyến nông được phân công, đề xuất đổi
mới cơ chế, quản lý; tăng cường năng lực
khuyến nông các cấp.
Nguồn: Bộ NN và PTNT (web)
Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Chính phủ
Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm
nhẹ thiên tai đến năm 2020
Hà Nội, Ngày 25 tháng 01 năm 2007, Bộ NN
và PTNT đã có Tờ trình số 269/TTr-BNN-ĐĐ lên
Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Chiến lược Quốc
gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm
2020 đề nghị xem xét và phê duyệt.
Mục tiêu chung của Chiến lược là (i) giảm tổn
thất về người và tài sản, và (ii) đảm bảo phát
triển bền vững đất nước.
Trong bản Dự thảo Chiến lược, Bộ NN và
PTNT đã đưa ra những chương trình, dự án, đề
án ưu tiên cấp quốc gia trong từng lĩnh vực
như: phân vùng đánh giá rủi ro thiên tai, lập
quy hoạch, nâng cao năng lực dự báo, cảnh
báo, nâng cao nhân thức cộng đồng, các biện
pháp công trình và phi công trình.
trang 2 / 13

Bản tin tháng ISG

Ước tính kinh phí để thực hiện các
chương trình, dự án, đề án khoảng 30.000 tỷ
đồng từ các nguồn vốn: ngân sách Trung ương,
ngân sách địa phương, vốn vay ODA, đầu tư
trực tiếp FDI, vốn đóng góp của cộng đồng và
vốn huy động hợp pháp khác.
Trong quá trình xây dựng Chiến lược, Bộ
Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức:
Đánh giá bản Chiến lược và Kế hoạch hành
động quốc gia về Giảm nhẹ Thuỷ tai lần thứ
nhất năm 1994
Tổ chức nghiên cứu và tham khảo các
nghiên cứu đã thực hiện về thiên tai
Tổ chức các nghiên cứu về thiên tai theo
từng chuyên đề
Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản từ Bộ,
ngành, địa phương, và các chuyên gia đối với
các dự thảo báo cáo chiến lược.
Tổ chức hội thảo tại 3 khu vực phía Bắc,
miền trung và phía Nam; và 5 cuộc hội thảo tư
vấn cấp quốc gia và quốc tế.
Bản dự thảo hiện đang được Chính phủ
xem xét và dự kiến sẽ sớm được phê duyệt vào
cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2007.
Nguồn: Đối tác NDMP

2. NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG NGÀNH
Hà Lan tiếp tục hỗ trợ VN thực hiện chương
trình khí sinh học
Hà Nội, 16/04/2007: Đại sứ Hà Lan tại Việt
Nam Andre Haspels cho biết Chính phủ Hà Lan
đã đồng ý tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 3,7
triệu eurro để mở rộng dự án "Chương trình khí
sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam", xây
dựng 140.000 công trình khí sinh học trên
phạm vi cả nước.
"Chương trình khí sinh học cho ngành
chăn nuôi Việt Nam" do Hà Lan hỗ trợ là dự án
đã đoạt giải thưởng Năng lượng toàn cầu năm
2006.
Tại lễ công bố giải thưởng, ngày 16/4 tại
Hà Nội, Đại sứ Andre Haspels khẳng định giải
thưởng này không phải là sự kết thúc của một
chương trình, mà kết quả này tiếp tục mở
hướng hợp tác hiệu quả hơn giữa Chính phủ Việt
Nam và Hà Lan.
Giải thưởng Năng lượng toàn cầu là giải
thưởng danh tiếng về năng lượng và môi trường
được công nhận trên toàn thế giới. Năm 2006,
vượt lên trên 700 dự án được đề xuất của nhiều
quốc gia, tổ chức trên thế giới đề xuất, Chương
trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt
Nam đã được trao giải thưởng về sáng kiến làm
giảm thiểu phát thải có hại vào bầu khí quyển,
bảo vệ môi trường trong sạch và cải thiện môi
trường không khí.
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Dự án, được triển khai từ năm 2003 đến
nay, đã hỗ trợ xây dựng 27.000 công trình khí
sinh học quy mô gia đình tại 24 tỉnh và thành
phố trên toàn quốc./.
Nguồn: TTXVN
290 tỷ đồng nâng cao năng lực quản lý
chất lượng nông nghiệp
Hà Nội,04/04/2007: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn chuẩn bị triển khai Chương
trình Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vật
tư nông nghiệp, nông-lâm sản và vệ sinh an
toàn thực phẩm đến năm 2010, với tổng kinh
phí 290 tỷ đồng.
Thông báo này được ông Cao Đức Phát
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông
thôn đưa ra tại Hội nghị tổng kết “Tháng hành
động bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp,
vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm” tổ chức
ngày 4/4, tại Hà Nội.
Mục tiêu lớn nhất của Chương trình này
là phát triển vùng nông sản sạch, nguyên liệu
thực phẩm sạch trên quy mô lớn, đáp ứng được
tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Theo đó, đến
năm 2010, cả nước sẽ có 80-85% cơ sở bảo
quản, chế biến nông sản thực phẩm, vật tư
nông nghiệp thực hiện hệ thống quản lý chất
lượng HACCP, ISO.
Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 30-40
vùng rau an toàn liên xã được hình thành tại
những thành phố lớn Hà Nội, Tp.HCM, Hải
Phòng và các tỉnh phụ cận. Vùng chè an toàn
tập trung có tổng diện tích 30-40.000 ha tại các
tỉnh miền núi phía Bắc. Vùng chăn nuôi gia
cầm, gia súc an toàn dịch bệnh sẽ tập trung tại
các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, đồng bằng
sông Hồng, Đông Nam bộ.
Cùng với việc phát triển vùng nông sản,
ngành nông nghiệp sẽ tiến hành rà soát, ban
hành các bộ tiêu chuẩn về nông sản sạch để
đến năm 2010 sẽ có 90% các quy trình, tiêu
chuẩn về nông sản an toàn, chất lượng vật tư
nông nghiệp… phục vụ cho công tác quản lý có
hiệu quả.
Bộ sẽ đầu tư xây dựng 4 trung tâm phân
tích sản phẩm nông nghiệp, thuốc thú y... tại
Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ để làm
phòng thí nghiệm chuẩn, tham chiếu các kết
quả xét nghiệm khác khi có tranh chấp. Bộ
khuyến khích các doanh nghiệp, ngành xây
dựng hệ thống kiểm tra, giám sát ô nhiễm sinh
học, hóa chất tồn dư trong nông sản và một số
loại vật tư nông nghiệp./.
Nguồn: TTXVN
ĐBSCL tích cực chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp
Hà Nội, 30/04/2007: Để đáp ứng được những
yêu cầu ngày càng cao của công cuộc hội nhập
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kinh tế quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn và các địa phương thuộc vựa lúa
Đồng bằng Cửu Long đang xúc tiến những nỗ
lực chuyển dịch cơ cầu sản xuất nông nghiệp
theo hướng chú trọng tính chuyên canh và nâng
cao chất lượng sản phẩm.
Theo đó, diện tích lúa - cây trồng chủ lực
đã cùng với thuỷ sản tạo dựng thương hiệu của
đồng bằng Cửu Long ở thị trường trong nước và
quốc tế nhiều năm nay - dự kiến sẽ được giữ ổn
định ở mức khoảng 3,8 triệu ha từ nay đến năm
2010 để có thể cung cấp khoảng 4-5 triệu tấn
gạo cho xuất khẩu hàng năm.
Với sự hỗ trợ từ Nhà nước, các địa
phương trong vùng sẽ tập trung đầu tư cho
khâu chế biến, bảo quản nhằm nâng cao chất
lượng hàng xuất khẩu và hạn chế tỷ lệ thất
thoát sau thu hoạch vốn đang ở mức rất cao
hiện nay, từ 20-30%.
Trước mắt, khoảng 30 trung tâm chế
biến gạo xuất khẩu với tổng công suất 3-3,5
triệu tấn/năm sẽ được hình thành trong 3-4
năm tới; đồng thời, các vùng chuyên canh lúa
chất lượng cao tiếp tục được mở rộng để cung
cấp gạo ngon và sạch cho xuất khẩu.
Cùng với cây lúa, lợi thế về cây ăn quả
đa dạng, phong phú và chất lượng thơm ngon
tự nhiên cũng sẽ được phát huy để nâng cao
sức cạnh tranh cho nông nghiệp đồng bằng Cửu
Long.
Dự kiến, toàn vùng sẽ tăng thêm khoảng
100.000 ha cây ăn quả để đến năm 2010 đạt
400.000 ha, hình thành các vùng chuyên canh
qui mô lớn, chất lượng cao gồm các loại cây có
giá trị như xoài, nhãn, cam, bưởi, quýt đường,
dưa, vú sữa, măng cụt, sầu riêng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
cũng chủ trương khuyến khích mọi tổ chức cá
nhân trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu
lai tạo và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tốt
để đáp ứng nhu cầu phát triển một nền nông
nghiệp hàng hoá ở đồng bằng Cửu Long. Đồng
thời, Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở chế biến
xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ nông
sản hàng hoá cho nông dân.
Đồng bằng Cửu Long là một trong 7
vùng kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 18%
GDP toàn quốc. Với gần 3 triệu ha đất nông
nghiệp đang sử dụng, chiếm 32% tổng diện tích
đất nông nghiệp cả nước, vùng này thường
chiếm tới 40% tổng giá trị giá trị sản xuất nông,
lâm, ngư nghiệp hàng năm của cả nước./.
Nguồn: TTXVN
Trồng thử nghiệm cao su tại Sơn La và Lai
Châu
Hà Nội, 20/04/2007: Tập đoàn Công nghiệp
cao su Việt Nam có kế hoạch hỗ trợ giống cho
hai tỉnh Sơn La và Lai Châu để trồng thử
nghiệm cây cao su, với mục tiêu đến năm 2010
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diện tích trồng cao su ở hai tỉnh này đạt
10.000ha.
Ông Lê Văn Bình, Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho
biết, việc trồng thử nghiệm sẽ bắt đầu được tiến
hành trong quý 2 này, với việc cung cấp giống
trồng khoảng 100ha cao su ở mỗi tỉnh.
Theo kết quả khảo sát của tập đoàn hồi
trung tuần tháng 4 vừa qua, điều kiện đất đai,
thổ nhưỡng ở các huyện Phong Thổ (Lai Châu),
Mai Sơn, Yên Châu (Sơn La) rất thích hợp để
phát triển cây cao su.
Tập đoàn cao su Việt Nam cũng đã tới thị
sát hiện trạng cây cao su tại tỉnh Vân Nam
(Trung Quốc) - địa phương nằm giáp hai tỉnh
Lai Châu và Sơn La, và kết quả cho thấy cây
cao su ở đây phát triển rất tốt. Tại Lai Châu
hiện có 132ha cao su do Trung Quốc đầu tư
trồng theo mô hình tiểu điền.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án,
tập đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển
cao su Tây Bắc và sẽ thành lập các công ty cổ
phần đóng trên địa bàn hai tỉnh trên để tham
gia trồng, khai thác và chế biến mủ cao su./.
Nguồn: TTXVN

3. CÁC DỰ ÁN MỚI TRONG NGÀNH NN
VÀ PTNT

(có thể xem thêm trong Bản tin ISG quí
1-2007)
Phê duyệt Dự án phòng chống cúm ở người
do Mỹ tài trợ
Hà nội, 7/4/2007: Thủ tướng vừa phê duyệt
dự án phòng chống cúm gia cầm ở người giai
đoạn 2007-2012 trị giá 1,15 triệu đô la từ
khoản viện trợ không hoàn lại của Trung tâm
Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC).
Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện
văn kiện dự án, ký kết các văn bản thoả thuận
với CDC, và chịu trách nhiệm thực hiện dự án.
Nguồn: VNA
Phê duyệt Đề án: Tăng cường năng lực hệ
thống ngành thú y
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007: Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Quyết định số 904/QĐ-BNN-KH về việc phê
duyệt Đề án: Tăng cường năng lực hệ thống
quản lý Nhà nước chuyên ngành thú y, giai
đoạn 2007-2010.
Mục tiêu của Đề án này là hoàn thiện hệ
thống tổ chức ngành thú y xuyên suốt từ Trung
ương đến cơ sở nhằm đảm bảo sự phát triển
bền vững ngành chăn nuôi cả nước. Đồng thời,
từng bước nâng cao năng lực quản lý nhà nước
của ngành Thú y để đáp ứng nhu cầu phục vụ
sản xuất, đời sống xã hội và hội nhập kinh tế
quốc tế.
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Đề án này đóng vai trò như một bộ
khung kế hoạch để Bộ Nông nghiệp và PTNT ở
cấp Trung ương và Sở Nông nghiệp và PTNT ở
cấp tỉnh, thành phố xây dựng và kiện toàn hệ
thống thú y tại các cấp.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
Chờ phê duyệt khoản vay cho dự án thủy
lợi
Hà Nội, 13/04/2007: Ngày 12 tháng 4 vừa
qua, Thủ tướng Nguyễn Tẫn Dũng đã có công
văn trình Chủ tịch nước phê duyệt hiệp định
khoản vay với Ngân hàng Phát triển Châu Á để
xây dựng hệ thống thuỷ lợi ở 6 tỉnh miền Trung.
Tổng mức ngân sách cần thiết để thực
hiện dự án là 99 triệu USD, trong đó vay ADB
74.3 triệu đô. Số còn lại huy động từ ngân sách
nhà nước và các tỉnh mục tiêu của dự án là
Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Huế, Quãng Ngãi và Bình Định.
Thời hạn khoản vay là 32 năm, 8 năm ân
hạn, với lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn
và 1.5 % cho các năm tiếp theo.
Nguồn: TTXVN
FAO hỗ trợ Việt Nam chống dịch bệnh trên
lúa
Hà nội, 12/4/2007: Phó Thủ tướng Phạm Gia
Khiêm đã phê duyệt danh mục dự án "Tư vấn
kỹ thuật cho Việt Nam để phòng chống rầy nâu
và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa ở Đồng
bằng sông Cửu Long".
Dự án do Tổ chức Nông nghiệp và Lương
thực của Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ với kinh
phí trên 100.000 USD.
Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn phê duyệt, ký với FAO và
chủ trì triển khai dự án./
Nguồn: ICARD
Ký kết văn bản Dự án khống chế và ứng
phó dịch cúm gia cầm và cúm ở người trị
giá 38 triệu đô la Mỹ giữa Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại
Việt Nam
Hà Nội, 12/4/2007: Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hôm
nay đã ký Hiệp định tài chính và các văn bản
khác có liên quan để thực hiện Dự án khống chế
và ứng phó với dịch cúm gà và cúm ở người cho
Việt Nam trị giá 38 triệu USD.
Việc ký kết dự án diễn ra trong lúc Việt
Nam đang thực hiện đợt tiêm vắc xin cho gia
cầm đầu tiên trong năm 2007 nhằm phòng dịch
cúm. Dự án, được thực hiện trong vòng ba năm,
sẽ thực hiện mục tiêu của mình thông qua việc
cải thiện hiệu quả hoạt động của Chính quyền
các cấp để giảm rủi ro nhiễm bệnh cúm ở gia
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cầm và người – thường gọi là bệnh cúm gà - ở
11 tỉnh. Dự án này được xây dựng trên cơ sở
thành công của dự án Khắc phục khẩn cấp dịch
cúm gia cầm, và nhằm hỗ trợ chiến lược phòng
chống dịch bệnh trung và dài hạn.
Các tỉnh nằm trong dự án gồm Lạng
Sơn, Hà Tây, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh,
Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Tây Ninh, Long An,
Tiền Giang, và Đồng Tháp đều đã từng bị ảnh
hưởng bởi dịch cúm gia cầm.
Dự án bao gồm ba hợp phần: Khống chế
và thanh toán cúm gia cầm độc lực cao trong
ngành nông nghiệp; Dự phòng cúm và sẵn sàng
ứng phó với đại dịch của ngành y tế; và Phối
hợp và điều phối, giám sát và đánh giá, và quản
lý dự án.
Hiệp hội Phát triển Quốc tế - Quỹ tín dụng ưu
đãi của Ngân hàng thế giới dành cho các nước
thu nhập thấp – sẽ cung cấp khoản tín dụng ưu
đãi trị giá 20 triệu USD để thực hiện dự án. Dự
án cũng nhận được 10 triệu USD viện trợ không
hoàn lại từ EU thông qua Quỹ Phòng chống
bệnh cúm gia cầm và cúm ở người do Ngân
hàng Thế giới quản lý, và 5 triệu USD viện trợ
của Chính phủ Nhật bản. Chính phủ Việt Nam sẽ
cung cấp 3 triệu USD vốn đối ứng.
Nguồn: WB

4. ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH NN VÀ PTNT
Thêm 1.100 tỷ đồng xây nhà cho người dân
vùng ngập lũ ĐBSCL
Hà Nội, 20/04/2007: Ngày 18/4, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định tăng mức đầu
tư cho Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân
cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu
Long thêm 1.100 tỷ đồng, để đảm bảo hoàn
thành chương trình trong năm nay.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trích dự
phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để cấp
phát cho các địa phương.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài
chính sẽ chuyển ngay 350 tỷ đồng còn lại trong
kế hoạch và Ngân hàng Chính sách xã hội huy
động thêm 750 tỷ đồng (được ngân sách nhà
nước cấp bù chênh lệch lãi suất) để thực hiện
việc cho vay làm nhà trả chậm, bảo đảm cho
dân có nhà ở trước mùa lũ năm nay./.
Nguồn: TTXVN
30 tỷ đồng cho công tác khuyến nông chăn
nuôi
Hà Nội, 19/04/2007: Năm nay, Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn đầu tư gần 30 tỷ đồng cho
hoạt động khuyến nông chăn nuôi.
Khoản tiền trên được dành để đầu tư xây
dựng mô hình chăn nuôi gia cầm theo quy mô
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công nghiệp, mô hình chăn nuôi điểm nằm xa
khu dân cư, thiết lập hệ thống kiểm soát dịch
bệnh và môi trường, và triển khai rộng chương
trình cải tạo đàn giống.
Riêng phát triển chăn nuôi lợn, Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia sẽ hỗ trợ phát triển mô
hình chăn nuôi trang trại, sử dụng con giống
chất lượng cao, quy trình chăn nuôi công nghiệp
để hạ giá thành sản phẩm.
Năm 2006, hệ thống khuyến nông trên
cả nước đã triển khai được trên 240 mô hình
khuyến nông chăn nuôi. Qua các mô hình
khuyến nông, nông dân được chuyển giao các
kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, góp phần nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh./.
Nguồn: TTXVN
5. SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA
Vốn ODA của Áo dành cho Việt Nam đã
phát huy hiệu quả
Hà Nội, ngày 5/4/07: tiếp Tiến sĩ Johannes
Hahn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu
Cộng hòa Áo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân
Áo dành cho Việt Nam trong quá trình xây dựng
và phát triển đất nước và khẳng định vốn ODA
của Chính phủ Áo dành cho Việt Nam đã và
đang phát huy hiệu quả rất thiết thực.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ
vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan
hệ Việt Nam-Áo nói chung và quan hệ giữa Bộ
Giáo dục-Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và
Nghiên cứu Áo nói riêng.
Chủ tịch tin tưởng mối quan hệ Việt
Nam-Áo sẽ không ngừng được củng cố và phát
triển, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm Áo
trong năm nay của Chủ tịch nước Việt Nam
cũng là nhằm thể hiện mong muốn tăng cường
quan hệ, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Áo toàn
diện hơn.
Bộ trưởng Johannes Hahn khẳng định Áo
sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam
trong lĩnh vực đào tạo. Bên cạnh việc dành học
bổng cho sinh viên Việt Nam, Chính phủ Áo
cũng quan tâm tới việc đưa sinh viên sang Việt
Nam học tập và nghiên cứu.
Bộ trưởng Johannes Hahn đánh giá cao
những thành tựu phát triển của Việt Nam, bày
tỏ mong muốn Áo sẽ là một trong những nước
đi đầu Liên minh châu Âu trong quan hệ hợp tác
với Việt Nam. Bộ trưởng cũng tin tưởng Việt
Nam ngày càng có nhiều trường đại học tham
gia Mạng lưới đại học châu Âu-ASEAN./.
Nguồn: MPI web

6. PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Số 46- Tháng 5/2007

Số 46 - Tháng 5/2007

Khuyến khích tư nhân xây dựng công trình
cấp nước nông thôn
Hà Nội, 20/04/2007: Ngoài nguồn vốn nhà
nước và vốn tài trợ quốc tế, năm 2007, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có các chính
sách khuyến khích sự tham gia của các thành
phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân đầu tư
xây dựng các công trình cấp nước cho khu vực
nông thôn.
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi
trường nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn) cho biết, năm 2007 Trung tâm sẽ
phối hợp với các địa phương trong cả nước xây
dựng 258.400 công trình cấp nước, trong đó có
560 công trình cấp nước tập trung (bao gồm cả
nâng cấp, cải tạo) và các mô hình công nghệ xử
lý nước, rác thải, chất thải làng nghề.
Các công trình cấp nước xây dựng mới sẽ
được ưu tiên tập trung cho vùng miền núi khó
khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh
miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên, Nam
Trung bộ và các vùng biên giới, hải đảo.
Cùng với việc đầu tư xây dựng các công
trình mới, Trung tâm cũng yêu cầu các địa
phương chú trọng nâng cấp, cải tạo các công
trình đã có tăng cường hiệu quả công trình, đặc
biệt là ở những vùng có nhu cầu cấp bách về
nguồn nước sinh hoạt.
Trước mắt các địa phương triển khai mở
rộng hoạt động tín dụng cho các tổ chức kinh tế
xã hội đầu tư xây dựng các công trình cấp nước
tập trung./.
Nguồn: TTXVN
Đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây công trình
thuỷ lợi ở Tây Nguyên
Đắk Lắk, 09/04/2007: Các tỉnh Tây Nguyên
đang tập trung xây dựng 6 công trình thủy lợi
lớn bằng nguồn vốn Nhà nước, với tổng vốn đầu
tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng, nhằm đảm bảo
cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho người
dân và cải tạo môi trường sinh thái.
Tại Đắk Lắk có công trình thủy lợi Ea Súp
Thượng với vốn đầu tư trên 611 tỷ đồng, và
công trình thủy lợi Krông Buk Hạ có vốn đầu tư
gần 1.100 tỷ đồng.
Công trình thủy lợi Ea Súp Thượng, dự
kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2009, sẽ
phục vụ nước cho 9.455ha lúa của huyện biên
giới Ea Súp. Công trình Krông Buk Hạ sẽ giải
quyết nước tưới cho 11.400 ha cây trồng và cấp
nước sinh hoạt cho 72.000 người dân của hai
huyện Krông Pách và Ea Kar, đồng thời cắt lũ
hạ lưu suối Krông Buk, cải tạo cảnh quan môi
trường và phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Tỉnh Gia Lai cũng đang triển khai thi
công 2 công trình thủy lợi Ia Ring và Ia M’lá với
tổng vốn đầu tư trên 518,5 tỉ đồng. Công trình
thủy lợi Ia Ring, dự kiến hoàn thành vào cuối
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năm 2008, sẽ phục vụ 18.000 người dân tại
huyện Chư Sê, trong khi thủy lợi Ia M’lá sẽ cung
cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho 36.000
đồng bào dân tộc Giarai ở huyện Krông Pa.
Thủy lợi Đắc Yên tại tỉnh Kon Tum và
thủy lợi Ka La tại tỉnh Lâm Đồng cũng đang
trong giai đoạn thi công nước rút để đi vào hoạt
động vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Ngoài những công trình trọng điểm đang
thi công nói trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đang chuẩn bị triển khai xây dựng
công trình thủy lợi Ia Mơ tại tỉnh Gia Lai (vốn
đầu tư hơn 1.260 tỉ đồng) và công trình thủy lợi
Đắk Long Thượng tại Lâm Đồng (vốn đầu tư gần
177 tỉ đồng)./.
Nguồn: TTXVN

thư sửa đổi về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp
định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa
ASEAN và Trung Quốc.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính sớm ban
hành lộ trình dự kiến cắt giảm và loại bỏ thuế
quan; đưa các nội dung sửa đổi tại hai Nghị
định thư nêu trên vào các văn bản pháp luật
trong nước và ban hành các văn bản hướng dẫn
việc thực hiện Hiệp định về thương mại hàng
hóa ASEAN-Trung Quốc từ năm 2007.
Thủ tướng giao Tổ công tác liên bộ về
hợp tác của ASEAN với các đối tác ngoài khối
giám sát, đàm phán với ASEAN và Trung Quốc
để xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện
hai nghị định thư này./.
Nguồn: TTXVN

7. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

8. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Các Bộ trưởng tài chính ASEAN quan tâm
đến cộng đồng kinh tế khu vực

Kim ngạch xuất khẩu cao su đạt 250 triệu
USD

Hà Nội, 6/04/07: Các Bộ trưởng tài chính các
nước ASEAN đã thống nhất rà soát tất cả các lộ
trình hội nhập về thị trường vốn, các dịch vụ tài
chính, tài khoản vốn, và hợp tác tiền tệ để đạt
được mục tiêu hình thành một Cộng đồng kinh
tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.
Tháng 1 năm ngoái, các nhà lãnh đạo
ASEAN đã quyết định đẩy nhanh việc thành lập
AEC vào năm 2015 thay vì đến năm 2020.
Tại Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
tổ chức tại Chiềng Mai, Thái Lan vừa qua, các
Bộ trưởng đã thống nhất tăng cường hợp tác về
thuế thông qua việc xây dựng một nhóm công
tác trong khu vực.
Liên quan đến việc xây dựng lộ trình hợp
tác về tiền tệ - tài chính để đạt được mục tiêu
của AEC, Bộ trưởng Tài chính ông Vũ Văn Ninh
nhấn mạnh thời gian thực hiện rất ngắn. Ông
hối thúc các nước phải nỗ lực hoàn thiện khung
thể chế ở cấp quốc gia và khu vực, đồng thời
chia sẻ kinh nghiệm và thông tin để thu hẹp
khoảng cách giữa các nước thành viên ASEAN.
Theo Bộ trưởng, đây là một trong những
yêu cầu cơ bản cần thiết để có một AEC thành
công và là điều kiện cần để đảm bảo một cộng
đồng bền vững.
Bộ trưởng cho biết thêm hội nghị các bộ
trưởng tài chính khu vực sắp tới sẽ được tổ chức
tại Việt Nam trong năm 2008.
Nguồn: TTXVN

Hà Nội, 11/04/2007: Bộ Thương mại cho
biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất khẩu
được 148.000 tấn cao su, giảm 7% so với cùng
kỳ năm ngoái, đạt kim ngạch 250 triệu USD.
Lo ngại nguồn cung sẽ khan hiếm khi
vào vụ giáp hạt, các doanh nghiệp Trung Quốc
đang khẩn trương chuẩn bị vốn để nhập cao su
của Việt Nam dự trữ.
Dự báo, giá cao su xuất qua cửa khẩu
tiểu ngạch Lục Lầm (Móng Cái) trong tháng
này có thể vượt 17.000 NDT/tấn, tăng
300 NDT/tấn so với mức giá hiện nay. Lượng
cao su xuất khẩu ước tính tăng 500 tấn/ngày.
Năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu
cao su Việt Nam chủ trương giảm lượng hàng
xuất sang Trung Quốc và tăng lượng hàng xuất
sang thị trường châu Âu, nhằm hạn chế rủi ro
khi tập trung xuất khẩu vào một thị trường./.
Nguồn: TTXVN

Duyệt hai Nghị định thư thuộc Hiệp định
hợp tác kinh tế ASEAN-TQ
Hà Nội, 04/04/2007: Ngày 3/4, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Nghị định thư
sửa đổi Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn
diện giữa ASEAN và Trung Quốc, và Nghị định
Số 46- Tháng 5/2007

Xuất khẩu, nhập khẩu ngành NN và PTNT
trong tháng 3
Hà Nội: Theo báo cáo của Bộ NN và PTNT,
trong tháng 3 năm 2007, tình hình xuất khẩu
của ngành NN: tổng kim ngạch xuất khẩu nông
lâm sản toàn ngành tháng 3 đạt 686,357 triệu
USD, nâng mức quí I lên 2,042 tỷ USD, bằng
120,9% cùng kỳ năm 2006. Trong đó nông sản
đạt 462,354 triệu USD, nâng mức quí I lên
1,412 triệu USD, bằng 120,8% cùng kỳ năm
2006; lâm sản đạt 224,004 triệu USD, nâng
mức quí I lên 630,777 triệu USD, bằng 121,1%
cùng kỳ năm 2006.
Về tình hình nhập khẩu: Tháng 3 nhập khẩu
một số mặt hàng chủ yếu: Phân bón các loại
190 ngàn tấn, nâng mức quí I lên 654 ngàn tấn,
bằng 119,0% cùng kỳ năm 2006. Trong đó
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phân DAP 40 ngàn tấn, nâng mức quí I lên 115
ngàn tấn, bằng 136,8% cùng kỳ năm 2006; Ure
40 ngàn tấn, nâng mức quí I lên 104 ngàn tấn,
bằng 67,1% cùng kỳ năm 2006; SA: 50 ngàn
tấn, nâng mức quí I lên 195 ngàn tấn, bằng
134,4% cùng kỳ năm 2006; NPK: 10 ngàn tấn,
nâng mức quí I lên 39 ngàn tấn, bằng 252,9%
cùng kỳ năm 2006.
Nguồn: ISG
Xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 100 tỷ USD
vào 2010
Hà Nội, 06/04/2007: Thứ trưởng Bộ Thương
Mại Lương Văn Tự nhận định, gia nhập Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO), doanh nghiệp Việt
Nam sẽ có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị
trường thương mại toàn cầu, dự báo đến năm
2010, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt
100 tỷ USD.
Phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến xuất
khẩu Việt Nam 2007 diễn ra sáng 5/4 tại Hà
Nội, ông Tự cho biết môi trường kinh doanh của
Việt Nam - một trong những yếu tố để đẩy
nhanh hoạt động xuất khẩu - được cộng đồng
quốc tế xếp vào nhóm những nước có bước cải
tiến tích cực nhất trong khu vực.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Lương Văn Tự cho
rằng, bên cạnh những thuận lợi này thì các
doanh nghiệp Việt Nam cần phát triển nhanh
hơn các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến
đầu tư, du lịch, nhất là vận dụng những quy
định mà WTO không cấm để đẩy mạnh xuất
khẩu, thu hút đầu tư.
“Cải cách thủ tục Hải quan cũng là một
cái nút quan trọng để đẩy mạnh xuất khẩu,
cũng như tăng trưởng xuất khẩu và quá cảnh
hàng hóa ở Việt Nam đi các nước trong khu
vực“ ông Tự nói thêm.
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, chuyên gia cao
cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì cho rằng, để
thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, các doanh
nghiệp Việt Nam cần phải áp dụng chiến lược
“vừa hợp tác vừa cạnh tranh”. Chính phủ và các
doanh nghiệp Việt Nam cần có sự hợp tác chặt
chẽ để xây dựng chiến lược đối với từng thị
trường và tiếp tục ký kết các Hiệp định thương
mại song phương để tạo khung kinh doanh, hợp
tác thuận lợi hơn.
Theo các chuyên gia kinh tế, trước mắt,
Bộ Thương mại cần phối hợp với các bộ, ngành
có liên quan để tiếp tục đổi mới và nâng cao
hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; đổi mới
và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan
đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài.
Đồng thời có chính sách đẩy mạnh phát triển
quan hệ thương mại với các nước láng giềng; hỗ
trợ các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước
ngoài nâng cao kim ngạch sản xuất; khai thác
hiệu quả lợi ích của các Hiệp định thương mại
khu vực mà Việt Nam tham gia.
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Mấy năm gần đây, xuất khẩu của Việt
Nam đã tăng trưởng khá nhanh, bình quân trên
20% năm. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu đạt
khoảng 39,6 tỷ USD, tăng 22,1%. Quý I năm
nay, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10,5 tỷ USD
tăng xấp xỉ 18% so với cùng kỳ năm trước./.
Nguồn: TTXVN
Có thể nâng chỉ tiêu xuất khẩu gạo lên 5
triệu tấn
Hà Nội, 12/04/2007: Bộ Thương mại cho biết
Chính phủ có thể xem xét nâng chỉ tiêu xuất
khẩu gạo lên 5 triệu/tấn nếu trong quý III sản
xuất lương thực được mùa và đáp ứng đủ nguồn
cung cho xuất khẩu.
Chỉ tiêu
xuất
khẩu
gạo
năm
2007 đã được Chính phủ phê duyệt trước đây ở
mức từ 4-4,5 triệu tấn.
Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ký kết
hợp đồng xuất được 3 triệu tấn gạo các loại.
Nếu so với mục tiêu trên, các doanh nghiệp sẽ
chỉ còn được ký các hợp đồng trong khoảng 1
triệu tấn .
Trong số các hợp đồng đã được ký kết,
có nhiều hợp đồng xuất khẩu khối lượng lớn và
giá cả tốt sang các thị trường truyền thống như
Philíppin, Inđônêxia, Malaixia và Nhật Bản./.
Nguồn: TTXVN

9. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
Thủ tướng sẽ khai mạc Diễn đàn Kinh tế
Việt Nam
Hà Nội, 11/04/2007: Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng sẽ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam
với chủ đề "Hội nhập khu vực và Tiến trình hiện
đại hoá của Việt Nam" được tổ chức tại Thành
phố Hồ Chí Minh, ngày 23/4.
Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối
hợp với Thông tấn xã Việt Nam và Hiệp hội
Truyền thông châu Á tổ chức.
Cùng với những thông tin này, tại buổi
họp báo hôm nay, 11/4, ông Phan Hữu Thắng,
Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư cũng cho biết, diễn đàn lần đầu tiên
được tổ chức ở Việt Nam này sẽ thu hút sự
tham gia của hơn 400 đại biểu là các quan chức
Chính phủ Việt Nam, các diễn giả, các nhà đầu
tư đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thố trên
thế giới. Trong số đó, có những đoàn gồm từ
20-60 doanh nghiệp của Thái Lan, Trung Quốc,
Xinhgapo và Malaixia.
“Diễn đàn không chỉ là cơ hội để giới
thiệu môi trường và chính sách thu hút đầu tư,
chủ trương hội nhập của Việt Nam mà còn có ý
nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy các quan hệ
hợp tác đầu tư giữa các nền kinh tế trong khu
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vực châu Á cũng như với các đối tác và khu vực
kinh tế khác”, ông Thắng nói.
Thông báo về những kết quả khả quan
trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam
trong quý I vừa qua với 2,5 tỷ USD vốn đăng ký
mới được cấp phép, ông Phan Hữu Thắng cũng
cho biết, hiện có khoảng 20 dự án lớn với tổng
vốn khoảng 20 tỷ USD và hàng trăm dự án nhỏ
khác đang được xem xét. Như vậy, mục tiêu thu
hút 12 tỷ USD vốn FDI trong năm 2007 là hoàn
toàn khả thi.
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt
Nam Trần Mai Hưởng thì cho rằng, Diễn đàn có
sự tham gia của nhiều nhà hoạch định chính
sách lần này sẽ góp phần thúc đẩy thu hút vốn
FDI vào Việt Nam.
Ông Pana Janviroj, Giám đốc Điều hành
Hiệp hội Truyền thông châu Á, phát biểu: “Diễn
đàn không chỉ nhằm mục đích thảo luận về triển
vọng kinh tế Việt Nam mà còn về sự thay đổi
trong quan hệ giữa kinh tế Việt Nam và các nền
kinh tế khác trong khu vực cũng như xu hướng
phát triển kinh tế ở châu Á”.
Trong khuôn khổ diễn đàn, các phiên
họp chuyên đề sẽ được tiến hành với nhiều chủ
đề như Việt Nam trong một châu Á đang lên,
những thách thức đối với Việt Nam, Việt Nam
trên đường phát triển./.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam thành công tốt
đẹp
HCM City, ngày 23/4: Diễn đàn Kinh tế Việt
Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự
tham gia của 650 đại biểu gồm các quan chức
chính phủ và các tổ chức quốc tế, đại diện các
tập đoàn đa quốc gia trong khu vực châu Âu và
châu Á, đã kết thúc thành công.
Diễn đàn do do Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Thông tấn xã Việt Nam và Hiệp hội truyền
thông châu Á (ANN) phối hợp tổ chức nhằm giới
thiệu những thành tựu Việt Nam đã đạt được
trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước,
đồng thời khẳng định sự đúng đắn của đường
lối, chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc
tế của Việt Nam, vai trò cũng như những đóng
góp của Việt Nam trong khu vực và trên thế
giới.
đại
biểu
tham
Số
lượng
các
dự diễn đàn vượt xa so với dự kiến của ban tổ
chức cho thấy sự quan tâm lớn và kỳ vọng của
các nhà đầu tư nước ngoài đối với kinh tế Việt
Nam.
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng
Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng sự
kiện này là sự cổ vũ cho làn sóng đầu tư,
khuyến khích mở cửa trong tiến trình hội nhập
kinh tế toàn cầu của Việt Nam. Phó Thủ
tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tập
trung giải quyết những vướng mắc, tạo môi
trường thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư.
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Nguồn: TTXVN

CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
Hội thảo Chính sách hỗ trợ của JICA cho
ngành nông nghiệp và PTNT
Hà Nội, 24/4/07: Vụ Hợp tác Quốc tế thông
qua Chương trình hỗ trợ Quốc tế phối hợp với
JICA tổ chức buổi hội thảo giới thiệu chính sách
hỗ trợ của JICA cho ngành để giúp các đơn vị
thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa
phương có thể tiếp cận và sử dụng nguồn lực
này một cách hiệu quả góp phần đạt được
những mục tiêu phát triển của ngành đề ra
trong giai đoạn 2006-2010.
Trong những năm qua các khoản viện trợ
của chính phủ Nhật Bản nói chung và của Cơ
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nói riêng
đã có những đóng góp to lớn cho ngành nông
nghiệp và PTNT Việt Nam, đặc biệt ở các lĩnh
vực như chăn nuôi, thú y, thuỷ lợi, và phát triển
nông thôn.
Mục đích của buổi hội thảo nhằm giúp
cho các cán bộ phụ trách về HTQT trong mạng
lưới HTQT của ngành và các cán bộ phụ trách ở
các Sở Nông nghiệp và PTNT nắm được chính
sách hỗ trợ của JICA, các chương trình hợp tác
của cơ quan này và quy trình nộp các đề xuất
dự án. Đây cũng là một trong những hoạt động
của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện mục tiêu
công khai minh bạch hoá trong việc thu hút và
sử dụng ODA theo tinh thần của nghị định 131
của Chính phủ vừa mới ban hành.
Nguồn: ISG
Chương trình tài chính ngành nước 2006 2010
Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ tài chính
của ADB cho ngành nước giai đoạn 2006 –
2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo
về Chương trình tài chính ngành nước từ ngày
22 đến 23 tháng 03 năm 2007 tại Hà Nội. Thứ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh,
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Nguyễn Ngọc Thuật, Giám đốc Vụ Đông
Nam Á của ADB Arjun Thapan và Giám đốc ADB
tại Việt Nam Ayumi Konishi đồng chủ trì hội
thảo này.
Hội thảo tập trung chủ yếu vào (i) Giới
thiệu và chia sẻ về những định hướng trong việc
xây dựng lộ trình cho ngành Nước để hỗ trợ cho
Chính phủ Việt Nam đạt được các mục tiêu thiên
niên kỷ có liên quan đến nước, (ii) đề xuất các
dự án trong lĩnh vực nước để ADB xem xét tài
trợ trong giai đoạn 2007–2010 và (iii) xác định
các nguồn tài tài chính có thể có từ ADB, cụ
thể:
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− Chương trình Tài chính Ngành nước của ADB
giai đoạn này sẽ đầu tư lớn, đổi mới và phát
triển năng lực trong ba lĩnh vực chủ yếu, đó là:
+
Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông
thôn (NS&VSMT), bao gồm cả Thuỷ lợi nhằm
mục đích cải thiện sức khoẻ và cuộc sống cho
các cộng đồng vùng nông thôn,
+
Cấp nước đô thị,
+
Quản lý lưu vực thông qua tăng cường
quản lý tổng hợp nguồn nước ở các lưu vực
thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng và quản lý các
công trình điều tiết đa chức năng, thuỷ điện,
quản lý lũ, cải tiến và bảo tồn lưu vực, vùng đất
ngập nước và hệ sinh thái.
− Tại buổi thảo luận nhóm theo lĩnh vực, các
thành viên của tổ thảo luận đã tái khẳng định
và đề xuất mới một số dự án trọng điểm về
NS&VSMT và Thuỷ lợi yêu cầu ADB tài trợ.
− Tại Hội thảo này, ADB đã đưa ra các công cụ
và phương thức tài chính mới với phí cam kết
giảm đồng thời linh hoạt hơn về quản lý hợp tác
đầu tư dài hạn để Chính phủ lựa chọn. Những
phương án này cũng phù hợp với các Chính phủ
đang thực hiện quá trình phân cấp và hấp dẫn
đối với chính quyền địa phương.
WB, ADB cam kết tăng cường hỗ trợ Tiểu
vùng Mê Công
Hà Nội, 06/04/2007: Tại hội thảo về Chiến
lược hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công
(GMS), ngày 6/4 tại Hà Nội, đại diện Ngân hàng
Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á
(ADB) đều cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ các
nước trong tiểu vùng trong thời gian tới.
Ông Ian Porter, Giám đốc quốc gia của
WB tại khu vực châu Á, khẳng định WB sẽ tập
trung đầu tư vào các lĩnh vực như quản lý
nguồn nước khu vực sông Mê Công, thúc đẩy
phát triển giao thông và thương mại; các vấn
đề về nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động di
cư.
Dự kiến trong năm nay, WB sẽ hỗ trợ dự
án xây dựng đường dây tải điện Campuchia-Việt
Nam và Campuchia-Lào, đồng thời xây dựng đề
án nghiên cứu khả thi cho đường dây tải điện
cao thế nối Việt Nam với phía Nam Trung Quốc.
Ngoài ra, theo ông Porter, WB cũng có
thể hỗ trợ Tiểu vùng sông Mê Công trong một
số lĩnh vực khác như môi trường, lâm nghiệp, y
tế, xây dựng năng lực cho các ngành và các cơ
quan liên quan, quản lý rủi ro.
Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia
ADB tại Việt Nam, cũng cam kết trong thời gian
tới sẽ tăng cường hỗ trợ về vốn, chuyên gia,
công tác quản lý cho GMS, đồng thời phối hợp
với WB giảm thiểu những rủi ro nảy sinh trong
quá trình thực hiện các dự án.
GMS gồm các nước Campuchia, Lào,
Mianma, Thái Lan, Việt Nam và hai tỉnh Quảng
Tây và Vân Nam (Trung Quốc). Chiến lược GMS
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nhằm hỗ trợ những giải pháp tích cực đối với
các nước, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng
kinh tế và xóa đói giảm nghèo; đồng thời nâng
cao công tác quản lý bền vững các nguồn lực
trong khu vực./.
Nguồn: TTXVN
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công
tác tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2007: tại
Trung tâm hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong,
Hà nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện
công tác tái định cư các dự án thủy lợi, thủy
điện . Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ
Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo Bộ
Nông nghiệp có Bộ trưởng Cao Đức Phát , Thứ
trưởng Hồ Xuân Hùng tham dự. Ngoài ra còn có
Lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ tham dự.
Đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
liên quan đến hoạt động di dân tái định cư cũng
tham dự hội nghị.
Trong 15 năm qua, nhiều công trình thủy
điện thủy lợi Quốc gia đã và đang được xây
dựng góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu
năng lượng và nguồn nước phục vụ cho sản
xuất Nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân ,
nhằm phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa hiện
đại hóa đất nước. Do công trình thủy điện thủy
lợi đòi hỏi phái di dân tái định cư để giải phóng
mặt bằng . Công tác di dân, tái định cư luôn
gắn với việc xây dựng công trình đã và đang là
thách thức trong thực hiện các loại công trình
này.
Con số thống kê cho thấy, 15 năm qua ,
đã di chuyển, tái dịnh cư được khoảng 21.580
hộ, với trên 103.434 khẩu, đạt 54% so với số
hộ cần di chuyển.Thành phần chủ yếu là đồng
bào dân tộc thiểu số Thái, Khơ mú, Mông, Dao,
Tày, Ba Na, Gia Rai, Ơ Đu, Xở Đăng, Vân Kiều,
Mơ nông…Nhìn chung cuộc sống của người dân
tái định cư đang từng bước ổn định và được cải
thiện. Các chính sách xã hội như đền bù, tái đầu
tư, giải quyết công ăn việc làm được chú trọng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công
tác di dân tái định cư vẫn còn nhiều tồn tại :
Chính sách đối với người dân tái định cư còn
nhiều điều chưa thực sự hợp lý
Công tác kế hoạch, qui hoạch chất lượng
còn thấp, tính khả thi chưa cao
Hình thức di chuyển chưa gắn với phong tục
tập quán của đồng bào dân tộc vùng di chuyển.
Cơ chế quản lý không thống nhất.
Hội nghị đã tập trung thảo luận tìm giải
pháp tối ưu cho giai đoạn tiếp theo.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
Lễ công bố Báo cáo môi trường quốc gia
năm 2006
trang 10 / 13

Bản tin tháng ISG

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2007: Bộ Tài
nguyên và Môi trường tổ chức Lễ công bố Báo
cáo môi trường Quốc gia năm 2006. Tham dự
buổi lễ có đại diện của Văn phòng Quốc hội, Văn
phòng Chính phủ, đại diện các Bộ ngành ở
Trung ương, các Sở Tài nguyên và Môi trường
của một số địa phương, các trường đại học, viện
nghiên cứu, các tổ chức chính trị - xã hội, các
cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức Quốc
tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Việt
Nam.
Năm 2006, thực thi Điều 101 Luật Bảo
vệ môi trường 2005, Bộ Tài nguyên và Môi
trường tiến hành xây dựng Báo cáo chuyên đề
về “Hiện trạng môi trường nước 3 lưu vực
sông: Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống sông
Đồng Nai”. Đây là lần đầu tiên Bộ Tài nguyên
và Môi trường xây dựng báo cáo chuyên đề về
môi trường nước do vấn đề ô nhiễm môi trường
nước của các lưu vực sông ở Việt Nam nói
chung và của 3 lưu vực sông trên đang là vấn
đề bức xúc. Hiện nay, nguồn nước của 3 lưu vực
sông Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng
Nai đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các hoạt
động phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị,
làng nghề, công nghiệp, dịch vụ đặc biệt là
nước thải công nghiệp và sinh hoạt, y tế không
qua xử lý đổ trực tiếp ra sông.
Bên cạnh việc nêu hiện trạng môi trường
nước mặt của từng lưu vực sông, báo cáo còn
xác định các nguồn gây ô nhiễm nước chính,
đồng thời đánh giá công tác bảo vệ môi trường
nước các lưu vực sông trong thời gian qua và đề
xuất một số biện pháp xử lý, khắc phục.
Nguồn: Bộ TNMT-Cục BVMT
Phát triển phong trào "Một làng-Một sản
phẩm" tại VN
Hà Nội, 11/04/2007: Hội thảo về phát triển
phong trào "Một làng-Một sản phẩm" với sự
tham gia của các doanh nghiệp, làng nghề trong
nước và chuyên gia Nhật Bản, đã diễn ra tại Hà
Nội ngày 10/4.
Tại hội thảo, ông Tadashi Ando, Giám
đốc điều hành Ủy ban xúc tiến phát triển quốc
tế của phong trào "Một làng-Một sản phẩm" của
Nhật Bản, cho rằng mỗi địa phương tùy theo
điều kiện cụ thể của mình lựa chọn những sản
phẩm độc đáo mang đậm nét đặc trưng để phát
triển.
Những năm gần đây, phong trào "Một
làng-Một sản phẩm" đã được phát triển ở một
số tỉnh, thành Việt Nam như Hà Tây, Phú Thọ,
Hòa Bình, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện tỉnh Phú Thọ đã xây dựng chương
trình hành động phát triển mỗi làng một nghề
gắn với phát triển du lịch. Theo chương trình
này, một số xã trong tỉnh đã tập trung đầu tư
phát triển nghề truyền thống như Thanh Đình
phát triển nghề muối dưa kiệu, Sơn Vi làm giỏ
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ấm, Cao Xá làm tương, Hùng Lô làm bún
bánh./.
Nguồn: TTXVN

11. CÁC BÁO CÁO VÀ ẤN PHẨM MỚI
ĐƯỢC TẢI TRÊN TRANG WEB ISG
Danh sách các báo cáo mới được đăng tải
trên trang web ISG trong tháng
1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế
hoạch 5 năm 2006-2010 trong năm 2006
(Vụ Kế hoạch_Bộ NN và PTNT, trình bày tại Hội
nghị Ban điều hành ISG ngày 24 tháng 1 năm
2007)
2. Báo cáo Kết thúc dự án cải cách hành chính
tại Bộ NN và PTNT v Biên bản họp kết thúc dự
án
Nếu quý vị không tải được các file trên đây, xin
mời truy cập địa chỉ sau
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Ser
vice/Report/Report_V.asp hoặc trang tiếng Anh
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Ser
vice/Report/Report.asp
Danh sách các ấn phẩm mới được đăng tải
trên trang web ISG
1. Bản tin ISG - số 1-2007
2. Bản tin hợp tác quốc tế tháng 3-2007
3. Bản tin của Hoạt động của Đối tác cấp nước
sạch và VSNT
4. Sách giiới thiệu về Bộ Nông nghiệp và PTNT
5. Hỏi đáp về Cam kết Hà Nội về Hiệu quả viện
trợ

CÁC TIN TỨC KHÁC
Pepsico lập vùng khoai tây chất lượng cao
tại Lâm Đồng
Lâm Đồng, 25/04/2007: Công ty Pepsico
Việt Nam cho biết sẽ lập vùng khoai tây chất
lượng cao tại Lâm Đồng để chuẩn bị nguyên liệu
cho nhà máy chế biến các sản phẩm snack đang
được công ty xây dựng tại tỉnh Bình Dương với
kinh phí gần 30 triệu USD.
Theo thỏa thuận hợp tác vừa được công
bố, trước mắt, Pepsico Việt Nam sẽ nhập khẩu 6
giống khoai tây với tiêu chuẩn chất lượng quốc
tế từ Trung Quốc và Ôxtrâylia về trồng trên
diện tích khoảng 100ha tại các huyện Đức
Trọng, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt.
Ngày 24/4, tại Đà Lạt, Công ty Pepsico
Việt Nam đã giới thiệu chương trình hợp tác sản
xuất khoai tây làm nguyên liệu phục vụ sản
xuất sản phẩm snack nhãn hiệu Lay’s tại Việt
Nam./.
Nguồn: TTXVN
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12. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL BAN HÀNH TRONG THÁNG 4/2007 CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT
STT

Tên cơ quan ban hành, số văn bản
và trích yếu
Chính phủ
Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04
tháng 04 năm 2007 quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kế
hoạch và đầu tư
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10
tháng 04 năm 2007 ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước
Thủ tướng
Chỉ thị số 08/2007/CT-TTg ngày 03
tháng 04 năm 2007 về việc tăng cường
công tác phòng, chống lụt, bão và tìm
kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do
thiên tai gây ra năm 2007

6.

7.

8.

9.

Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 24/2007/QĐ-BNN, ngày
09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành
Danh mục bổ sung giống cây lâm
nghiệp chính
Quyết định số 25/2007/QĐ-BNN, ngày
09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành
Danh mục bổ sung giống cây lâm
nghiệp
phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
Quyết định số 26/2007/QĐ-BNN, ngày
09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành
Danh mục bổ sung giống cây lâm
nghiệp
được phép sản xuất kinh doanh

Quyết định số 27/2007/QĐ-BNN, ngày
12 tháng 4 năm 2007 Về việc ban hành
Quy chế quản lý Chương trình trọng
điểm phát triển và ứng dụng công nghệ
sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và
phát triển nông thôn đến năm 2020
Chỉ thị số 28/2007/CT-BNN ngày 18
tháng 4 năm 2007 đẩy mạnh thực hiện
quy hoạch phát triển ngành nghề nông
thôn và phòng chống ô nhiễm môi
trường làng nghề
Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN, ngày
19 tháng 4 năm 2007 Quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm

Số 42 - Tháng 01/2007

Nội dung chính
Gồm 5 chương 62 Điều: quy định các hành vi vi
phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt,
thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và quy định
các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế
hoạch và đầu tư.
Gồm 5 chương 56 Điều: quy định về ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nước. Nghị định áp dụng đối với các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân
dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân
sách nhà nước.
Để chủ động phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu
nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do
bão, lũ, thiên tai và các sự cố, tai nạn xảy ra trong
năm 2007, Thủ tướng đã chỉ thị các Bộ, ngành, địa
phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này trong
đó có Bộ Nôn nghiệp và PTNT.
Quyết định ban hành Danh mục bổ sung giống cây
lâm nghiệp chính gồm: Giống mới được công nhận
năm 2006 và Giống các loài (tổng số 23 loài)
Quyết định ban hành danh mục bổ sung giống cây
lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành trong đó
quy định các loài, giống, tiêu chuẩn áp dụng và vùng
áp dụng.
Quyết định ban hành Danh mục bổ sung giống cây
lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh gồm:
Giống được công nhận và giống từ các rừng giống,
vườn giống, vườn cây đầu dòng được công
nhận;Giống các loài cây được phép sản xuất kinh
doanh nhưng tối thiểu phải có nguồn giống là lâm
phần tuyển chọn hoặc có các cây mẹ được công nhận
và Cách thức và thủ tục tiến hành.
Gồm: 5 chương 18 Điều áp dụng cho việc quản lý
"Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng
công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và
phát triển nông thôn đến năm 2020”
Để thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ
cấu KT nông nghiệp, Bộ trưởng Chỉ thị một số biện
pháp về quy hoạch PTNT, phòng chống ô nhiễm môi
trường làng nghề
Theo Quyết định Thanh tra Cục Kiểm lâm là tổ chức
của Cục Kiểm lâm, thuộc hệ thống Thanh tra Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng
thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành
trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy
định của pháp luật
trang 12/ 13
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10.

Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN, ngày
20 tháng 4 năm 2007 Thành lập Cơ
quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục
Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ
thuật bảo vệ rừng số I

11.

Quyết định số 31/2007/QĐ-BNN, ngày
20 tháng 4 năm 2007 Thành lập Cơ
quan Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục
Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ
thuật bảo vệ rừng số II
Quyết định số 32/2007/QĐ-BNN, ngày
20 tháng 4 năm 2007 Thành lập Cơ
quan Kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục
Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ
thuật bảo vệ rừng số III

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Quyết định số 33/2007/QĐ-BNN ngày
23 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành
Quy định công nhận phòng kiểm
nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm
định phân bón
Quyết định số 34/2007/QĐ-BNN ngày
23 tháng 4 năm 2007 về việc công bố
danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch
thực vật phải phân tích nguy cơ dịch
hại trước khi nhập khẩu vào VN
Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN ngày
23 tháng 4 năm 2007 về việc công bố
Bảng mã HS của Danh mục vật thể
thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước
CHXHCN Việt Nam
Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày
24 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành
Quy định sản xuất, kinh doanh và sử
dụng phân bón
Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày
24 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành
Quy định khảo nghiệm, công nhận và
đặt tên phân bón mới
Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25
tháng 4 năm 2007 hướng dẫn trình tự,
thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu
hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân và cộng đồng dân cư thôn
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Cơ quan Kiểm lâm vùng I được thành lập với địa bàn
hoạt động là các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định,
Hà Tây, Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai
Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú
Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng,
Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải
Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Phòng
Cơ quan Kiểm lâm vùng II được thành lập với địa bàn
hoạt động là các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng,
Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh
Hoà, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum
Cơ quan Kiểm lâm vùng III được thành lập với địa
bàn hoạt động là các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận,
Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,
Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An,
Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long,
Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau,
Bạc Liêu và Sóc Trăng
Gồm 3 chương 18 Điều quy định trình tự, thủ tục
công nhận phòng kiểm nghiệm phân bón, người lấy
mẫu, người kiểm định phân bón và phân công trách
nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
Quyết định ban hành danh mục thực vật và sản
phẩm thực vật, sinh vật sống thuộc lĩnh vực BVTV
phải được phân tích trước khi nhập khẩu vào VN.
Ban hành mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện
kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo QĐ
72/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005.
Gồm 5 chương 19 Điều áp dụng trong lĩnh vực sản
xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, công bố danh
mục và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về
phân bón.
Gồm 4 Chương 21 Điều quy định trình tự thủ tục
khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới;
phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh
vực này
Bao gồm 7 mục huớng dẫn trình tự, thủ tục giao
rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, làng,
ấp, bản, buôn, phum, sóc hoặc đơn vị tương đương.
Nguồn: ISG
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