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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
Hội nghị CG giữa kỳ
Hạ Long, ngày 1/6/2007: Hội nghị giữa kỳ
Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam đã
kết thúc, với cam kết của các nhà tài trợ tiếp
tục hỗ trợ Việt Nam và đánh giá cao quản lý
kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam. Hội nghị
CG giữa kỳ đánh giá cao tăng trưởng vượt bậc
của Việt Nam, tập trung thảo luận các biện
pháp để tuân thủ cam kết WTO nhưng vẫn đảm
bảo lợi ích cho người dân Việt Nam.
Hội nghị thảo luận một loạt các vấn đề
trong quá trình phát triển kinh tế gần đây của
Việt Nam, cũng như viễn cảnh tương lai của Việt
Nam, Khung Giám sát và Đánh giá cho bản Kế
hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 20062010; kết quả của các nỗ lực mới nhất trong
cuộc chiến chống tham nhũng, bao gồm cả kế
hoạch hành động của Chính phủ; thực hiện các
cam kết WTO; và các biện pháp để đảm bảo sử
dụng nhanh chóng và hiệu quả Viện trợ Phát
triển Chính thức. Hội nghị cũng thảo luận ba thử
thách phát triển đối với Việt Nam là cung cấp
dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường,
HIV/AIDS và an toàn giao thông.
Các đại biểu hoan nghênh Khung Giám
sát và Đánh giá cho bản Kế hoạch Phát triển
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Kinh tế Xã hội giai đoạn 2006-2010; cho rằng
việc sử dụng khuôn khổ này sẽ đòi hỏi phải có
nỗ lực lớn để cải thiện cơ chế thu thập thông tin
hiện nay. Họ cũng gợi ý sử dụng các điều tra
quốc gia có chất lượng cao hơn, bao gồm cả
một điều tra về lực lượng lao động được thiết kế
tốt.
Các đại biểu cũng cho rằng Việt Nam cần
vượt qua những thử thách lớn để đạt được
những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ về nước
và vệ sinh. Đặc biệt, vệ sinh nông thôn cần phải
cải thiện hơn nữa.
Các nhà tài trợ nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc cải thiện khuôn khổ luật pháp và
quản lý trong việc cải thiện quản lý dự án ODA
trong sáu tháng qua. Tuy nhiên, nhận xét về
quá trình thực hiện dự án phát triển còn chậm
trong thời gian qua, các nhà tài trợ và Chính
phủ Việt Nam nhấn mạnh nhu cầu cần cải thiện
hiệu quả viện trợ. Phó Thủ tướng Phạm Gia
Khiêm nói “Chính phủ Việt Nam rất quan tâm
đến việc hài hòa hóa thủ tục giữa các nhà tài
trợ và Chính phủ Việt Nam với quan điểm rút
ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án và
chương trình ODA.”
Nguồn: Trích thông cáo báo chí WB
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên miễn giảm
thuỷ lợi phí cho các hộ nông dân
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Hưng Yên, 2007: Theo Quyết định số 984/QĐUBND do Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên Nguyễn
Bật Khách ký ban hành ngày 31 tháng 5 năm
2007: Miễn, giảm thuỷ lợi phí vụ mùa và vụ
đông cho các hộ nông dân sử dụng nước vào
sản xuất nông nghiệp năm 2007 trên địa bàn
tỉnh. Mức miễn giảm 50% tiền thuỷ lợi phí theo
mức thu thực tế của từng hộ nông dân sử dụng
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng năm
và miễn 100% tiền thuỷ lợi phí gieo trồng cây
vụ đông. Kinh phí cấp bù hỗ trợ số tiền miễn
giảm thuỷ lợi phí năm 2007 là 22 tỷ đồng trích
từ nguồn ngân sách của Tỉnh.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm thấp
hơn mục tiêu
Thanh Hoá, 14/6/2007: tại Hội nghị toàn
quốc ngành kế hoạch và đầu tư ở Thanh Hoá,
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Hồng
Phúc nhận định trong 6 tháng đầu năm nay,
tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt tốc độ cao, tuy
nhiên vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra.
Theo Bộ trưởng để đạt tốc độ tăng
trưởng kinh tế cả năm là 8,5%, 6 tháng cuối
năm cần đạt trên 9%, các ngành, lĩnh vực kinh
tế và xã hội cần tìm mọi biện pháp thúc đẩy các
ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh
hơn, bù đắp lại những khó khăn trong sản xuất
nông nghiệp.
Theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
trong năm 2008, cả nước phấn đấu tăng trưởng
GDP từ 8,6-9% so với năm 2007; tổng kim
ngạch xuất khẩu đạt 55,2 tỷ USD, tăng 18%,
tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
khoảng 550 tỷ đồng, tăng 17,8% và tạo việc
làm cho khoảng 1,65 triệu lượt lao động.
Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Kế hoạchĐầu tư cho rằng các bộ, ngành, địa phương, tập
đoàn kinh tế cần tập trung thực hiện các giải
pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh
tế đi đôi với nâng cao hiệu quả, tính bền vững
và sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu
vào nền kinh tế thế giới./.
Nguồn: TTXVN

2. NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG NGÀNH
Kế hoạch năm 2008 của các đơn vị, của Bộ
và của toàn ngành phải xây dựng theo
khung logic
Hà Nội, 21/6/2007: tại cuộc họp ngày
21/6/2007 với Lãnh đạo các đơn vị thuộc khối
cơ quan Bộ chuẩn bị cho việc xây dựng kế
hoạch năm 2008, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ
đạo:
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1. Tất cả các Cục, Vụ, Thanh tra, Ban
Đổi mới và QLDN, Văn phòng Bộ; các Trung
tâm, Ban Quản lý Dự án trực thuộc Bộ khẩn
trương xây dựng kế hoạch 2008. Kế hoạch 2008
của các đơn vị phải bao gồm cả kế hoạch chung
của chuyên ngành/lĩnh vực do đơn vị phụ trách
và kế hoạch riêng của đơn vị.
Các Cục chủ động hướng dẫn các đơn vị
trực thuộc và các Chi cục để phối hợp xây dựng
kế hoạch chung của chuyên ngành.
2. Kế hoạch của các đơn vị, kế hoạch
của Bộ và kế hoạch của ngành năm 2008 phải
xây dựng theo khung logic: từng lĩnh vực phải
nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, giải
pháp, hoạt động, tiến độ, nguồn lực, chỉ số
giám sát, đánh giá kèm theo thuyết minh cụ thể
và các bảng biểu cần thiết.
3. Vụ Kế hoạch hoàn thiện khung kế
hoạch 2008 trước ngày 26/6/2007 để hướng
dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch 2008 thống
nhất .
4. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính xem xét
khả năng các nguồn vốn: XDCB; sự nghiệp của
năm 2008 được cấp cho Bộ để thông báo cho
cho các đơn vị có cơ sở xây dựng kế hoạch phù
hợp, đặc biệt là khả năng nguồn vốn dành cho
các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý chất lượng,
vệ sinh an toàn thực phẩm, hội nhập quốc tế,
cải cách hành chính, tăng cường năng lực của
các Cục từ trung ương đến cơ sở.
5. Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho
một số đơn vị: (i) Cục Quản lý XDCT có văn bản
chỉ đạo và hướng dẫn các ban quản lý dự án,
các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2008 và
tổng hợp chung trong kê shoạch của Bộ. (ii) Cục
Kiểm lâm là đầu mối tổng hợp kế hoạch 2008
của các Vườn quốc gia, (iii) Vụ Hợp tác quốc tế
là đầu mối tổng hợp kế hoạch về SPS của toàn
ngành.
6. Thời hạn:
- Kế hoạch 2008 của các đơn vị hoàn
thành và báo cáo Thứ trưởng phụ trách khối
trước 10/7/2007 để hoàn chỉnh và gửi Vụ Kế
hoạch trước 15/7/2007.
- Vụ Kế hoạch tổng hợp trình Bộ để báo
cáo Chính phủ chậm nhất là ngày 20/7/2007.
Đồng thời tổ chức họp với các địa phương trước
20/7/2007 để thống nhất yêy cầu và phương
pháp xây dựng kế hoạch của từng tỉnh năm
2008 thống nhất với kế hoạch chung của toàn
ngành.
Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch,
nghiên cứu, hoạch định chủ trương, chính sách
và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của Bộ,
Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm Tin học và thống
kê chấn chỉnh lại công tác thống kê, rà soát, bố
trí lại cán bộ làm công tác thông kê; đề xuất
báo cáo Bộ thiết lập lại hệ thống thống kê: giữa
Trung tâm với các Cục; giữa Trung tâm với các
địa phương; rà soát bộ chỉ tiêu thông kế của
trang 2 / 12
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ngành nông nghiệp và PTNT để Lãnh đạo Bộ
làm việc với Tổng Cục Thống kê.
Nguồn: Bộ NN và PTNT

3. CÁC DỰ ÁN MỚI TRONG NGÀNH NN
VÀ PTNT
Góp ý cho dự án khuyến nông giai đoạn
2007-2015
Hà nội, 30th 2007: Bộ Nông nghiệp tổ chức Hội
thảo “góp ý xây dựng khung logic cho dự án
dịch vụ khuyến nông giai đoạn 2007-2015”.
Tham dự hội thảo bao gồm các cán bộ khuyến
nông tỉnh, các nhà khoa học trong và ngoài
nước, các cục vụ trong Bộ và văn phòng chính
phủ. Hội thảo do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chủ
trì.
Tại hội thảo, trung tâm khuyến nông đã
đưa ra 7 mục tiêu phát triển cho giai đoạn
2007-2015, với ưu tiên hoàn thiện khung tổ
chức và quản lý hệ thống khuyến nông từ cấp
cơ sở đến cấp trung ương; tăng cường các trang
thiết bị, củng cố năng lực cho các cán bộ
khuyến nông; xác định các chương trình khuyến
nông trọng điểm phù hợp; xây dựng và phát
triển các dịch vụ nông nghiệp; khuyến khích các
phương pháp khuyến nông phù hợp với từng
vùng và đối tượng; thu hút sự tham gia của các
nguồn lực xã hội.
Nguồn: Báo nông nghiêp
Quỹ Uỷ thác cho ngành Lâm nghiệp (TFF)
đồng tài trợ cho dự án hơn 90 triệu đô la
Mỹ nhằm phát triển lâm nghiệp để cải thiện
đời sống vùng Tây Nguyên
Hà Nội, 14/6/2007: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tổ chức lễ ký thỏa thuận giữa
Quỹ Ủy thác cho Ngành Lâm nghiệp (TFF) và
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đồng tài trợ
cho dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện
đời sống vùng Tây Nguyên (Viết tắt tiếng Anh là
FLITCH).
Dự án FLITCH sẽ được thực hiện trong 8
năm nhằm giải quyết các vấn đề suy thoái
rừng, mất rừng và nghèo đói ở vùng Tây
Nguyên thông qua các hoạt động quản lý rừng
bền vững ở vùng này - chiếm 1/3 diện tích rừng
toàn quốc. Hoạt động cụ thể là (i) nâng cao
năng lực để cải thiện công tác quản lý ngành và
các cơ chế khuyến khích tại tỉnh Đắk Lắk, Đăk
Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Phú Yên;
(ii) tạo cơ hội cải thiện sinh kế dựa vào rừng và
giảm nghèo ở 60 xã dự án; (iii) tạo môi trường
kinh doanh; (iv) tăng cường chuỗi thị trường và
cung ứng sản phẩm; và (v) sử dụng các nguồn
tín dụng từ các nhà đầu tư tiềm năng để thúc
đẩy đầu tư cho ngành lâm nghiệp Việt Nam.
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Ước tính tổng nguồn vốn cho Dự án
FLITCH là 90,66 triệu USD. Trong đó, vốn vay
từ ADB là 45 triệu USD, TFF hỗ trợ không hoàn
lại 15,57 triệu USD; Chính phủ Việt Nam đóng
góp 18,29 triệu USD và những người hưởng lợi
từ Dự án đóng góp bằng hiện vật tương đương
với khoảng 11,8 triệu USD.
TFF được thành lập ngày 23/6/2004 và
là một cơ chế tài chính mới do 4 nhà tài trợ
Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sỹ đóng
góp và hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Đức do Bộ
Nông nghiệp và PTNT quản lý. Mục tiêu của TFF
là hài hòa yêu cầu của các nhà tài trợ đồng thời
gắn với các hệ thống hành chính và lập kế
hoạch của Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ những
ưu tiên cấp bách của Ngành như đã được xác
định trong Chiến lược phát triển Lâm nghiệp
Việt Nam giai đoạn 2006-2020.
TFF sẽ tài trợ cho hoạt động tập huấn,
nâng cao năng lực; lập các Quỹ phát triển xã để
hỗ trợ hoạt động tạo thu nhập từ rừng và cải
thiện sinh kế; hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ trang
trại quy mô nhỏ và các hộ gia đình quản lý và
phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên
nhiên để cải thiện sinh kế và hỗ trợ cộng đồng
một cách hiệu quả tại 60 xã vùng Dự án.
Thực hiện thành công Dự án này sẽ góp
phần đạt được mục tiêu phát triển của Việt Nam
thông qua (i) cải thiện điều kiện và nâng cao
giá trị của rừng Việt Nam; (ii) xóa đói và giảm
một nửa trong tổng số 80.000 hộ dân nghèo
nhất nước sống gần những vùng rừng này; và
(iii) cải thiện công tác bảo về rừng đầu nguồn
xung yếu và đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn
cầu.
Nguồn: Văn phòng Điều phối FSSP
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 2 tỷ Yên
cho phát triển nước ngầm cung cấp nước
sạch nông thôn 3 tỉnh Tây Nguyên
Hà Nội, 12/6/07: tại Bộ NN và PTNT, Ngài
Norio Hattori - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký
trao đổi công hàm “Dự án phát triển nước ngầm
cung cấp nước sạch nông thôn cho 5 xã của 3
tỉnh Tây Nguyên”. Đây là một trong những vùng
ưu tiên quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong
Chiến lược Tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo
nói chung và của Chương trình Mục tiêu Quốc
gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông
thôn nói riêng.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng
Cao Đức Phát đã bầy tỏ niềm trân trọng khoản
viện trợ quí báu đầy ý nghĩa này của Chính phủ
Nhật Bản, qua đó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ
của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với
việc cải thiện điều kiện sống cho dân sinh nông
thôn, góp phần thực hiện Công cuộc xoá đói
giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam.
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Nhân dịp này, Bộ trưởng Cao Đức Phát
cũng thông báo với ngài Đại sứ và các bạn Nhật
Bản về tính thiết thực và hiệu quả của “Dự án
viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản
về phát triển nước ngầm cung cấp nước sạch
cho một số tỉnh phía Bắc là Thái Nguyên, Ninh
Bình và Thanh Hoá”. Đồng thời, Bộ trưởng
khẳng định sẽ chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn làm tốt trách
nhiệm và nhiệm vụ, tích cực phối hợp chặt chẽ
với các địa phương, các công ty Nhật Bản trong
quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo Dự
án được triển khai một cách thuận lợi và đạt kết
quả tốt nhất, sớm cung cấp nước sạch đạt tiêu
chuẩn cho gần 45.000 người dân nghèo ở vùng
đặc biệt khó khăn như Tây Nguyên.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
METRO phát triển vùng nguyên liệu rau an
toàn tại Lâm Đồng
Hà Nội, 22/06/2007: Theo thoả thuận hợp
vừa được ký ngày 22/6 giữa Tập đoàn METRO
(Đức) và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
Lâm Đồng, từ nay đến năm 2010, METRO sẽ
triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu rau
an toàn tại Lâm Đồng với sản lượng thu hoạch
từ 25 đến 30 tấn mỗi ngày.
Để đáp ứng tiêu chuẩn rau an toàn đẳng
cấp EUREPGAP (một bộ tiêu chuẩn quốc tế gồm
14 tiêu chuẩn và 210 tiêu chí đánh giá nghiêm
ngặt về chất lượng rau), phía METRO chịu trách
nhiệm huấn luyện nông dân những kỹ thuật sản
xuất rau an toàn như cách quản lý sản xuất,
quy trình canh tác rau, quản lý dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật, công nghệ bảo quản sau thu
hoạch...
Lâm Đồng cũng sẽ đầu tư xây dựng hệ
thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để kiểm tra kịp
thời các cơ sở sản xuất rau theo yêu cầu chất
lượng của METRO.
Theo dự kiến, trước mắt, METRO sẽ mua
trực tiếp từ các cơ sở sản xuất rau tại thành phố
Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương
khoảng 150 đến 250 tấn/tuần để phân phối cho
các trung tâm METRO tại các tỉnh, thành ở Việt
Nam.
Từ sau 2010, mức thu mua sẽ được tăng
lên để mở rộng tiêu thụ ở các trung tâm METRO
khu vực châu Á và thế giới./.
Nguồn: TTXVN
WB phê duyệt tín dụng trị giá 309 triệu đô
la Mỹ để hỗ trợ Việt nam cải tổ và phát
triển
Washington, Mỹ, 21/06/2007: Hiệp
hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng
Thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng cho bốn
dự án cho Việt Nam, tổng trị giá 309,4 triệu đô
la Mỹ để hỗ trợ Việt Nam cải tổ và phát triển xã
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hội và cơ sở hạ tầng. IDA là Quỹ ưu đãi của
Ngân hàng Thế giới cho các nước có thu nhập
thấp.
Các khoản tín dụng này sẽ được dùng để
tài trợ cho Chương trình Hỗ trợ Xóa đói Giảm
nghèo, Dự án Giáo dục Đại học lần thứ hai, Dự
án Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ
Chí Minh, và cung cấp thêm tài chính cho Dự án
Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long và Chống
ngập.
Khoản Tín dụng Hỗ trợ Xóa đói Giảm
nghèo lần thứ sáu (PRSC) trị giá 175 triệu đô la
Mỹ, sẽ hỗ trợ trực tiếp cho Ngân sách chính phủ
vì Việt Nam đã đạt được hiệu quả cao trong quá
trình phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.
Khoản tín dụng này là một trong một loạt các
hoạt động thường niên tương tự, sẽ hỗ trợ các
hoạt động chính sách để phát triển môi trường
kinh doanh, đảm bảo hòa nhập xã hội, quản lý
nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường tốt
hơn, và cải thiện quản lý điều hành. Khoản tín
dụng này, với hỗ trợ tài chính từ 11 nhà tài trợ
khác nhau, sẽ cùng với các Hoạt động hỗ trợ
xóa đói nghèo thường niên hỗ trợ nỗ lực của
Việt Nam nhằm trở thành nước có thu nhập
trung bình vào cuối thập kỉ này.
Nguồn: WB

4. ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH NN VÀ PTNT
Doanh nghiệp Bình Dương đầu tư trồng cao
su tại Lào
Bình Dương, 04/06/2007: Công ty cổ phần
Cao su Dầu Tiếng-Việt Lào, tỉnh Bình Dương,
vừa tổ chức ra quân trồng mới 1.500ha cao su
tại huyện Ba Chiêng, tỉnh Chămpasắc (Lào).
Chương trình này nằm trong dự án trồng
mới 10.000ha cao su tại tỉnh Chămpasắc, được
thực hiện từ nay đến năm 2009 với tổng vốn
đầu tư 35 triệu USD.
Phát biểu tại lễ ra quân, ông Sonsay
Siphănđon, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc, hoan
nghênh các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương
sang đầu tư tại Chămpasắc và cam kết sẽ tạo
điều kiện tốt nhất để dự án được thực hiện
thành công./.
Nguồn: TTXVN

5. SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA
Phó giám đốc ADB: VN chủ động tiếp nhận
hỗ trợ từ quốc tế
Hà Nội, 01/06/2007: Một đại diện Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết
mặc dù giải ngân vốn viện trợ phát triển (ODA)
của Việt Nam còn chậm nhưng cách chủ động
tiếp nhận những hỗ trợ của cộng đồng quốc tế
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khiến ông tin tưởng vào triển vọng phát triển
của Việt Nam.
“Nhiều quốc gia khác chỉ làm theo những
gì được chỉ dẫn, nhưng Việt Nam là một quốc
gia sẵn sàng lắng nghe ý kiến các nhà tài trợ và
vẫn ngồi ở vị trí chèo lái thay vì ngồi ở ‘ghế
sau’, ” Phó Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam
Omkar Shrestha nói với phóng viên TTXVN bên
lề hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ
cho Việt Nam (CG) ngày 1/6, tại Quảng Ninh.
Ông Omkar Shrestha cho biết những tiến
bộ Việt Nam đạt được trong thời gian qua như
tốc độ phát triển kinh tế cao, luồng vốn đầu tư
nước ngoài lớn là do nỗ lực của chính Việt Nam,
các nhà tài trợ chỉ đóng vai trò hướng dẫn, tư
vấn và hỗ trợ.
Tuy nhiên, cả đại diện ADB và các nhà
tài trợ khác có mặt tại hội nghị CG lần này cũng
như chính phủ Việt Nam đều nhìn nhận vấn đề
giải ngân chậm và tính minh bạch trong sử
dụng vốn ODA vẫn là một lực cản lớn mà Việt
Nam cần vượt qua.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến
đầu tháng 5/2007, nguồn vốn ODA được hợp
thức hóa bằng việc ký kết các hiệp định song
phương đạt trị giá khoảng trên 1,2 tỷ USD,
nhưng mức giải ngân chỉ đạt 709 triệu USD, đạt
37% kế hoạch năm.
Phó giám đốc ADB dự đoán nếu Việt
Nam đẩy nhanh tốc độ giải ngân ODA hơn nữa,
thì nền kinh tế phát triển nhanh hơn mức bình
quân 8%/năm hiện nay, có thể tới 8,5 hoặc 9%.
Nếu có được điều này, Việt Nam sẽ sớm hoàn
thành mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập
trung bình, sớm nhất là vào năm 2009, nhanh
hơn 1 năm so với dự kiến.
Tai hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia
Khiêm đã khẳng định rằng chính phủ Việt Nam
đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác để
đẩy mạnh tiến trình hài hòa hóa thủ tục, thực
hiện sâu, rộng hơn các giải pháp cải cách hành
chính, mạnh tay hơn tham nhũng và tiếp tục
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý vốn
ODA.
Trên thực tế, trong thời gian qua, Việt
Nam đã thiết lập các cơ chế hợp tác và phối hợp
giữa tổ công tác ODA của chính phủ và các nhà
tài trợ để giải quyết các vướng mắc, giúp điều
chỉnh chính sách phù hợp với tình hình thực tế
của Việt Nam và tiến tới hài hòa hóa thủ tục.
Nguồn: TTXVN
Chính phủ và các nhà tài trợ đạt sự đồng
thuận cao
Hà Nội, 01/06/2007: Sau một ngày thảo luận
tại hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ
cho Việt Nam (CG), đại diện Chính phủ Việt
Nam và cộng đồng đối tác quốc tế đã đạt được
sự đồng thuận đối với hầu hết các vấn đề nêu
ra.
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Chính phủ Việt Nam đã cùng các đối tác
nhìn lại việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng
trong thời gian qua, tiếp tục tham vấn để hoàn
thiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, bàn thảo về
các vấn đề nổi cộm cản trở tiến trình phát triển
của Việt Nam như nạn tham nhũng, những yếu
kém về môi trường, vệ sinh nước sạch nông
thôn, dịch bệnh HIV/AIDS.
Hầu hết các nhà tài trợ đều hài lòng với
việc chính phủ Việt Nam đã nhận thức rất rõ
những thách thức Việt Nam sẽ phải đối mặt như
yêu cầu thu hẹp khoảng cách trong quá trình
phát triển, những bộ phận dân cư chịu rủi ro khi
hội nhập quốc tế.
Hội nghị cũng đã thảo luận kỹ về những bất cập
trong sử dụng vốn ODA./.
Nguồn: TTXVN
Tăng vốn vay của Pháp để đầu tư cho
ngành nước
Hà Nội, 22/06/2007: Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đã đồng ý cho dự án "Chương trình tín
dụng cho ngành nước" được tăng vốn vay từ Cơ
quan Phát triển Pháp (AFD) từ mức 20 triệu
euro lên 30 triệu euro và vốn viện trợ không
hoàn lại từ 1,5 triệu euro lên 2 triệu euro.
Trong công văn ban hành ngày 19/6,
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt
Nam thực hiện cho vay đầu tư các dự án cấp
nước tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,
trong đó ưu tiên các thị trấn, thị tứ và các công
trình mạng./.
Nguồn: TTXVN
Việt nam đánh giá cao hoạt động của Ngân
hàng Thế giới
Hà Nội, ngày 28/6/2007: Giám đốc Quốc gia
mới của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông
Ajay Chhibber hôm nay đã có buổi gặp xã giao
với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Trong cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đánh giá cao đóng góp của Ngân hàng
Thế giới đối với sự phát triển của Việt Nam, và
thảo luận phương hướng để hoạt động của Ngân
hàng Thế giới có lợi nhất cho Việt Nam trong
tương lai.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá
cao hoạt động phân tích và tư vấn chính sách,
cũng như các chương trình và dự án do Ngân
hàng Thế giới hỗ trợ. Ông hoan nghênh vai trò
của Ngân hàng Thế giới trong việc đồng chủ tọa
các Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam
cùng với Chính phủ Việt Nam, mà theo ông nên
tiếp tục hình thức như vậy trong tương lai. Thủ
tướng cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ sẽ đẩy
mạnh nỗ lực sử dụng có hiệu quả ODA trong
tương lai, mà theo Thủ tướng thì đây không chỉ
là trách nhiệm của Việt Nam với Ngân hàng Thế
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giới và các nhà tài trợ khác, mà quan trọng hơn
còn là trách nhiệm với người dân Việt Nam.
Nguồn: WB

6. PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
Chính phủ hỗ trợ 33,7 tỷ đồng cho một số
địa phương khắc phục hậu quả hạn hán
Hà nội, 13/6/07: Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định số 736/QĐTTg, trích 33,7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân
sách Trung ương năm 2007 để hỗ trợ cho các
địa phương khắc phục hậu quả hạn hán (tiền
điện, xăng dầu bơm nước vượt định mức, nạo
vét các cửa lấy nước, trục sông chính tăng thêm
so với mức bình thường), trong đó: Thanh Hóa
7,2 tỷ đồng; Hà Tĩnh 6 tỷ đồng; Đắc Lắk 6 tỷ
đồng; Bình Định 6,8 tỷ đồng; Bình Thuận 3 tỷ
đồng; Tiền Giang 3,7 tỷ đồng và Hà Giang 1 tỷ
đồng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch
UBND các tỉnh trên chịu trách nhiệm quản lý, sử
dụng khoản kinh phí được hỗ trợ đúng mục
đích, đúng quy định hiện hành.
Trước đó, ngày 12/6. Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng đã ký quyết định số 745/TTg-KTTH
ứng vốn đầu tư thực hiện một số công trình, dự
án cấp bách ở địa phương. Theo đó, Tỉnh Bình
Thuận được 100 (một trăm) tỷ đồng, trong đó:
60 (sáu mươi) tỷ đồng để hoàn thành dự án di
dân tái định cư đồng bào 02 xã Phan Lâm và
Phan Sơn; 40 (bốn mươi) tỷ đồng để đền bù
giải phóng mặt bằng dự án Phan Rí - Phan
Thiết.
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chính bố trí bổ sung có mục tiêu từ
nguồn ngân sách trung ương trong kế hoạch
năm 2008 cho các tỉnh nêu trên hoàn trả số vốn
được tạm ứng theo đúng quy định.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký bổ sung
vốn đầu tư cho các công trình thuỷ lợi cấp
bách
Hà Nội, 1/6/07: Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch
đầu tư (văn bản số 2332/BKH-KTNN ngày 9
tháng 4 năm 2007), của Bộ Tài chính (văn bản
số 5797/BTC-ĐT ngày 3 tháng 5 năm 2007) về
việc bổ xung vốn đầu tư cho các công trình thuỷ
lợi cấp bách, Thủ tướng Chính Phủ có Thông báo
số 668/ TTg - KTTH ban hành ngày 1/6/2007 về
việc bổ xung vốn đầu tư cho các công trình thuỷ
lợi cấp bách, cụ thể:
1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp
với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, ưu tiên bố trí từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện dứt
điểm việc đầu tư 15 dự án khôi phục, nâng cấp,
Số 48- Tháng 7/2007

Số 48 - Tháng 7/2007

chống hạn, nạo vét kênh trục, sửa chữa các
công trình thuỷ lợi cấp bách như đề nghị của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.
2.Cho phép ứng trước từ dự toán ngân
sách nhà nước năm 2008 cho Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn số tiền là 183 tỷ đồng;
các tỉnh: Phú Thọ 45 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 15 tỷ
đồng, Ninh Bình 50 tỷ đồng, Hà Nam 31 tỷ
đồng, Nam Định 9 tỷ đồng để hoàn thành dứt
điểm các dự án.
3.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và các tỉnh đồng bằng sông Hồng nghiên
cứu, xây dựng danh mục đầu tư các dự án thủy
lợi vùng đồng bằng sông Hồng để bố trí sử dụng
vốn trái phiếu Chính phủ khi có điều kiện.
Nguồn: Bộ NN và PTNT

7. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Việt Nam cần khung pháp lý ngoại thương
Hà nội, 11/06/2007: Việt Nam cần tăng
cường khung pháp lý thương mại để đưa ra các
biện pháp phi thuế quan đúng đắn và tận dụng
các ưu đãi về thương mại của các nước ASEAN
khác. Đây là kết luận đưa ra tại buổi hội thảo về
các biện pháp phi thuế quan và các cam kết
khác trong khuôn khổ AFTA do Bộ Thương mại
tổ chức tại Hà nội ngày 11 tháng 6 vừa qua.
Theo Bộ Thương mại, các hàng rào phi thuế
quan sẽ được áp dụng nghiêm ngặt hơn giữa
các nước ASEAN và Việt Nam bởi vì mức thuế
nhập khẩu giảm xuống từ 0 đến 5%.
Cho đến nay các nước ASEAN đã áp
dụng các biện pháp phi thuế quan đối với Việt
Nam về phí hải quan gia tăng, các quy định về
quyền miễn trừ nhập khẩu, quyền kinh doanh
của các doanh nghiệp nhà nước, và các tiểu
chuản kỹ thuật.
Nguồn: TTXVN

8. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
Tìm đối tác xuất khẩu chè tại thị trường Hà
Lan
Hà Nội, 12/06/2007: Đoàn một số doanh
nghiệp chè Việt Nam vừa có chuyến khảo sát thị
trường, tìm hiểu khả năng thiết lập quan hệ đối
tác và mở rộng xuất khẩu mặt hàng chè tại Hà
Lan.
Ngày 8/6, các doanh nghiệp chè đã phối
hợp với Phòng thương mại Rốttécđam tổ chức
buổi giới thiệu ngành chè, trình diễn văn hoá trà
Việt Nam và giao lưu giữa các doanh nghiệp
Việt Nam và Hà Lan.
Một số doanh nghiệp chè lớn của Hà Lan
đã rất quan tâm tìm hiểu tiềm năng của ngành
chè, nghệ thuật pha chế và văn hoá thưởng
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thức chè Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều ý
kiến giúp ngành chè Việt Nam có thể tăng xuất
khẩu sang Hà Lan và sang các nước khác qua
cảng Rốttécđam lớn nhất thế giới.
Các doanh nghiệp Hà Lan cho rằng
doanh nghiệp Việt Nam cần đa dạng hóa sản
phẩm cũng như khẩu vị sản phẩm để có thể
tăng xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu của thị
trường./.
Nguồn: TTXVN
Xuất khẩu cà phê đứng thứ nhất đạt 1 tỉ đô
la
HCM. 05/06/2007: Theo Hiệp hội cà phê và
ca cao Việt Nam, năm nay Việt nam ước tính sẽ
xuất khẩu được khoảng 900.000 tấn cà phê, đạt
kim ngạch hơn 1,2 tỉ đô la, tăng 374 triệu đô la,
khoảng 30% về kim ngạch so với vụ năm ngoái
2005-2006.
Chủ tịch hiệp hội, ông Văn Thanh Huy,
cho biết sự gia tăng này là do đáp ứng nhu cầu
của thế giới.
Các chuyên gia về cà phê cho rằng
ngành cà phê phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao
chất lượng cà phê, đặc biệt là loại cà phê
Robusta, và tăng sức cạnh tranh trên thị trường
thế giới.
Trong quý đầu tiên của năm, tỉnh Đắc
Lắc (tỉnh có sản lượng cà phê lớn nhất cả nước)
đã xuất khẩu được 115.000 tấn, đạt 168 triệu
đô la, tăng 95.6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: TTXVN
Xuất khẩu đồ gỗ sẽ đạt 2,5 tỷ USD trong
năm nay
Hà Nội, 09/06/2007: Bộ Thương mại cho biết
trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất
khẩu được gần 1 tỉ USD hàng đồ gỗ, tăng
22,7% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến kim
ngạch xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 2,5 tỉ
USD.
Tại Hội nghị đồ gỗ xuất khẩu toàn quốc,
tổ chức ngày 8/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Thương mại khẳng định với sự tăng
trưởng vượt bậc, mặt hàng gỗ đã có mặt trong
tốp 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt
Nam. Sản phẩm gỗ Việt Nam đã từng bước
chinh phục các thị trường lớn và khó tính như
EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp và
các hộ cá thể tham gia sản xuất đồ gỗ, trong đó
khoảng 700 doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu.
Các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ, trong đó có
khoảng 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, hầu hết xây dựng nhà máy ở phía Nam
như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng
Nai và Bình Định. Nhiều doanh nghiệp đã mở
rộng qui mô sản xuất gấp nhiều lần so với trước
đây.
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Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đề nghị
Nhà nước phát triển việc đào tạo nguồn nhân
lực; cấp đất cho các doanh nghiệp trồng rừng;
khuyến khích các doanh nghiệp chế biến gỗ đầu
tư xây dựng ở phía Bắc./.
Nguồn: TTXVN
Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu đạt 110 triệu
USD
Hà Nội, 12/06/2007: Hiệp hội Hồ tiêu Việt
Nam cho biết từ đầu năm đến nay, các doanh
nghiệp đã xuất khẩu khoảng 40.000 tấn hạt
tiêu, đạt kim ngạch 110 triệu USD.
Những ngày gần đây, giá hạt tiêu trên thị
trường thế giới đã chững lại ở mức 3.475-3.500
USD/tấn sau khi tăng mạnh trong những tháng
đầu năm. Giá thu mua tiêu trong nước hiện
cũng đã giảm còn từ 54.000-55.000 đồng/kg,
giảm 7.000 đến 10.000 đồng/kg so với đầu
tháng 5.
Hiệp hội Hồ tiêu khuyến cáo người dân
không vội bán tiêu ồ ạt lúc này, tránh làm xáo
trộn thị trường.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, thời
gian qua giá hạt tiêu xuất khẩu tăng là do sự
mất cân đối cung-cầu trên thị trường thế giới.
Năm nay nhiều quốc gia xuất khẩu hạt tiêu bị
mất mùa hoặc giảm sản lượng do thời tiết diễn
biến thất thường và khô hạn kéo dài, trong khi
nhu cầu hạt tiêu lại tăng mạnh.
Ước tính sản lượng hạt tiêu của Việt
Nam, nước cung cấp hạt tiêu lớn nhất thế giới,
năm nay cũng giảm khoảng 20%.
Theo giới kinh doanh, Việt Nam hiện
chiếm khoảng 60% nguồn cung hạt tiêu toàn
cầu và đang chi phối giá hạt tiêu trên thị trường
thế giới./.
Nguồn: TTXVN
Việt Nam tham gia nâng cao chât lượng
gạo khu vực Đông Nam Á
Hà Nội, 14/06/2007: Việt Nam cùng với
Cambuchia, Myanma, Lào, và Thái lan nỗ lực
nâng cao hình ảnh và chất lượng gạo – sản
phẩm lương thực chính của khu vực Đông Nam
Á.
Theo Bộ Thương mại, 5 nước đã ký kết
thoả thuận hợp tác. Thoả thuẩn này nằm trong
Chiến lược Hợp tác kinh tế vùng MêkongAyeyawady-Chao Phraya.
Nội dung chính của bản thoả thuận là
chuyển giao kỹ thuật canh tác và chia sẻ thông
tin để nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng
gạo trên thị trường quốc tế.
Việt Nam vừa ký kết một thoả thuận
xuất khẩu gạo với Thái Lan. Hai nước có kế
hoạch gặp gỡ tại Hà Nội vào tháng 7 để trao đổi
việc thực hiện thoả thuận này.
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Năm nay, ước tính Việt Nam sẽ xuất
khẩu được khoảng 5 triệu tấn gạo; Thái Lan
xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn, Campuchia
khoảng 300.000 tấn, và Myanma khoảng
100.000 tấn.
Nguồn: TTXVN
Tình hình xuất nhập khẩu nông lâm sản,
vật tư phân bón tháng 5 năm 2007
Hà Nội, tháng 6/2007: Kim ngạch xuất khẩu
nông lâm sản tháng 5/2007 ước đạt 765 triệu
USD, tăng so với cùng kỳ năm trước 20%.
Trong đó: Kim ngạch các mặt hàng nông sản
ước đạt 546 triệu USD, tăng 17%, các mặt hàng
lâm sản ước đạt 203 triệu USD, tăng 21%. Các
mặt hàng tiêu, cà phê và đồ gỗ đóng góp chính
cho sự tăng trưởng mạnh đối với tổng kim
ngạch xuất khẩu nông lâm sản tháng này. Như
vậy, kết quả xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2007
của toàn ngành, kim ngạch đạt gần 3,7 tỉ USD,
tăng 29% so cùng kỳ năm trước, trong đó kim
ngạch các mặt hàng nông sản đạt gần 2,7 tỉ
USD, tăng 32%, các mặt hàng lâm sản đạt trên
1 tỷ USD, tăng 21%.
Chi
tiết
báo
cáo
xem
tại
http://www.isgmard.org.vn/
Nguồn: Bộ NN và PTNT

9. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
7 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng cao
su tại Lào
Hà Nội, 22/06/2007: Thực hiện chương trình
hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào về
việc đầu tư trồng 100.000ha cao su tại Lào, đến
nay đã có 7 doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư
trồng cao su tại nước bạn.
Phó Trưởng ban hợp tác đầu tư của Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Ngô Quang
Minh cho biết các doanh nghiệp đã trồng được
hơn 10.300ha cao su tại Lào.
Trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ
tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng cao su
trên đất Lào lên 58.600ha./.
Nguồn: TTXVN
Savimex liên doanh đầu tư chế biến gỗ tại
Lào
Hà Nội, 20/06/2007: Công ty Xuất nhập
khẩu Sài Gòn-Viêng Chăn (Savimex) đã ký hợp
đồng liên doanh với Công ty chế biến đồ gỗ nội
thất ở tỉnh Chămpaxắc của Lào, nhằm phát
triển một nhà máy chế biến gỗ sử dụng công
nghệ tiên tiến tại tỉnh này.
Bước đầu Savimex sẽ góp vốn 1 triệu
USD để nắm giữ 52% cổ phần trong liên doanh,
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đồng thời đảm nhận việc mua và lắp đặt trang
thiết bị của nhà máy.
Công ty cũng sẽ nhận 19 công nhân của
tỉnh Chămpaxắc đưa sang học tập nâng cao tay
nghề tại Việt Nam để sau đó làm việc cho dự
án.
Thành lập năm 1985, Savimex hiện là
công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ
xuất khẩu ở Việt Nam./.
Nguồn: TTXVN
Việt Nam và Lào thúc đẩy xúc tiến đầu tư
Hà Nội, 03/06/2007: Ngày 1/6, tại hội thảo
xúc tiến đầu tư giữa Lào và Việt Nam ở thủ đô
Viêng Chăn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch
và Đầu tư Lào Thongmi Phomisay đề nghị các
Bộ, ngành liên quan của Lào tiếp tục tạo điều
kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp
Việt Nam đầu tư vào Lào.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu
tư Lào Thongmi Phomisay, đồng thời là Phó Chủ
tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam đã đánh giá
cao quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
Lào và Việt Nam trong thời gian qua và cho
rằng mối quan hệ này đã phát triển tích cực, đi
vào chiều sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư.
Tính đến nay, các doanh nghiệp Việt
Nam đã đăng ký đầu tư vào Lào gần 100 dự án,
với tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD. Trong số
đó, có 71 dự án đã được Chính phủ hai nước
Lào và Việt Nam cấp phép với tổng vốn 516
triệu USD thuộc các lĩnh vực như năng lượng
thủy điện, khai khoáng, nông-lâm nghiệp, sản
xuất thuốc chữa bệnh và hàng tiêu dùng.
Hiện Việt Nam đứng thứ ba trong tổng
số hơn 30 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào
Lào, sau Thái Lan và Trung Quốc.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Lào cũng
đã đầu tư vào Việt Nam 8 dự án với tổng vốn 23
triệu USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực
thương mại, du lịch và dịch vụ./.
Nguồn: TTXVN

10. CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
Hội nghị quốc gia triển khai Chương trình
hành động quốc gia chống sa mạc hoá
Hà Nội, 28-6-2007: tại Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn đã diễn ra Hội nghị triển
khai Chương trình hành động quốc gia chống sa
mạc hoá. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức
Phát, đại diện văn phòng UNDP tại Hà Nội bà
Setsuky Yanazaki, Đại diện Ban thư ký công ước
UNCCD - ông Yang Youlin, thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp & PTNT - ông Hứa Đức Nhị cùng đại diện
các Bộ, Đại sứ quán, các tổ chức trong nước và
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quốc tế cùng các cơ quan truyền thông đại
chúng.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo
cáo về tình hình sa mạc hoá trên thế giới và
Việt Nam, báo cáo của các Bộ: Kế hoạch - Đầu
tư, Tài Chính, Ngoại giao, Thương mại về triển
khai chương trình hành động quốc gia chống sa
mạc hoá cùng các báo cáo về tình hình thực
tiễn ở các địa phương như tỉnh Kontum, Bình
Thuận, Lai Châu, Khánh Hoà.... Hội thảo còn
thảo luận về Khung lôgíc, trách nhiệm của các
Bộ/ngành liên quan và nội dung các dự án trình
phê duyệt giai đoạn 2007-2010.
Nguồn: Bộ NN và PTNT

Danh sách các ấn phẩm mới được đăng tải
trên trang web ISG

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt-Lào diễn ra
tại Quảng Trị

2. Văn phòng Ban thư ký Đối tác Phòng
chống Dịch Cúm gia cầm và Cúm ở người
(PAHI) thành lập và đi vào hoạt động

Quảng Trị, 11/06/2007: Hội nghị xúc tiến
đầu tư Việt-Lào sẽ được tổ chức tại Khu kinh tếthương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng
Hóa, tỉnh Quảng Trị từ ngày 17 đến 19/6.
Các đại biểu dự hội nghị sẽ nghe đại diện
lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của mỗi nước trình
bày về tình hình đầu tư vào Việt Nam và Lào,
đặc biệt là đối với Khu kinh tế thương mại đặc
biệt Lao Bảo của Việt Nam và Khu kinh tế
Đensavẳn của Lào.
Hội nghị sẽ nghe các báo cáo về thực
trạng và giải pháp để cải thiện về môi trường
pháp lý, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của
mỗi bên; trong đó có báo cáo của 4 doanh
nghiệp Lào đã đầu tư vào Việt Nam và 4 doanh
nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Lào./.
Nguồn: TTXVN
Lễ ra mắt và hội thảo lập kế hoạch mạng
lưới HTQT ngành NN và PTNT
Quảng Ninh, 14-15 tháng 6, 2007: Bộ NN và
PTNT đã tổ chức lễ ra mắt mạng lưới HTQT
ngành NN và PTNT và Hội thảo khởi động lập kế
hoạch của mạng lưới, do Thứ trưởng Bùi Bá
Bổng, Chủ tịch BĐH Mạng lưới chủ trì. Hội nghị
thống nhất được bản dự thảo KH công tác 20072010 của mạng lưới. Bản thảo này hiện đang
được điều chỉnh và chờ Bộ phê duyệt.
Theo dự kiến Hội thảo lần 2 về xây dựng
quy chế hoạt động của Mạng lưới sẽ được tổ
chức trung tuần tháng 7 năm 2007.
Nguồn: ISG

1. Bản tin hợp tác quốc tế tháng 6-2007
2. Bản tin của Hoạt động của Đối tác cấp nước
sạch và VSNT

THÔNG BÁO
1. Trang web của Quan hệ Đối tác Cấp nước
sạch và Vệ sinh nông thôn đã được hoàn
thiện vào đăng tải tại địa chỉ
http://www.rwssp.org.vn/VN/

Theo Quyết định số 579/QĐ-BNN-TCCB
ngày 6 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng PAHI đã được
thành lập và đi vào hoạt động, thực hiện chức
năng Ban thư ký của Đối tác, và các cơ quan, tổ
chức thành lập trong khuôn khổ Đối tác nhằm
hỗ trợ công tác điều phối và thúc đẩy các hoạt
động của Đối tác.
Ban thư ký PAHI đặt dưới sự giám sát
của Nhóm Quản lý đại diện bởi Bộ Nông nghiệp
và PTNT và Bộ Y Tế – trong đó Vụ HTQT-Bộ
Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm quản lý
hoạt động và các nguồn tài chính. Ngân sách
của Ban thư ký được hỗ trợ thông qua Chương
trình Chung giữa Chính phủ và Liên hợp
quốc.Ban thư ký có thể có thêm các nguồn tài
chính khác từ ngân sách trong nước và quốc tế
cho hoạt động của Ban thưc ký và sẽ căn cứ
theo các thoả thuận tài trợ cụ thể.
Để biết thêm thông tin về Đối tác, đề
nghị liên hệ theo địa chỉ Văn phòng Ban thư ký
PAHI: phòng # 202, Nhà A9, Bộ Nông nghiệp và
PTNT, 2 Ngọc Hà, Hà Nội; Tel. (84 4) 733 2609
Fax
(84
4)
734
6595;
email:
trangdt.pahi.htqt@mard.gov.vn (Chị Đào Thu
Trang, Quản lý ban thư ký).
Nguồn: PAHI

11. CÁC BÁO CÁO VÀ ẤN PHẨM MỚI
ĐƯỢC TẢI TRÊN TRANG WEB ISG
1. Hỗ trợ phát triển chính thức cho ngành Nông
nghiệp - của DFID-2004 (Tiếng Anh)
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Ser
vice/Report/Report.asp
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12. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL BAN HÀNH TRONG THÁNG 6/2007 CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT
STT

Cơ quan ban hành, tên và trích
yếu văn bản
Chính phủ
1.
Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày
13/06/2007 của Chính phủ về việc
quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình

2.

Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày
07/06/2007 của Chính phủ về quy
định việc xử lý vi phạm hành chính
và cưỡng chế thi hành quyết định
hành chính trong lĩnh vực hải quan

3.

Nghị định số 98/2007/NĐ-CP
ngày 07/06/2007 của Chính phủ
quy định về xử lý vi phạm pháp
luật về thuế và cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính thuế

Thủ tướng
4.
Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày
22/06/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Quy chế thực
hiện cơ chế một cửa, cơ chế một
cửa liên thông tại cơ quan hành
chính nhà nước ở địa phương

5.

Quyết định 80/2007/QĐ-TTg ngày
01/06/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Quy trình
vận hành liên hồ chứa thuỷ điện
Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà

Số 47 - Tháng 6/2007

Tóm tắt nội dung chính

Gồm 8 chương 38 Điều: Theo Nghị định này, Chính
phủ quy định: dự toán công trình được lập căn cứ
trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo
thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công,
nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình và
đơn giá xây dựng công trình, định mức chi phí cần
thiết để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc
đó. Đối với công trình quy mô nhỏ, chỉ lập báo cáo
kinh tế-kỹ thuật thì tổng mức đầu tư đồng thời là dự
toán công trình. Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm tra dự
toán công trình trước khi phê duyệt…
Gồm 4 chương 57 Điều: Theo Nghị định này, hành vi
trốn thuế, gian lận thuế hàng hóa xuất nhập khẩu,
mức phạt tiền là từ 1 đến 3 lần số thuế trốn, gian
lận; đối với hành vi khai thiếu nghĩa vụ thuế hoặc
khai tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn thì
mức phạt tiền là 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền
thuế được miễn, giảm, số tiền khai tăng thuế được
hoàn. Nghị định cũng quy định mức phạt đối với
hành vi xúc phạm danh dự hoặc cản trở cán bộ hải
quan đang thi hành công vụ và các biện pháp cưỡng
chế.
Gồm 3 chương 66 Điều: Theo Nghị định này, xử phát
đối với các hành vi sau: không chấp hành quyết định
thanh tra, kiểm tra thuế ... Đối với hành vi trốn
thuế, gian lận thuế mức phạt tiền sẽ gấp từ 1 đến 3
lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế …
Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan
Kho bạc không thực hiện trách nhiệm trích chuyển
từ tài khoản của người nộp thuế (vi phạm thuế) vào
tài khoản của Ngân sách nhà nước cũng bị xử phạt
tùy theo mức độ vi phạm. Tổ chức, cá nhân có hành
vi thông đồng bao che người nộp thuế, trốn thuế...
thì tùy theo tính chất vi phạm mà bị phạt. Nghị định
còn quy định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích
tiền từ tài khoản tiền gửi hoặc khấu trừ một phần
tiền lương hoặc một phần thu nhập.
Theo Quyết định này, thủ tục hành chính đơn giản,
rõ ràng, đúng pháp luật là nguyên tắc hàng đầu
trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa
liên thông. Ngoài ra, phải công khai các thủ tục hành
chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian
giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; nhận yêu
cầu và trả kết quả tại một đầu mối; bảo đảm giải
quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện; đảm bảo
sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận,
cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công việc
của tổ chức, cá nhân.
Theo Quyết định này, trước khi hồ Hòa Bình, Tuyên
Quang xả lũ mà dự kiến có thể làm dâng mực nước
sông Đà tại thị xã Hòa Bình, mực nước sông Lô tại
thị xã Tuyên Quang vượt quá mức quy định thì Giám
đốc các Công ty thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang
trang 10/ 16
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trong mùa lũ hàng năm

Bộ Nông nghiệp và PTNT
6.
Quyết định số 52/2007/QĐ-BNN
ngày 05/06/2007 Phê duyệt quy
hoạch phát triển rau quả và hoa
cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn
2020

7.

Chỉ thị 53/2007/CT-BNN, ngày 06
tháng 6 năm 2007 về việc tiếp tục
tăng cường thực hiện Chỉ thị số 32CT/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khoá IX) về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật
của cán bộ, nhân dân.

8.

Quyết định 55/2007/QĐ-BNN ngày
12 tháng 6 năm 2007 về việc công
bố mã số HS thuốc bảo vệ thực vật
xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

9.

Quyết định số 56/2007/QĐ-BNN
ngày 12 tháng 6 năm 2007 về việc
bổ sung 12 loài cây trồng vào
Danh mục loài cây trồng được bảo
hộ và phân công đơn vị thực hiện
khảo nghiệm DUS.
Thông tư số 57/2007/TT-BNN ngày
13 tháng 6 năm 2007 sửa đổi, bổ
sung một số điểm của Thông tư số
99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, hướng dẫn thực hiện
một số điều của Quy chế quản lý
rừng, ban hành kèm theo Quyết
định số 186/2006/QĐ-TTg ngày
14/8/2006 của Thủ tướng Chính
phủ.

10.

11.

Quyết định số 59/2007/QĐ-BNN
ngày 19 tháng 6 năm 2007 sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Quy
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phải thông báo cho Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy
phòng, chống lụt bão tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang
biết trước từ 6 đến 10 giờ tính đến thời điểm mực
nước đạt tới mức quy định (hồ Hòa Bình là +24 mét,
hồ Tuyên Quang là +27 mét) để các tỉnh này có đủ
thời gian sơ tán dân, đồng thời phải báo cáo Ban Chỉ
đạo phòng, chống lụt bão Trung ương
Tiếp tục chương trình phát triển rau, quả và hoa cây
cảnh trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện khí
hậu, sinh thái đa dạng (nhiệt đới, á nhiệt đới, ôn đới)
của các vùng. Kết hợp cải tạo vườn tạp, thâm canh
vườn cây hiện có với trồng mới theo hướng sản xuất
chuyên canh, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân
thiện với môi trường; Quy hoạch phát triển rau quả
và hoa cây cảnh đã đề ra các chỉ tiêu và biện pháp
thực hiện mục tiêu trên đến năm 2010, tầm nhìn
2020.
Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 32, công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nông nghiệp và
PTNT đã có những kết quả bước đầu. Nhận thức về
tầm quan trọng của công tác này của các cấp uỷ
đảngm chính quyền và đoàn thể cũng như của đảng
viên và cán bộ, công nhân, viên chức được nâng lên
một bước. Đẻ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW Bộ
chỉ thị 6 biện pháp cần thực hiện để tăng cướng sự
lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ,
nhân dân.
Theo quyết định này mã số HS thuốc bảo vệ thực
vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam bao gồm:
1. Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt
Nam
2. Thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt
Nam
3. Thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam
Theo Quyết định này: 12 loài cây trồng được bổ
sung vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ.
Quyết định cũng quy định trách nhiệm khảo nghiệm
tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của
các loài cây trồng này.
Sửa đổi một số điểm sau của Thông tư số
99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện
một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành
kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày
14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
- Điểm 1.1, Khoản 1, Mục II (Quy định việc phân
chia, xác định ranh giới đơn vị quản lý rừng và đất
quy hoạch cho lâm nghiệp).
- Tiết a, b, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II (Tiêu chí rừng
nghèo kiệt và các loại rừng nghèo kiệt được phép cải
tạo; biện pháp, trình tự, thủ tục cải tạo rừng).
- Điểm 7.3, Khoản 7, Mục II (Quy định việc sản xuất
nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng
hộ) nay sửa đổi
Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc
tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ
rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên ban hành
trang 11 / 12
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định nghiệm thu trồng rừng,
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng,
chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng,
khoanh nuôi phục hồi rừng tự
nhiên ban hành kèm theo Quyết
định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24
tháng 1 năm 2005 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT.

12.

13.

14.

Quyết định số 60/2007/QĐ-BNN
ngày 19 tháng 6 năm 2007 về việc
sửa đổi nội dung một số thuốc
trong danh mục thuốc BVTV được
phép sử dụng, ban hành kèm theo
Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN
ngày 28 tháng 3 năm 2007 và
đăng ký đặc cách một số thuốc có
nguồn gốc sinh học vào danh mục
thuốc BVTV được phép sử dụng ở
Việt Nam
Thông
tư
liên
tịch
số
61/2007/TTLT-BNN-BTC
ngày
22/06/2007 hướng dẫn chế độ
quản lý, sử dụng kinh phí ngân
sách nhà nước cấp cho hoạt động
cơ quan kiểm lâm các cấo; thanh
toán chi phí cho các tổ chức, cá
nhân được huy động để ngăn chặn
tình trạng chặt phá rừng trái phép,
phòng cháy, chữa cháy rừng.
Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN
ngày 28/06/2007 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy định về việc
cấp giấy phép cho các hoạt động
trong phạm vi bảo vệ công trình
thuỷ lợi ban hành kèm theo Quyết
dịnh số 55/2004/QĐ-BNN ngày
01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT
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kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24
tháng 1 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
được sửa đổi một số nội dung tại các điều:
- Điều 5: Nghiệm thu cơ sở và phúc tra nghiệm thu
- Điều 6: Quy định các bước nghiệm thu, nội dung
phương pháp tiến hành, chỉ tiêu nghiệm thu trồng
rừng
- Điều 7: Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
rừng kết hợp trồng bổ sung cây lâm nghiệp
- Điều 8: Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
rừng có tác động biện pháp kỹ thuật lâm sinh
- Điêu 9: Nghiệm thu chăm sóc rừng trồng.
- Điều 11: Nghiệm thu bảo vệ rừng.
- Điều 12: Nghiệm thu khoanh nuôi phục hồi rừng tự
nhiên
Quyết định sửa đổi nội dung một số thuốc trong
danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng
ở Việt Nam Đăng ký đặc cách 193 loại thuốc (gồm
126 loại thuốc trừ sâu, 41 loại thuốc trừ bệnh, 12
loại thuốc điều hoà sinh trưởng, 13 loại thuốc trừ ốc,
01 loại chất dẫn dụ) có nguồn gốc sinh học vào danh
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt
Nam.

Thông tư liên tịch quy định kinh phí hoạt động của
cơ quan kiểm lâm các cấp bao gồm nguồn kinh phí
quản lý hành chính và nguồn kinh phí sự nghiệp.
Thông tư cũng quy định về thanh toán chi phí cho
các tổ chức, cá nhân được huy động người, phương
tiện để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái
phép, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sửa đổi, bổ sung Điều 7, Điều 8 Quyết dịnh số
55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về thẩm quyền
cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi
phục, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong
phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và quy định về cơ
quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép.
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ISG objectives:
● Coordinating with international donors, including NGOs on
'ISG could
serve as
up-coming projects and programmes
a catalyst in
● Building partnerships
achieving
● Fostering Vietnamese ownership of foreign supported
an open
projects; and
exchange
● Acting as a facilitating mechanism in policy dialogue and
of information
coordination at vertical and horizontal levels (donors,
and showing
ministries and provinces).
the benefits
related to
information 5 Key Areas:
sharing...'

●
●

Agro Viet

●
●

Go
ISG Newsletters &
Monthly Briefings

●

KEY AREA 1: Facilitation of policy dialogue
KEY AREA 2: Support coordination of foreign-funded
programs and projects
KEY AREA 3: Information collation and dissemination
KEY AREA 4: Capacity building and management processes
KEY AREA 5: Monitoring and evaluation

Ongoing key assignments:
●
●
●
●
●
●
●

Sector strategic planning (5 Year Plan 2006 - 2010)
Policy Advisory Briefings (PABs)
Provincial Dialogue Platforms (PDPs)
Piloting an M&E system for ODA programmes/projects
Integrated database in sector international cooperation
Supporting formulation of RWSS Partnership
Development of sector FDI management system

Coming special events:

"Announcement on Forestry Partnership Forum and Forestry
Investment Forum in May 2007" (New)

Special event:
"Announcement on Forestry Partnership Forum
and Forestry Investment Forum in May
2007" (New)
Join GoV-Donor Task Force Progress: Support
to Development of MARD 5 year plan 2006 –
2010
ISG Plenary Meeting 2004Growth for Poverty
Reduction in Agriculture and Rural Areas
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