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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
400 tỷ đồng cho chương
trình khuyến công quốc gia
Hà Nội, 23/08/2007: Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa
ký Quyết định phê duyệt
Chương trình khuyến công quốc gia đến năm
2012, có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng.
Với chủ trương phát triển công nghiệp ở
khu vực nông thôn, mục tiêu cụ thể của chương
trình là đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp
nông thôn trong tổng giá trị sản xuất công
nghiệp đạt từ 28-30%, kim ngạch xuất khẩu
hàng tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 1 tỷ
USD, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến
các sản phẩm nông-lâm-thủy sản.
Chương trình này nhằm huy động các
nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia
đầu tư sản xuất công nghiệp và các dịch vụ
khuyến công ở nông thôn, góp phần thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu kinh tế-lao động theo hướng
công nghiệp hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo
và phát triển đời sống văn hóa-xã hội ở nông
thôn.
Chương trình bao gồm 7 chương trình
nhỏ là đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển
nghề; nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ xây
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao
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công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; phát
triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu; phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp
thông tin; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác
kinh tế và phát triển các cụm-điểm công nghiệp
và nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực
hiện.
Chương trình khuyến công quốc gia được
áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu
tư sản xuất công nghiệp tại huyện, thị xã, thị
trấn và các tổ chức dịch vụ khuyến công./.
Nguồn: TTXVN
Hà Tây: Quy hoạch phát triển chăn nuôi bò
ở 14 vùng
Hà Tây, 12/08/2007: Tỉnh Hà Tây vừa hoàn
thành qui hoạch phát triển chăn nuôi bò ở 14
vùng chăn nuôi tập trung tại các huyện có vùng
bãi, đất gò đồi và đồng cỏ rộng lớn.
Các huyện đã tạo điều kiện cho nông
dân tổ chức chăn nuôi đàn bò thịt theo hướng
sản xuất hàng hóa cho năng suất, chất lượng
cao nhằm tăng nhanh sản lượng, đáp ứng nhu
cầu thị trường, tiến tới xuất khẩu thịt bò.
Tổng đàn bò của tỉnh hiện có 165.470
con, tăng trên 8.700 con so với cùng kỳ năm
2006. Ngành nông nghiệp tỉnh và các huyện đã
thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật lai tạo
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nguồn giống tốt và nâng cao trình độ thâm canh
đến hộ chăn nuôi./.
Nguồn: TTXVN
2. PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ
Xây dựng Bộ NN và PTNT
theo hướng mỗi việc do
một cơ quan chịu trách
nhiệm chính
Hà nội, 21/8/07: Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc
với lãnh đạo Bộ NN và PTNT
về việc triển khai thực hiện hợp nhất Bộ Thủy
sản vào Bộ NN và PTNT và xây dựng chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của
Bộ này. Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ
tướng Hoàng Trung Hải.
Bộ NN và PTNT hiện nay thực hiện chức
năng quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực như:
Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ
động, thực vật), Lâm nghiệp, Diêm nghiệp,
Thủy lợi, Phát triển nông thôn và mới thêm lĩnh
vực Thủy sản.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/8,
Bộ NN và PTNT đã tiếp nhận nguyên trạng tổ
chức, bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, ngân sách
do Bộ Thủy sản quản lý. Hiện nay, Bộ NN và
PTNT đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị
chức năng trong và ngoài Bộ dự thảo Nghị định
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức trình Chính phủ xem xét quyết
định, theo hướng cải cách hành chính, hạn chế
tăng đầu mối, hạn chế cấp “trung gian”, đảm
bảo sự chỉ đạo trực tiếp, thống nhất, kịp thời
của Bộ trưởng.
Sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải,
Bộ trưởng NN và PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng
Nội vụ Trần Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn và một số
lãnh đạo của Bộ NN và PTNT đóng góp ý kiến,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Bộ
NN và PTNT cần tiếp tục rà soát lại các chức
năng quản lý Nhà nước của các tổ chức trong
Bộ, bảo đảm mỗi việc do một cơ quan nhà nước
chịu trách nhiệm chính, không để chồng chéo
chức năng, nhiệm vụ; cơ chế phối hợp rõ ràng
khi xử lý những vấn đề cụ thể.
Thủ tướng đồng ý với một số đề xuất cụ
thể của Bộ trưởng Cao Đức Phát như Bộ NN và
PTNT cần có các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa
học công nghệ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Tổ
chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng; các Cục:
Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y,
Chế biến- Thương mại nông sản và Nghề muối,
Lâm nghiệp, Kiểm lâm, Khai thác và Bảo vệ
nguồn lợi thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Thủy
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lợi, Quản lý đê điều và Phòng chống lụt, bão
v.v...
Về những ý kiến còn khác nhau liên quan
đến việc quản lý “tài nguyên nước” và lưu vực
sông, quản lý tài nguyên rừng… Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ NN và PTNT phối
hợp với Bộ Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng Chính
phủ thảo luận kỹ, trước khi trình Chính phủ xem
xét quyết định trong phiên họp thường kỳ tháng
8/2007./.
Nguồn: Website Chính phủ
Kế hoạch chung đầu tiên của Liên Hợp
Quốc ở cấp quốc gia
Hà Nội, 23.8.2007: Chính phủ và Liên Hợp
Quốc tại Việt Nam hôm nay đã đánh dấu một
cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách của
Liên Hợp quốc ở Việt Nam bằng việc ký kết một
Kế hoạch hành động chung cho giai đoạn từ nay
đến năm 2010. Đây là Bản kế hoạch chung đầu
tiên, chưa từng có trước đây của Liên Hợp Quốc
tại cấp quốc gia.
Mục tiêu tổng thể của Kế hoạch chung là
để hỗ trợ Việt Nam thực hiện những mục tiêu
của mình trong Kế hoạch Phát triển kinh tế xã
hội giai đoạn 2006- 2010, Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ và những nguyên tắc trong Tuyên
bố Thiên niên kỷ. Kế hoạch chung là trụ cột
quan trọng của sáng kiến “Một Liên Hợp Quốc”
tại Việt Nam. Sáng kiến này được xây dựng dựa
trên cơ sở năm trụ cột, bao gồm Một Lãnh đạo,
Một Kế hoạch, Một Ngân sách, Một phương thức
quản lý và Một ngôi nhà chung Liên Hợp Quốc.
Ban đầu, Kế hoạch chung (2006-2010)
là văn kiên thể hiện tổng hợp các hoạt động hợp
tác với Việt Nam của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp
Quốc (UNICEF), Quỹ dân số Liên Hợp Quốc
(UNFPA), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
(UNDP), Tổ chức Tình nguyện viên Liên Hợp
Quốc (UNV), Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên Hợp
Quốc (UNIFEM), và Chương trình phối hợp của
Liên Hợp Quốc phòng chống HIV/AIDS
(UNAIDS). Theo dự kiến, Kế hoạch chung này
sẽ được hoàn thiện vào đầu năm 2008, với sự
tham gia đầy đủ của tất cả các tổ chức khác của
Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
Nguồn: Bộ KHĐT-UN
3. HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
VN viện trợ hơn 130 tỷ
đồng cho Lào làm công
trình thuỷ lợi
Hà Nội, 23/08/2007:
Ngày 22/8 tại Lào, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam cùng Bộ Nông-Lâm
Lào đã bàn giao cho thành phố Viêng Chăn
quản lý và sử dụng 2 công trình thủy lợi được
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xây dựng bằng vốn viện trợ không hoàn lại của
Chính phủ Việt Nam.
Hai công trình thủy lợi Đôngphôxi và
Thapha Nongphông có tổng vốn đầu tư 130,4 tỷ
đồng, mỗi công trình gồm hệ thống đầu mối,
trạm bơm, 4 tổ máy bơm, trang thiết bị vận
hành, hệ thống kênh mương. Hai công trình này
có khả năng đáp ứng tưới tiêu cho khoảng
2.120ha cây trồng.
Phát biểu tại lễ bàn giao, các quan chức
hai nước đều cho rằng hai công trình này sẽ
đem lại cho nhân dân vùng dự án nói riêng và
nhân dân thủ đô Viêng Chăn nói chung sự thay
đổi trong cách nghĩ, cách làm nông nghiệp,
đồng thời là biểu hiện cụ thể của sự hợp tác và
giúp đỡ hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân
Việt Nam dành cho nhân dân các bộ tộc Lào./.
Nguồn: TTXVN
Tăng cường hợp tác nông lâm Việt NamLào
Hà Nội, 23/08/2007: Đoàn đại biểu Bộ NN và
PTNT do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã
sang thăm làm việc tại CHDCND Lào từ ngày
21-23/8.
Tại kỳ họp thường niên với Bộ Nông-Lâm
nghiệp Lào, hai bên đã thoả thuận Chương trình
hợp tác giai đoạn 2008-2010 với phương hướng
thúc đẩy hơn nữa hợp tác kỹ thuật, đào tạo,
đầu tư và thương mại trong lĩnh vực nông
nghiệp và phát triển nông thôn; triển khai ứng
dụng các giải pháp khoa học công nghệ quản lý
cây trồng để phát triển cây cà phê và dừa ở
Lào.
Hai bên sẽ khảo sát số liệu cho dự án
phát triển nguồn nước và nông nghiệp toàn diện
dọc đường 9 tỉnh Xavănnakhệt; đẩy mạnh hoạt
động trao đổi thương mại, trao đổi hàng hoá
nông, lâm sản phù hợp với qui định hiện hành
của hai nước. Hai bên cũng thoả thuận đẩy
mạnh chương trình đầu tư, sản xuất kinh doanh
trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; tháo gỡ những
trở ngại, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của
Việt Nam mở rộng đầu tư sản xuất tại Lào.
Theo Hiệp định hợp tác giữa hai Chính
phủ hai nước Việt Nam và Lào, thoả thuận hợp
tác giữa hai bộ ký ngày 22/7/2006 tại Hà Nội,
hai bên đã hoàn thành hai công trình thủy lợi
Đôngphôxi và Thaphạ Nongphông ở thành phố
Viêng Chăn, được thực hiện bằng vốn cho vay
không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam, và
đang triển khai xây dựng hệ thống thủy lợi ở
tỉnh Hủaphăn, khôi phục hệ thống nước sạch ở
tỉnh Bolikhămxay.
Bộ NN và PTNT Việt Nam đã cử 4 đoàn
cán bộ chuyên gia sang giúp Bộ Nông-Lâm
nghiệp Lào trong chiến dịch phòng chống dịch
cúm gia cầm. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt
Nam và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang
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triển khai tốt các dự án đầu tư trồng cao su, cà
phê, hạt điều, sắn, sản xuất phân vi sinh tại
Lào./.
Nguồn: TTXVN-Bộ NN và PTNT
4. CÁC DỰ ÁN MỚI
FAO hỗ trợ Việt Nam
nâng cao chất lượng
giống lúa
Hà Nội, 10/08/2007: Tổ
chức Nông nghiệp và Lương
thực (FAO) sẽ tài trợ
257.000 USD cho dự án “Tăng cường năng lực
cải tiến nguồn hạt giống và sản xuất lúa để đảm
bảo an toàn lương thực ở vùng đồi núi cao Việt
Nam”.
Ông Andrew W.Speedy, trưởng đại diện
FAO tại Việt Nam và ông Bùi Bá Bổng, Thứ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
đã ký văn bản hợp tác trên.
Dự án sẽ được triển khai tại các tỉnh Hà
Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Quảng Nam và Gia
Lai; từ nay 2007 đến 2009 nhằm nâng cao năng
lực sản xuất, quản lý và bảo tồn giống lúa chất
lượng cao ở vùng đồi núi cao; đồng thời tiếp thị
cho các sản phẩm gạo chất lượng cao của miền
núi.
Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Bùi Bá Bổng
cho biết, trong điều kiện tăng diện tích gieo
trồng ở Việt Nam không còn khả thi thì việc FAO
giúp cải thiện chất lượng giống để tăng năng
suất cây trồng có ý nghĩa rất quan trọng, góp
phần nâng cao hiệu quả để ngành nông nghiệp
Việt Nam phát triển bền vững.
Khu vực miền núi chiếm 3/4 lãnh thổ
Việt Nam và chiếm phần lớn tiềm năng phát
triển như đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng,
nước, năng lượng thuỷ điện, là nơi sinh sống
của 24 triệu người thuộc 54 dân tộc, chủ yếu là
người dân tộc ít người.
Tuy vậy, những nguồn tài nguyên thiên
nhiên khu vực này chưa được khai thác sử dụng
hiệu quả nên miền núi vẫn tụt hậu so với các
vùng miền khác, đặc biệt về sản xuất nông
nghiệp do năng suất cây trồng vật nuôi thấp và
bấp bênh.
Diện tích trồng lúa ở các tỉnh miền núi
hiện có khoảng 1 triệu ha, năng suất trung bình
rất thấp và chi phí sản xuất cao đã làm cho
cuộc sống nông dân nơi đây rất khó khăn.
Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn hạt giống
tốt, kỹ năng sản xuất giống còn. Điều này cũng
dẫn đến tình trạng phá rừng để mở rộng diện
tích sản xuất, tác động xấu đến môi trường./.
Những nét cơ bản của dự án:
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Tăng cường năng lực thông qua trợ giúp kỹ
thuật và cung cấp trang thiết bị để sản xuất
và bảo quản hạt giống chất lượng cao;
Xây dựng năng lực cho những đối tượng
tham gia chính trong cải tiến và sản xuất lúa
nhấn mạnh sản xuât hạt giống ở các địa
phương. Việc này sẽ được thực hiện thông
qua đào tạo các đào tạo viên và nông dân ở
các điểm dự án;
Xây dựng năng lực cho các cơ quan trung
ương tham gia sản xuất hạt giống tiền gốc
và giống gốc. Điều này đóng vai trò quyết
định ở giai đoạn khởi đầu của dây truyền
sản xuất hạt giống;
Tiếp thị cho các sản phẩm gạo chất lượng
cao của miền núi.
Nguồn: Bộ NN và PTNT-Vụ HTQT

Hà Lan tài trợ dự án cấp nước sạch tại Bình
Dương
Hà Nội, 09/08/2007: Chính phủ Hà Lan cam
kết viện trợ không hoàn lại hơn 7,4 triệu euro
cho dự án xây dựng công trình cấp nước Tân
Hiệp ở tỉnh Bình Dương.
Hiệp định viện trợ dự án đã được đại
diện Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Tài chính và Đại
sứ Hà Lan tại Việt Nam ký ngày 9/8 ở Hà Nội.
Ông Nguyễn Thành Đô, Vụ trưởng Vụ
hợp tác quốc tế cho biết dự án có tổng kinh phí
gần 14,8 triệu euro. Ngoài phần viện trợ của
Chính phủ Hà Lan, phần vốn còn lại là vốn đối
ứng của Việt Nam vay từ các nguồn tín dụng ưu
đãi trong nước.
Khi đi vào hoạt động, công trình cấp
nước Tân Hiệp sẽ cung cấp khoảng 30.000m3
nước/ngày đêm, phục vụ sinh hoạt và sản xuất
tại khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình
Dương.
Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Andre
Haspels cho biết đây là dự án thực hiện theo
chương trình tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (ORET)
được Hà Lan triển khai tại Việt Nam từ năm
1999. Lĩnh vực ưu tiên tài trợ của chương trình
là xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cấp
nước, đóng tàu cứu nạn và cáp quang điện
lực./.
Nguồn: TTXVN
Ký kết văn kiện dự án “Bộ Nông nghiệp và
PTNT – Quản lý vĩ mô”
Hà Nội, 21/8/07: Tại cơ quan Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn số 2 Ngọc Hà Ba đình
Hà nội, Bộ NN&PTNT, Đại sứ quán Hà Lan và
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP),
cùng nhau ký kết dự án “Bộ Nông nghiệp và
PTNT – Quản lý vĩ mô” - Hỗ trợ thực hiện cải
cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và PTNT.
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Dự lễ ký có Ông Andre Haspels - Đại sứ
Hà Lan, Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc
gia của UNDP, Ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng
Bộ Nông gnhiệp và Phát triển nông thôn, cùng
các cán bộ của Đại sứ Hà Lan tại Việt nam,
UNDP và đại diện các Vụ, Văn phòng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn .
Dự án có ngân sách 5 triệu USD, trong
đó 4,2 triệu USD do Chính phủ Hà Lan đồng tài
trợ. Dự án sẽ giúp Bộ NN&PTNT xây dựng và
triển khai thực hiện ba chiến lược mới nhằm đẩy
nhanh tốc độ cải cách hành chính, cụ thể là:
phân cấp chức năng quản lý nhà nước cho các
cấp quản lý hành chính ở dưới; chuyển giao việc
cung cấp các dịch vụ công cho các cơ sở bên
ngoài; và tăng cường sự tham gia của cộng
đồng trong quá trình phát triển.
Dự án nhằm giúp Bộ NN&PTNT chuyển
dần sang chức năng quản lý ở cấp vĩ mô. Đồng
thời, ba chiến lược mới sẽ cho phép Bộ
NN&PTNT và các cơ quan chính quyền địa
phương đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao
của nông dân ở các vùng nông thôn và khách
hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Với sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ
Hà Lan, UNDP và Chính phủ Việt Nam, dự án sẽ
bắt đầu triển khai hoạt động vào tháng 9 năm
2007 và được thực hiện trong bốn năm rưỡi.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
5. ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH NN VÀ PTNT
Gần 190 tỷ đồng trồng
cao su, rừng nguyên
liệu tại Kon Tum
Hà Nội, 02/08/2007: Ủy
ban Nhân dân tỉnh Kon
Tum vừa chấp thuận cho Công ty cao su Đắk
Lắk thực hiện dự án đầu tư trồng cao su và
trồng rừng nguyên liệu, tổng vốn gần 190 tỷ
đồng, trên địa bàn tỉnh này.
Dự án, được triển khai từ nay đến 2010,
sẽ trồng mới 5.500ha cao su và rừng nguyên
liệu giấy tại ba tiểu vùng thuộc các huyện Sa
Thầy, Đắk Hà và Kon Rẫy.
Việc trồng rừng được thực hiện theo hình
thức người dân địa phương góp đất và công lao
động và Công ty cao su Đắk Lắk góp vốn. Lợi
nhuận thu được sẽ phân chia theo thỏa thuận
đôi bên cùng có lợi.
Với cách thức đầu tư này, dự án sẽ tạo
việc làm và tăng thêm thu nhập cho hàng nghìn
lao động tại các địa phương nói trên./
Nguồn: TTXVN
Trồng 30.000 ha cao su tại Sơn La
Hà Nội, 20/08/2007: Ngày 18/8, Công ty cổ
phần Cao su Sơn La thuộc Tập đoàn Công
trang 4 / 14
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nghiệp Cao su Việt Nam đã chính thức ra mắt,
bắt đầu chương trình trồng cây cao su trên địa
bàn tỉnh miền núi Tây Bắc Sơn La.
Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam đưa giống cây cao su
lên trồng tại các tỉnh miền núi Tây Bắc.
Công ty cổ phần Cao su Sơn La đã triển
khai trồng 70ha cao su trên địa bàn xã Ít Ong,
huyện Mường La.
Tỉnh Sơn La dự kiến từ nay đến năm
2020 sẽ trồng tập trung 10.000-30.000 ha cây
cao su, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc,
phòng hộ cho vùng rừng đầu nguồn đồng thời
tái cơ cấu sản xuất nông-lâm nghiệp của tỉnh./.
Nguồn: TTXVN
500 tỷ đồng xây nhà máy chế biến thủy
sản ở An Giang
Hà Nội, 21/08/2007: Công ty cổ phần Xuất
khẩu thủy sản Nam Việt, tỉnh An Giang đã đầu
tư 500 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế thủy sản
với công suất 90.000 tấn sản phẩm/năm (tương
đương 270.000 tấn cá nguyên liệu/năm).
Đây là nhà máy chế biến thủy sản thứ 3
của công ty Nam Việt, xây dựng trên diện tích
10 ha, được trang bị các thiết bị, máy móc theo
công nghệ hiện đại của châu Âu và Nhật Bản.
Hiện nay, nhà máy đang trong giai đoạn
hoàn tất và sẽ thu hút 8.000 công nhân, kỹ sư
vào làm việc./.
Nguồn: TTXVN
Bình Phước đầu tư 30 tỷ đồng trồng điều
cao sản
Hà Nội, 15/08/2007: Tỉnh Bình Phước đã
quyết định đầu tư 30 tỷ đồng để Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng dự án
phát triển vùng chuyên canh cây điều có năng
suất cao và mang tính bền vững.
Dự án xây dựng vùng chuyên canh điều
năng suất cao sẽ tập trung triển khai đầu tư
vào 4 xã là Đăk Nhau, Đức Liểu, Đức Hạnh,
Phước Tín. Đây cũng là khu vực tập trung diện
tích trồng điều lớn của tỉnh, nơi hiện có gần
80.000ha điều.
Theo dự án, các đối tượng được ưu tiên
hỗ trợ là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc
thiểu số, hộ có vườn điều nhưng thiếu vốn,
thiếu khoa học-kỹ thuật.
Từ nay đến cuối năm, dự án sẽ mở 50
lớp tập huấn/năm về kỹ thuật trồng điều, chống
xói mòn và hỗ trợ giống có năng suất cao, phân
bón, thuốc trừ sâu cho các hộ nông dân trồng
điều.
Bình Phước hiện có trên 120.000ha cây
điều, là tỉnh đang có diện tích và sản lượng điều
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lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, năng suất cây điều
của Bình Phước không đồng đều./.
Nguồn: TTXVN
6. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC
Chương trình Đào tạo do
JICA - Nhật Bản
Hà Nội, 8/2007: Theo tin
từ Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ
NN và PTNT, Cơ quan Họp
tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang hỗ trợ Chính
phủ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực cho
Ngành NN và PTNT. Hàng năm, JICA hỗ trợ các
khoá đào tạo cho các Dự án JICA đối tác
(Partnership training) cho khoảng 40 người và
các khoá đào tạo theo nhóm chuyên ngành
(Group training) cho 50-60 người và đào tạo
sau đại học từ xa (Distance training) cho 1-2
người. Các khoá đào tạo được tổ chức tại Trung
tâm của JICA tại Nhật Bản. Cán bộ tham gia các
khoá đào tạo là những nhà khoa học, nhà quản
lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
và thông thạo tiếng Anh.
Năm 2007, có 6 Dự án JICA đối tác đã
được ký kết; có 9 khoá đào tạo cho 35 người,
thời gian từ 02 tuần đến 3 tháng đã được tổ
chức. Số cán bộ đi đào tạo theo nhóm chuyên
ngành từ đầu năm đến này là 28 người.
Riêng tháng 8 năm 2007 đã có 3 khoá
đào tạo là “Tiêu chuẩn và Chỉ số bảo vệ rừng
cho các nước khu vực Thái Bình Dương”
(Criteria and Indicators and Forest Certification
for Pan-Pacific Countries) do cán bộ Viện Khoa
học Lâm nghiệp tham gia; “Phương pháp tổng
hợp giảm nhẹ thiên tai do Arsenic tại các quốc
gia châu Á” (Integrated Arsenic Mitigation for
Asian Countries) do cán bộ Viện Khoa học Thuỷ
lợi tham gia; và “Hội thảo khu vực về phòng
chống dịch cúm gia cầm ở các nước châu Á”
(Regional worshop for Avian Influenza Control
for Asian Countries) do cán bộ Cục Thú Y tham
gia.
Ngoài những chương trình đào tạo theo
kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp và Vụ
Hợp tác quốc tế đã thảo luận với phía JICA hỗ
trợ các khoá đào tạo về Xây dựng chính sách
(Policy maker) từ năm 2008 đến 2010.
Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ NN và PTNT
7. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Tăng
cường
hợp
tác
thương mại Việt NamASEAN
Hà Nội, 06/08/2007: Sau
12 năm kể từ khi Việt Nam
chính thức trở thành thành
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viên của ASEAN, kim ngạch trao đổi thương mại
giữa Việt Nam với các nước ASEAN đã tăng lên
nhanh chóng, đóng góp đáng kể vào sự phát
triển kinh tế của Việt Nam cũng như các nước
thành viên của Hiệp hội.
Theo số liệu Vụ Đa biên (Bộ Thương
mại), 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất
khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN đạt
3,8 tỷ USD, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm
trước.
Con số này năm 1995 là 1,1 tỷ USD và
tăng lên mức 6,3 tỷ USD năm 2006. Thị trường
khu vực này hiện chiếm khoảng 20% tổng kim
ngạch xuất khẩu và khoảng 25% tổng kim
ngạch nhập khẩu của Việt Nam.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của
Việt Nam sang ASEAN là dầu thô, gạo, linh kiện
điện tử, dệt may, thủy sản, lạc nhân, cà phê và
cao su, trong đó hai mặt hàng xuất khẩu có kim
ngạch và tỷ trọng lớn nhất là dầu thô và gạo.
Trong số các nước ASEAN, Xinhgapo luôn
là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam.
Thống kê từ Vụ Đa biên cho thấy, nửa đầu năm
nay, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang
Xinhgapo đạt 979 triệu USD, tiếp đến
là Inđônexia đạt 766 triệu USD và đứng thứ 3 là
Malaixia với hơn 614 triệu USD.
Tuy nhiên, con số nhập khẩu từ các nước
ASEAN vào Việt Nam thời gian qua cũng cho
thấy Việt Nam đang nhập siêu từ khu vực này.
Riêng 6 tháng đầu năm nay, con số này
đã là 6,9 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm
trước. Các mặt hàng nhập khẩu chính là máy
móc thiết bị, phân bón, hóa chất nguyên liệu,
xăng dầu.
Để đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập
siêu, các chuyên gia thương mại khuyến cáo
doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao hơn nữa
sức cạnh tranh cho hàng hóa, tận dụng những
lợi thế ASEAN là thị trường gần, có nhiều nét
tương đồng, dân số đông, tốc độ tăng trưởng
cao, chi phí cho quảng cáo và tiếp thị thấp.
Những cơ hội này nếu biết tận dụng sẽ giúp các
doanh nghiệp thâm nhập sâu hơn vào các nước
thành viên ASEAN để tăng thị phần và xây dựng
thương hiệu của mình.
Các chuyên gia Bộ Thương mại cũng cho
rằng, các doanh nghiệp không nên lo ngại về
tác động từ việc gia nhập WTO có thể làm giảm
xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN,
bởi vì cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam
tương đồng với cơ cấu hàng xuất khẩu của các
nước này. Hơn nữa, thuế suất cam kết trong
AFTA mà Việt Nam đã và đang thực hiện thấp
hơn với mức cam kết trong WTO.
Thứ trưởng Bộ thương mại Lương Văn Tự
cho biết, thời gian qua, Bộ này cũng đã đề ra
nhiều giải pháp lớn như khai thác triệt để quan
hệ buôn bán biên giới thông qua các nước có
chung hoạt động biên mậu nhằm tăng cường
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xuất khẩu sang nước thứ ba, đồng thời đẩy
mạnh và xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng chủ
lực có kim ngạch cao; tăng cường xúc tiến
thương mại./.
Nguồn: TTXVN
Xây dựng thể chế cạnh tranh hiệu quả
trong ASEAN
Hà Nội, 13/08/2007: Hội thảo "Nhu cầu xây
dựng một thể chế cạnh tranh hiệu quả trong
khu vực Đông Nam Á" đã được tổ chức sáng
13/8 tại Hà Nội, nhằm đóng góp ý kiến về việc
thành lập thể chế cạnh tranh trong Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Phát biểu tại hội thảo, bà Đinh Thị Mỹ
Loan, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh thuộc
Bộ Công thương, khẳng định việc thành lập
Nhóm chuyên gia về cạnh tranh nằm trong Ban
Thư ký ASEAN sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa
các cơ quan cạnh tranh của Hiệp hội cũng như
đẩy mạnh việc hoàn thiện môi trường pháp luật
cạnh tranh trong khối.
Cùng chung quan điểm về thành lập thể
chế về cạnh tranh trong ASEAN, các đại biểu dự
hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có
giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác về luật
và chính sách cạnh tranh ở cấp độ khu vực, và
xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan
cạnh tranh.
Hội thảo do Cục Quản lý cạnh tranh, Ủy
ban Thương mại liên bang Hoa Kỳ (USFTC), Cơ
quan Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) và Cơ quan
Adetef (Pháp) phối hợp tổ chức./.
Nguồn: TTXVN
Khuyến nghị thành lập điểm thông báo và
hỏi đáp GATS
Hà Nội, 14/08/2007: Sáng nay, tại Hà Nội,
Ban đặc trách Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên
II (Mutrap II) đã tổ chức Hội thảo Khuyến nghị
thành lập Điểm thông báo và hỏi đáp Hiệp định
chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) của Việt
Nam.
Ông Peter Naray, Cố vấn trưởng của Dự
án Mutrap, cho biết để thực hiện được cam kết
trong Văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại
thế giới (WTO), Việt Nam có nghĩa vụ thành lập
các Điểm thông báo và điểm hỏi đáp GATS để
cung cấp thông tin cho các thành viên khác của
WTO về các vấn đề liên quan đến GATS.
GATS là một trong 3 Hiệp định chính của
WTO có yêu cầu về minh bạch hóa áp dụng đối
với tất cả các lĩnh vực dịch vụ. Theo đó, các
nước thành viên WTO phải thành lập các điểm
hỏi đáp liên quan đến GATS để thông báo và
công bố các biện pháp, luật, quy định, hướng
dẫn hành chính liên quan đến lĩnh vực dịch vụ
của Việt Nam.
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Các chuyên gia tham dự Hội thảo cũng
đã giới thiệu kinh nghiệm và thông lệ quốc tế
trong việc thành lập và vận hành Điểm thông
báo và hỏi đáp GATS, phân tích khung pháp lý
của Việt Nam để khuyến nghị cơ chế phối hợp
và vận hành Điểm thông báo và hỏi đáp GATS
của Việt Nam cho phù hợp./.
Nguồn: TTXVN
Nâng cao năng lực ngành thủy sản trong
hội nhập WTO
Hà Nội, 15/08/2007: Lễ ký kết dự án “Gia
nhập WTO: Xây dựng năng lực nhằm phát huy
các tác động tích cực tới ngành thủy sản và xóa
đói giảm nghèo vùng ven biển” đã diễn ra sáng
14/8 tại Hà Nội.
Dự án trên được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt và giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn phối hợp cùng Văn phòng Tổ
chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc
(FAO) tại Việt Nam xây dựng, phê duyệt, ký kết
văn kiện dự án cũng như tổ chức thực hiện.
Dự án có tổng giá trị 250.000 USD,
triển khai trong vòng 1 năm với mục tiêu nâng
cao năng lực cho cán bộ ở các cơ quan quan lý
Nhà nước, các tổ chức xuất khẩu, các nhà sản
xuất về các nội dung liên quan đến gia nhập
WTO, trách nhiệm cần tuân thủ về nghề cá và
các sản phẩm thủy sản khi là thành viên của
WTO.
Ngoài ra, dự án sẽ mang lại lợi ích cho
tất cả các lĩnh vực của nghề cá thông qua việc
tăng cường sinh kế cho các cộng đồng ngư dân
ven biển; tạo ra các sản phẩm tốt hơn qua việc
cải tiến các công nghệ xử lý và chế biến, tạo
thuận lợi cho việc tiếp cận các thị trường mới
cũng như cập nhật, hướng dẫn xây dựng luật lệ
và quy định quốc tế liên quan đến thủy sản./.
Nguồn: TTXVN
Thực hiện Chương trình hành động của
ngành nông nghiệp và PTNT về WTO
Hà Nội, 30/08/07: Thực hiện Quyết định 612
của Bộ trưởng và Chương trình hành động của
Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 16
của Chính phủ, Bộ NN và PTNT đã triên khai
một số việc:
Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo hậu
WTO và UBND TP.Hà Nội tổ chức 2 hội thảo về
cam kết của Việt Nam trong nông nghiệp khi gia
nhập WTO tại Hà Nội. Cho đến nay, Bộ đã tổ
chức được 23 cuộc hội thảo về chủ đề này tại
các tỉnh và thành phố. Từ nay đến cuối năm
2007, sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy
ban quốc gia về HTKTQT và các tổ chức NGO tổ
chức 10-15 hội thảo tương tự.
Tổ chức 2 buổi tiếp xúc phổ biến kinh
nghiệm gia nhập WTO trong nông nghiệp cho
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Đoàn đàm phán gia nhập WTO của bạn Lào tại
Hà Nội.
Bạn yêu cầu ta tiếp tục hỗ trợ kinh
nghiệm trong quá trình đàm phán.
Phối hợp với Dự án MUTRAP (EU) giai
đoạn II của Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ kỹ
thuật phần mềm dữ liệu phục vụ cho Văn phòng
SPS và các đề tài nghiên cứu hỗ trơ Việt Nam
sau khi gia nhập WTO trong lĩnh vực vệ sinh
thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật (SPS).
Xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động
của ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn
2007-2010 bổ sung để thực hiện Nghị quyết 16
trên cơ sở Quyết định 612 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT và lấy ý kiến các đơn vị
liên quan trong Bộ. Phối hợp với Ban Chỉ đạo
Chương trình hỗ trợ hậu WTO của Văn phòng
Chính phủ chuẩn bị tổ chức 2 cuộc hội thảo tại
Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh lấy ý kiến chuyên gia
nước ngoài, các đơn vị trong ngành và địa
phương để hoàn chỉnh Kế hoạch hành động báo
cáo Chính phủ vào cuối tháng 9/2007.
Đăng ký đưa vào kế hoạch Chương trình
hỗ trợ hậu WTO của văn phòng Chính phủ đề
tài“nghiên cứu tác động của HNKTQT đối với
ngành nông nghiệp sau khi Việt Nam là thành
viên WTO”.
Hoàn thiện và phát hành cuốn “Sổ tay hướng
dẫn những cam kết nông nghiệp trong WTO”.
Rà soát các VBPQ: Vụ Pháp chế đã có
báo cáo tổng hợp rà soát các văn bản pháp quy
về HNKTQT và tiếp tục hoàn chỉnh trong tháng
9/2007.
Dự kiến các hoạt động triển khai trong
tháng 9/2007:
Hoàn thiện báo cáo Chính phủ Kế hoạch
hành động của ngành nông nghiệp và PTNT
thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ.
Xúc tiến triển khai đề tài “nghiên cứu tác
động HNKTQT đối với ngành nông nghiệp sai khi
Việt Nam là thành viên WTO”.
Tiếp tục triển khai kế hoạch rà soát và
ban hành các văn bản pháp quy liên quan đến
HNKTQT./.
Nguồn: Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT
8. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
Hội nghề cá thế giới
đánh giá cao tiềm năng
của Việt Nam
Hà Nội, 06/08/2007:
Giám đốc điều hành Hội
Nuôi trồng Thủy sản Thế giới (WAS) khẳng định
Việt Nam là một trong những quốc gia có ngành
nuôi trồng thủy sản tăng trưởng nhanh nhất thế
giới và tương lai của ngành này rất sáng sủa.
“Ngành thủy sản Việt Nam phát triển rất
năng động bởi ngành có một đội ngũ các nhà
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khoa học chất lượng, được tổ chức tốt và đặc
biệt nhận được sự ủng hộ từ phía Chính phủ”,
Giám đốc điều hành WAS John Cooksey nói với
phóng viên TTXVN bên lề Hội nghị Nuôi trồng
Thủy sản Thế giới - phân ban châu Á-Thái Bình
Dương, diễn ra tại Hà Nội từ 6 đến 8/8.
Việt Nam có diện tích mặt nước lớn, kể
cả nước ngọt, lợ và mặn bởi vậy đây là một lợi
thế cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản và
cũng là một trong những lý do dẫn tới sự thành
công của Việt Nam, ông John nói tiếp.
Kết quả từ sự phát triển năng động là
Việt Nam trở thành nước nuôi trồng thủy sản
lớn thứ 3 và là một trong 10 nước xuất khẩu
thủy sản lớn nhất thế giới. Theo thống kê của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(MARD), năm 2006, sản lượng thủy sản nuôi
trồng của Việt Nam đạt 1,67 triệu tấn và giá trị
thủy sản nuôi trồng xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD
trong tổng số 3,32 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu
thủy sản nói chung.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Nguyễn Việt Thắng cho
biết vẫn còn một số ít doanh nghiệp Việt Nam
gặp vướng mắc ở một số thị trường do chưa đáp
ứng về chất lượng.
Thứ trưởng cho biết điều quan trọng đối
với Việt Nam hiện nay không phải là vấn đề sản
lượng mà là chất lượng, nghĩa là phải đảm bảo
tiêu chuẩn thế giới về vệ sinh an toàn thực
phẩm gắn với phát triển bền vững, xóa đói giảm
nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái.
“Đến nay, Việt Nam đã đạt được một số
thành tích nhất định trong lĩnh vực này”, ông
Thắng nói và cho biết thêm Việt Nam hiện có
trên 250 doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận
vào các thị trường có yêu cầu cao, như thị
trường châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.
Chính vì điều này mà Hội Nuôi trồng
Thủy sản Thế giới quyết định chọn Việt Nam
làm địa điểm tổ chức hội nghị lấy tên gọi
“Thành công từ sự năng động”, ông Thắng
khẳng định.
Hội nghị thu hút sự tham gia của trên
1.000 nhà khoa học, doanh nghiệp và quan
chức lĩnh vực thủy sản đến từ các quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là cơ hội để các
nước và vùng lãnh thổ trong khu vực giới thiệu
những thành tựu khoa học công nghệ và trao
đổi, học tập các kinh nghiệm về nuôi trồng theo
hướng bền vững./.
Nguồn: TTXVN
Việt Nam có thể phải nhập cà phê để chế
biến
Hà Nội,06/08/2007: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn cho biết, một số chuyên gia
trong ngành cà phê đã lên tiếng cảnh báo, nếu
các doanh nghiệp ngành này không tính toán kỹ
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về tiến độ xuất khẩu, thì có thể sẽ phải nhập
khẩu cà phê về để chế biến, với giá cao hơn so
với giá đã xuất khẩu.
Lượng cà phê xuất khẩu từ đầu năm đến
nay đã liên tục, do các doanh nghiệp tranh thủ
xuất khẩu khi cà phê được giá. Nguồn cung
trong nước hiện đã cạn trong khi phải đến tháng
9 mới cà phê vụ mới thu hoạch.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng cà
phê xuất khẩu đã đạt 888.000 tấn, tăng tới
56% so với cùng kỳ năm trước với kim ngạch
1,32 tỷ USD, tăng gấp 2 lần.
Giá cà phê biến động theo xu thế tăng
liên tục đã thúc đẩy các doanh nghiệp tăng
lượng cà phê xuất khẩu. Cà phê hiện vẫn là mặt
hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong số
các hàng nông sản của Việt Nam./.
Nguồn: TTXVN
Xây dựng thêm 7 trung tâm giống thuỷ sản
ở ĐBSCL
Hà Nội, 06/08/2007: Từ nay đến năm 2010,
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ xây dựng
thêm 7 trung tâm giống thủy, hải sản đảm sản
xuất đủ con giống thủy hải sản đạt tiêu chuẩn
cho nghề nuôi thủy, hải sản tại đây.
Các trung tâm giống thủy sản nước ngọt
và trung tâm giống hải sản sẽ được xây dựng
tại các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang,
Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp.
Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu sẽ
xây dựng 3 khu sản xuất giống thủy sản nước
lợ, mặn công nghiệp. Mỗi khu có từ 200 đến
500 trại giống, mỗi trại có công suất 10 triệu
con giống/ năm./.
Nguồn: TTXVN
Sẽ thành lập Hội tôm và Hội cá nước ngọt
VASEP
Hà Nội, 06/08/2007: Bộ Thủy sản cho biết sẽ
thành lập Hội tôm thuộc Hiệp hội Chế biến và
Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) và Hội
cá nước ngọt VASEP.
Hội Tôm và Hội Cá nước ngọt
VASEP sẽ tập hợp đại diện của các doanh
nghiệp hội viên hiệp hội hoạt động sản xuất,
chế biến và xuất khẩu sản phẩm tôm và các sản
phẩm cá nước ngọt nhằm mục đích phối hợp,
liên kết hoạt động, giúp nhau nâng cao năng lực
cạnh tranh./.
Nguồn: TTXVN
Xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản sang thị
trường Nam Mỹ
Hà Nội, 01/08/2007: Hiệp hội Chế biến và
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sẽ tổ
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chức đoàn khảo sát, xúc tiến mở rộng thị trường
xuất khẩu thủy sản tại Braxin và Chilê từ ngày
14 đến 24/9.
Theo kế hoạch, đoàn khảo sát sẽ có buổi
làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến
nhập khẩu thủy sản, tìm hiểu về các quy định
và điều kiện, tiêu chuẩn để xuất khẩu thủy sản
vào hai thị trường trên.
Bên cạnh đó, đoàn sẽ tổ chức hội thảo
để giới thiệu về hàng thủy sản Việt Nam với các
cơ quan nhà nước liên quan đến nhập khẩu thủy
sản, các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản và
các cơ quan thông tin đại chúng của các nước
nói trên.
Trong chuyến đi này, các doanh nghiệp
Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp
với các doanh nghiệp Braxin và Chilê về xuất
nhập khẩu thủy sản và các vấn đề liên quan.
Đoàn cũng sẽ tham quan Hội chợ thủy
sản khu vực Mỹ La tinh 2007 tại Xan Paolô,
Braxin./.
Nguồn: TTXVN
9. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
Xinhgapo luôn dẫn đầu
ASEAN về vốn FDI vào
Việt Nam
Hà Nội, 03/08/2007: Bất
chấp sự trồi sụt của dòng vốn
đầu tư trực tiếp từ khu vực ASEAN vào Việt
Nam những năm qua, Xinhgapo luôn duy trì
ngôi vị dẫn đầu với sự gia tăng liên tục cả về số
dự án, số vốn và quy mô vốn cho mỗi dự án vào
Việt Nam.
Xinhgapo là một trong 4 quốc gia ASEAN
đi tiên phong trong việc thăm dò thị trường đầu
tư Việt Nam từ những năm 1990. Ngay sau đó,
lượng vốn đầu tư từ quốc gia này vào Việt Nam
đã tăng nhanh chóng, thậm chí cả ở thời điểm
xảy ra khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997,
khi hầu hết các quốc gia khác đều có sự sụt
giảm mạnh.
Cục Đầu tư Nước ngoài (thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư) công bố số liệu mới nhất cho
biết, 7 tháng đầu năm nay, đã có 44 dự án của
Xinhgapo được cấp phép đầu tư mới tại Việt
Nam với tổng số vốn trên 1,3 tỷ USD. Cùng thời
gian này cũng có 8 dự án của các nhà đầu tư
Xinhgapo được cấp phép tăng vốn với tổng số
trên 13,3 triệu USD. Xinhgapo đứng thứ hai
trong tổng số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu
tư vào Việt Nam.
Như vậy, tính từ khi Việt Nam ban hành
Luật Đầu tư nước ngoài, năm 1988 đến hết
tháng 7/2007, Xinhgapo có 503 dự án được cấp
phép với tổng vốn 9,6 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu
ASEAN và đứng thứ 2 trong 79 quốc gia và
vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam.
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Quy mô vốn bình quân mỗi dự án từ
Xinhgapo đạt 18,7 triệu USD, cao hơn mức bình
quân của các dự án trên toàn quốc, thậm chí
gấp đến 2-3 lần so với quy mô vốn bình quân
mỗi dự án của một số quốc gia và vùng lãnh thổ
khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công,
Malaixia.
Một chuyên gia của Cục Đầu tư nước
ngoài, bà Nguyễn Thuý Hương cho biết, các nhà
đầu tư Xinhgapo có mặt ở hầu hết các ngành
kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò khai thác dầu
khí, sản xuất công nghiệp, tới chế biến nônglâm-thuỷ sản; nhưng tập trung nhiều nhất vẫn
là lĩnh vực dịch vụ với hơn 5,5 tỷ USD.
Trong một tài liệu chuẩn bị cho chuyến
thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới 6
nước ASEAN sắp tới, Cục Đầu tư nước ngoài
khẳng định rõ, Xinhgapo luôn là đối tác tiềm
năng trong khu vực mà Việt Nam cần chú trọng
kêu gọi đầu tư.
Tuy nhiên, bối cảnh chung là tiến độ giải
ngân nguồn vốn FDI tại Việt Nam thời gian qua
khá chậm, số vốn giải ngân của Xinhgapo hiện
mới chỉ đạt trên 4 tỷ USD.
Bởi vậy, việc giải quyết những vướng
mắc để đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án
này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư coi là
giải pháp quan trọng cấp bách nhằm tiếp tục
thu hút các nhà đầu tư Xinhgapo đến Việt Nam.
Theo đó, các cơ quan chức năng của Việt
Nam đang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
trong việc rà soát, phân loại các dự án từ quốc
gia này để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết triệt
để các khúc mắc về thủ tục hành chính, giải
phóng mặt bằng.
Ngoài ra, hai bên cũng đang xúc tiến
điều chỉnh “Cơ chế chấp thuận nhanh trong cấp
Giấy chứng nhận đầu tư” giữa Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Việt Nam và Cơ quan Phát triển kinh tế
Xinhgapo để phù hợp với điều kiện mới./.
Nguồn: TTXVN
Thêm 8,3 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào VN
Hà Nội, 24/08/2007: Cục Đầu tư Nước ngoài
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 8 tháng
đầu năm, Việt Nam đã thu hút được trên 8,3 tỷ
USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
tăng xấp xỉ 40% so với cùng kỳ năm trước.
Trong số này, hơn 7 tỷ USD là tổng vốn
đầu tư của 814 dự án đầu tư mới, phần còn lại
là vốn bổ sung của 247 dự án đang triển khai.
Vốn FDI trong 8 tháng qua chủ yếu tập
trung vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng,
dịch vụ và nông-lâm-ngư nghiệp với các địa bàn
đầu tư chính vẫn là Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn: TTXVN
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10. CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
WWF khởi động chương
trình chứng nhận cá tra,
basa
Hà Nội, 24/08/2007: Theo
Hiệp hội Chế biến và Xuất
khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep), một cuộc hội
thảo về nuôi cá tra, basa do Quỹ Động vật
Hoang dã Thế giới (WWF) tổ chức sẽ diễn ra tại
thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/9.
Hội thảo về nuôi cá da trơn là một trong
6 hội thảo do WWF khởi xướng nhằm xây dựng
các bộ tiêu chuẩn cho chứng nhận các sản
phẩm thủy sản nuôi. Tham dự hội thảo bao gồm
các nhà sản xuất, kinh doanh, các nhà nghiên
cứu, các tổ chức phi chính phủ, các nhà lãnh
đạo và nhà đầu tư.
Hội thảo đầu tiên sẽ được tổ chức ở Việt
Nam và tập trung vào Việt Nam, nơi sản lượng
cá tra, basa dự kiến sẽ đạt gần 1 triệu tấn trong
năm 2007.
Sản lượng cá da trơn toàn cầu tăng nhanh
chóng, từ 10.000 tấn năm 1995 lên 440.000
tấn năm 2005 (theo số liệu của FAO). Chính tốc
độ tăng trưởng nhảy vọt này đã nảy sinh yêu
cầu phát triển bền vững, đặc biệt là ở góc độ xã
hội và môi trường.
Hoạt động nuôi cá tra, basa phát triển
nhanh chóng phần lớn là do nhu cầu tiêu thụ
tăng nhanh. Hiện nay, cá tra, basa của Việt
Nam được xuất khẩu sang hơn 80 nước trên thế
giới, phần lớn dưới dạng philê.
Mỹ đã từng là thị trường tiêu thụ chính
cá tra, basa của Việt Nam. Tuy nhiên, trong vài
năm qua, thị phần xuất khẩu cá tra, basa của
Việt Nam sang Mỹ đã giảm từ 80% xuống còn
10%. Trong khi đó, EU lại vươn lên là thị trường
nhập khẩu hàng đầu với thị phần xuất khẩu
chiếm gần 50%./.
Con số: Bộ Nn và PTNT cho biết, trong 6
tháng đầu năm, tổng sản lượng nuôi trồng cá
tra, basa của cả nước đạt 400.000 tấn, gấp 2
lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: TTXVN
Mở rộng diện tích trồng cao su để tăng
xuất khẩu
TP Hồ Chí Minh, 25/08/2007: Ngày 24/8, tại
Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội thảo cây
cao su với phát triển kinh tế ở Tây Nguyên và
Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp
Cao su Việt Nam tổ chức.
Theo thống kê, cả nước hiện có hơn
500.000 ha cao su được trồng tập trung ở Đông
Nam bộ (339.000 ha), Tây Nguyên (113.000
Số 50- Tháng 9/2007

ha), Bắc Trung bộ (41.500 ha) và Duyên Hải
Nam Trung bộ (6.500 ha).
Thấy được tiềm năng của thị trường cao
su thế giới và lợi ích của việc phát triển cây cao
su, Chính phủ đã lên kế hoạch mở rộng diện
tích trồng cao su lên 600.000 ha vào năm 2015
và đầu tư phát triển 200.000 ha cao su tại Lào
và Campuchia.
Với việc tăng diện tích và sản lượng cao
su, Việt Nam hy vọng sẽ đạt 1,5 triệu tấn cao
su thiên nhiên và hơn 1,5 triệu m3 gỗ cao su
(gỗ tròn) trước năm 2020.
Theo Viện Điều tra quy hoạch rừng, Tây
Nguyên được xác định là vùng trọng điểm cao
su của cả nước (cùng với vùng Đông Nam bộ) vì
có lợi thế nhất về tiềm năng đất đai để mở rộng
diện tích cao su. Hiệu quả sản xuất kinh doanh
của các công ty cao su khu vực Tây Nguyên
trong những năm qua cho thấy, việc mở rộng
diện tích trồng cây cao su khu vực này là đúng
đắn.
Viện cùng với Tập đoàn Công nghiệp Cao
su Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực địa tại
các tỉnh Tây Nguyên xác định quỹ đất có khả
năng chuyển đổi để trồng cao su vùng là
170.000 ha nằm trên địa bàn 5 tỉnh: Kon Tum,
Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Nếu
tận dụng tốt quỹ đất có thể trồng được khoảng
102.000 ha cao su nguyên liệu; trong đó chủ
yếu chuyển đổi từ rừng tự nhiên kém chất lượng
(82.900 ha), phần còn lại từ đất lâm nghiệp
chưa có rừng (28.100 ha) và đất màu, nương
rẫy, cây cà phê kinh doanh kém hiệu quả
(59.000 ha).
Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, hiện
cao su là mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất
khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau gạo). Riêng
năm 2006, cao su thiên nhiên xuất khẩu của
Việt Nam (bao gồm cả nguồn cao su thiên nhiên
nhập khẩu từ các nước láng giềng), đã đạt sản
lượng gần 708.000 tấn, với tổng giá trị xấp xỉ
1,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, việc phát triển cây
cao su còn góp phần xây dựng và mở mang các
vùng kinh tế mới, tạo công ăn việc làm cho
hàng triệu lao động, góp phần xóa đói giảm
nghèo./.
Nguồn: TTXVN
Trường ĐH Lâm nghiệp được ADB đánh giá
cao trong việc tổ chức thực hiện Dự án
"Chương trình phát triển Ngành Nông
nghiệp"
Hà Tây, 15/8/2007: Thực hiện chương trình
hợp tác giữa Ngân hàng phát triển Châu Á
(ADB) và Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày
15/8/2007, đoàn chuyên gia ADB đã có buổi
làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN)
về tình hình thực hiện Dự án "Chương trình phát
triển Ngành Nông nghiệp".
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Dự án "Đầu tư mở rộng Truờng ĐHLN"
được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép thực
hiện từ năm 2001 với tổng mức đầu tư là 6,179
tỷ đồng, trong đó nguồn vốn 39 tỷ đồng được
Chính phủ cấp theo Chương trình phát triển
Ngành Nông nghiệp. Bằng nguồn vốn hỗ trợ
này, Trường ĐHLN đã tổ chức triển khai có hiệu
quả từ năm 2005 đến nay và dự kiến sẽ kết
thúc vào cuối năm 2008.
Sau khi nghe báo cáo tình hình và phương
hướng hoạt động của Trường; tình hình thực
hiện dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn ADB;
thăm quan một số công trình xây dựng, đoàn
chuyên gia đã có những đánh giá tốt trong việc
sử dụng nguồn vốn ADB cho xây dựng - phát
triển Trường ĐHLN.
Nguồn: ĐH Lâm nghiệp

sư Jikun Huang, Trung tâm tư vấn chính sách
NN Trung Quốc, thuộc Học viện hàn lâm khoa
học TQ, trình bày tham luận “Ngành Nông
nghiệp Trung Quốc hội nhập thị trường thế giới
và các tác động của tự do hóa thương mại”.
Trong bài tham luận của mình, GS
Huang đã đề cập đến các tranh cãi xoay quan
vấn đề “ai được”, “ai mất” trước khi Trung Quốc
gia nhập WTO.
Hội thảo là cơ hội tốt để các nhà hoạch
định chính sách ngành NN và các nhà nghiên
cứu có cái nhìn tổng quan hơn về quá trình gia
nhập WTO của Trung Quốc và những tác động
đến kinh tế TQ trong lĩnh vực NN và PTNT.
Để có thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ
Viện Chính sách Chiến lược NNPTNT.
Nguồn: ISG

Việt Nam đẩy mạnh công tác an toàn sinh
học trong chăn nuôi gia cầm

11. CÁC BÁO CÁO VÀ ẤN PHẨM MỚI ĐƯỢC
TẢI TRÊN TRANG WEB ISG

Hải Dương, 7/08/2007: “Đảm bảo an toàn
sinh học trong chăn nuôi gia cầm” là chủ đề của
diễn đàn do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
tổ chức tại Hải Dương ngày 7 tháng 8 vừa qua.
Tại diễn đàn về công nghệ và khuyến
nông này, các chủ trang trại và người nông dân
từ 13 tỉnh thành được trang bị kỹ thuật để có
được một trang trại chăn nuôi gia cầm an toàn
về mặt sinh học.
Bộ Nông nghiệp và PTNT có kế hoạch
phát triển ngành chăn nuôi gia cầm từ quy mô
nhỏ sang sản xuất bán công nghiệp và công
nghiệp tập trung, cần mở rộng mô hình sản
xuất giống an toàn về mặt sinh học và đây là
một nội dung đã được đưa vào chương trình
khuyến nông quốc gia.
Theo Trung tâm khuyến nông quốc gia,
mô hình này không những yêu cầu các biện
pháp kỹ thuật mà còn kỹ năng quản lý trong
việc chế biến và kinh doanh các sản phẩm gia
cầm.
Mô hình này đã được thực hiện ở nhiều
địa phương trên cả nước và là một phương pháp
hiệu quả trong việc phòng chống sự phát tán
của bệnh cúm gia cầm.
Nguồn: TTXVN

Các báo cáo chuyên đề
sưu tập và đăng tải lên
trang web ISG tháng 82007

Hội thảo Kinh nghiệm gia nhập WTO của
Trung Quốc liên quan đến ngành NN và
PTNT
Hà Nội, 2/8/07: Chương trình Hỗ trợ Quốc tế
(ISG) phối hợp với Viện Chính sách Chiến lược
NNPTNT (IPSARD) tổ chức hội thảo “Ngành NN
và PTNT trong bối cảnh hội nhập WTO – Bài học
kinh nghiệm của Trung Quốc”.
Tham dự Hội thảo có các cơ quan liên
quan của Bộ NN và PTNT, trong đó có các thành
viên Mạng lưới HTQT. Hội thảo được nghe Giáo
Số 50- Tháng 9/2007

1. Đổi mới thể chế trong
nghiên cứu nông nghiệp và các hệ thống
khuyến nông ở khu vực Châu Mỹ La tinh và
vùng Ca-ri-bê (tiếng Anh)
2. Quản lý rừng ngập mặn để thích ứng với
biến đổi khí hậu
3. Những vấn đề chung về Đa dạng Sinh học
và Biến đổi khí hậu
4. Ngành Nông nghiệp hội nhập khu vực: cánh
cửa tiến ra thị trường quốc tế
5. Hỗ trợ Chương trình ngành Nông nghiệp Việt
nam (ASPS): Hợp phần Hỗ trợ tăng cường
năng lực cho Hội Nông dân Việt Nam: Báo
cáo cuối cùng: Tác động, bài học kinh
nghiệm và các khuyến nghị (Tiếng Anh)
6. Hợp phần Chương trình sau thu hoạch tại
miền Bắc: Hỗ trợ Chương trình ngành Nông
nghiệp Việt nam (ASPS): Báo cáo cuói cùng:
tác động và bài học kinh nghiệm (tiếng Anh)
7. Các hoạt động sau thu hoạch ở Vùng đồng
Bằng song Mêkông: Hỗ trợ Chương trình
ngành Nông nghiệp Việt nam (ASPS): Báo
cáo cuói cùng: tác động và bài học kinh
nghiệm (tiếng Anh)
8. Hỗ trợ Chương trình ngành Nông nghiệp Việt
nam (ASPS)- Báo cáo lợi ích kinh tế của Hợp
phần quản lý sâu hai tổng hợp (tiếng Anh)
Tải các tài liệu:
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Ser
vice/Report/Report.asp
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Danh sách các ấn phẩm mới được đăng tải
trên trang web ISG
1. Bản tin hợp tác quốc tế tháng 7-8-9/2007
2. Bản tin của Hoạt động của Đối tác cấp nước
sạch và VSNT
12. CÁC SỰ KIẾN SẮP DIỄN RA
International
Conference on
Sustainable Forest
Management and
Poverty Alleviation:
Roles of Traditional Forest-related Knowledge
17-20 December 2007, Kunming, China
Xem chi tiết:
http://www.isgmard.org.vn/Jobs/Jobs.asp
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13. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL QUAN TRỌNG BAN HÀNH TRONG THÁNG 8/2007 CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT
STT

Cơ quan ban hành, tên và
trích yếu văn bản

Chính phủ
1.
Nghị định 129/2007/NĐ-CP ngày
02/08/2007 của Chính phủ về
việc quy định xử phạt vi phạm
hành chính về đê điều.

Thủ tướng
2.
Quyết định 129/2007/QĐ-TTg
ngày 02/08/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy
chế văn hoá công sở tại các cơ
quan hành chính nhà nước

3.

Quyết định 132/2007/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều tại
Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg
ngày 26/11/2005 của Thủ tướng
Chính phủ về hỗ trợ kinh phí
phòng, chống dịch cúm gia cầm

Bộ Nông nghiệp và PTNT
4.
Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN
ngày 06/08/2007 ban hành quy
định trình tự, thủ tục thử
nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú
y

5.

Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN
ngày 06/08/2007 ban hành Quy
định kiểm tra thuốc Thú y
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Tóm tắt nội dung chính

Theo Nghị định này, mọi hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đê điều phải được phát hiện, xử phạt kịp
thời và bị đình chỉ ngay.
Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm là 30
triệu đồng. Việc xử phạt phải được tiến hành nhanh
chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả gây ra đối với
các công trình đê điều và công trình khác có liên quan
đến đê điều do hành vi vi phạm hành chính gây ra phải
được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật…
Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực đê điều phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định
xử phạt của người có thẩm quyền trong thời hạn 10
ngày. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về đê điều
là 2 năm kể từ ngày bắt đầu có hành vi vi phạm; nếu
quá thời hạn trên, không xử phạt vi phạm hành chính
nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.
Theo Quyết định này, nghiêm cấm việc hút thuốc lá
trong phòng làm việc, trừ trường hợp liên hoan, lễ tết,
tiếp khách ngoại giao nhưng phải được sự đồng ý của
lãnh đạo cơ quan; không được lập bàn thờ, thắp hương,
không
đun
nấu
trong
phòng
làm
việc…
Ngoài ra, nghiêm cấm việc thu phí gửi phương tiện giao
thông của người đến giao dịch, làm việc; cấm quảng cáo
thương
mại
tại
công
sở…
Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện
nhiệm vụ, phải tỏ thái độ lịch sự, tôn trọng người đến
làm việc, không được nói tục, không được sử dụng tiếng
lóng, không được quát nạt người đến làm việc...
Theo Quyết định này, cán bộ thú y và những người trực
tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện
việc tiêu huỷ gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, phun
hoá chất khử trùng, tiêu độc và phục vụ tại các chốt
kiểm dịch. Mức hỗ trợ tối đa là: 50.000 đồng/người/ngày
đối với ngày làm việc và 100.000 đồng/người/ngày đối
với
ngày
nghỉ,
ngày
lễ,
ngày
Tết...
Ngoài ra, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch cúm
gia cầm ở mức trên 1.000 triệu đồng thì ngân sách trung
ương hỗ trợ 50% kinh phí để phòng, chống dịch...
Theo Quyết định này, trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo
nghiệm thuốc thú y có 4 bước: Lập hồ sơ thử nghiệm,
khảo nghiệm; tổ chức thẩm định, thông báo kết quả và
ban hành Quyết định thử nghiệm, khảo nghiệm; thực
hiện hợp đồng và đề cương thử nghiệm, khảo nghiệm;
xét công nhận kết quả thử nghiệm, khảo nghiệm. Quyết
định cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan trong
việc thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y.
Quyết định này quy định các trường hợp thuốc thú y
phải kiểm tra chất lượng, các trường hợp thuốc thú y
không phải kiểm tra chất lượng, nội dung và cơ chế kiểm
tra thuốc thú y. Quyết định cũng quy định việc thanh
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6.

Quyết định số 73/2007/QĐ-BNN
ngày 08/08/2007 ban hành Quy
chế tổ chức và hoạt động của
Ban Điều hành và BQL dự án
trồng mới 5 triệu ha rừng các
cấp

7.

Quyết định số 74/2007/QĐ-BNN
ngày 17/08/2007 ban hành quy
trình vận hành điều tiết hồ chứa
nước Cấm Sơn - tỉnh Bắc giang

8.

Quyết định số 75/2007/QĐ-BNN
ngày 17/08/2007 ban hành Quy
chế quản lý chương trình, dự án
khuyến nông quốc gia.

9.

Thông tư số 76/2007/TT-BNN
ngày 21/08/2007 hướng dẫn
việc chuyển rừng và đất lâm
nghiệp sang trồng cây cao su ở
Tây Nguyên
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tra, kiểm tra chất lượng thuốc thú y và xử lý thuốc thú y
không đạt tiêu chuẩn.
Quy chế này hướng dẫn chi tiết Điều 11 và Điều 12
Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng
Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức
thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Quy chế quy
định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành dự án
và của ban quản lý dự án các cấp gồm cấp Bộ, cấp Tỉnh
và cấp Cơ sở cũng như mối quan hệ và chế độ làm việc
của các cơ quan này.
Theo Quyết định này Công ty khai thác công trình thủy
lợi Cầu Sơn là cơ quan vận hành điều tiết hồ chứa nước
Cấm sơn. Quyết định ban hành các quy định về vận
hành hồ chứa trong mùa lũ, trong mùa kiệt và trong
trường hợp hồ chứa có sự cố.
Quy chế này quy định các nội dung về xây dựng, thẩm
định, phê duyệt chương trình, dự án khuyến nông; Tổ
chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu
và quyết toán các chương trình, dự án khuyến nông và
trách nhiệm quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham
gia các chương trình, dự án khuyến nông.
Thông tư này quy định điều kiện, thẩm quyền quyết định
chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp sang đất
nông nghiệp trồng cao su; trình tự xây dựng và phê
duyệt dự án; trình tự, thủ tục chuyển diện tích đất của
các nông, lâm trường sang trồng cây cao su ở Tây
nguyên.
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