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Thông tin và kinh nghiệm là kiến thức,
hãy chia sẻ kiến thức của bạn với chúng tôi!
1. HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
Ký kết Bản ghi nhớ hợp
tác trong lĩnh vực thủy
sản giữa Bộ NN&PTNT
với Bộ Thủy sản Mô-dămbích
Hà Nội, 19/10/07: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNT Việt Nam, TS. Cao Đức Phát và ngài
Cadmiel Mutemba, Bộ trưởng Thủy sản Môdăm-bích đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong
lĩnh vực thủy sản. Nội dung của Bản ghi nhớ
hợp tác bao gồm:
Trao đổi thông tin, số liệu nghề cá hai
nước; kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu trong
nuôi trồng, khai thác thuỷ sản; hợp tác trong
việc đào tạo cán bộ quản lý, các nhà nghiên
cứu, cán bộ kỹ thuật nghề cá; khuyến khích
việc hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp hai
bên trong việc đầu tư và chuyển giao công nghệ
về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thuỷ
sản....
Được biết, trong thời gian ở thăm và làm
việc tại Việt Nam (từ 15-20/10), đoàn công tác
của Bộ Thủy sản Mô-dăm-bích đã đi thăm và
tìm hiểu một số cơ sở nghiên cứu, chế biến và
đào tạo cán bộ về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
của Việt Nam.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
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Việt Nam-Hungari hợp tác về nông nghiệp
Hà Nội, 29/10/07: chiều 29/10 tại Hà Nội,
Chương trình hành động giữa Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Hungari đã được
ký kết.
TS. Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN và
PTNT và ông Benedek Fulopp Quốc Vụ khanh
phụ trách Bộ NN và PTNT Hungari đã ký Chương
trình hành động trên.
Tại cuộc hội đàm sáng cùng ngày, hai
bên đã đề cập đến các chương trình hợp tác
giữa hai nước trong các lĩnh vực như trồng trọt,
chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản.
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cho biết phát
triển nông nghiệp và nông thôn luôn là chính
sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. Bên cạnh
những thành tựu mà ngành nông nghiệp đã đạt
được, nhiều nguồn lực trong nông nghiệp vẫn
chưa được khai thác. Để khai thác hết tiềm
năng, Việt Nam đòi hỏi sự nỗ lực lớn không chỉ
nội lực mà cần có sự hỗ trợ, hợp tác từ các tổ
chức quốc tế và từ các nước có nền nông nghiệp
phát triển như Hungari.
Theo ông Benedek Fulopp, quan hệ hợp
tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp
hiện nay chưa ngang tầm với quan hệ hữu nghệ
truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Quốc Vụ khanh phụ trách Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông nghiệp Hungari
Benedek Fulopp sang thăm và làm việc tại Việt
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Nam từ ngày 28/10 đến 1/11. Chuyến thăm
nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận trong Hiệp
định khung về hợp tác trong lĩnh vực nông
nghiệp giữa hai Bộ đã ký tháng 5/2004./.
Nguồn: Bộ NN và PTNT-TTXVN

2. CÁC DỰ ÁN MỚI
Đức hỗ trợ Việt Nam xây
dựng trung tâm đào tạo
Hà Nội, 09/10/2007: ngày
9 tháng 10, Trung tâm đào
tạo và phát triển nghề mộc
do Chính phủ Đức tài trợ đã được khánh thành
tại Huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắc Lắc.
Trung tâm này là một hình thức quan hệ
đối tác công-tư giữa Chương trình Lâm nghiệp
Việt-Đức và Tập đoàn sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
Trường Thành với tổng chi phí hoạt động là
420.000 USD trong hai năm đầu.
Chương trình Lâm nghiệp Việt-Đức sẽ
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, trong đó có các máy
móc thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo.
Chương trình cũng sẽ hỗ trợ xây dựng một
chương trình đào tạo. Tập đoàn Trường Thành
chịu trách nhiệm vận hành Trung tâm.
Trung tâm sẽ tổ chức các khoá tập huấn
ngắn hạn về công nghệ sản xuất đồ mộc hiện
đại cho các công nhân, kỹ sư và các nhân viện
vận hành tại các doanh nghiệp chế biến gỗ
trong vùng.
Đi vào hoạt động tháng 10 năm 2005,
Chương trình Lâm nghiệp Việt-Đức giúp cải
thiện hiệu quả và nâng cao tính bền vững trong
việc quản lý rừng và các ngành công nghiệp chế
biến gỗ tại Việt Nam.
Nguồn: VNA
TPHCM phê duyệt dự án chăn nuôi bò
TPHCM,27/10/07: UBND Thành phố HCM đã
phê duyệt kế hoạch của Hội nông dân TPHCM
nhằm giúp người nông dân nghèo nâng cao thu
nhập.
Dự án 3 năm này sẽ cung cấp các giống
bò và các kỹ thuật chăn nuôi cho người nông
dân của các huyện Long Phước, Bình Lôi và Bình
Hiệp thuộc các quận 9, Quận Bình Chánh và Củ
Chi.
Dự án trị giá 1,95 tỷ Đồng (120,000
USD) do tổ chức Heiter International của Mỹ tầi
trợ. Đây là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận.
Nguồn: VNA
Đức hỗ trợ 1,8 triệu euro bảo tồn Phong
Nha-Kẻ Bàng
Hà Nội, 19/10/07: Chính phủ Đức sẽ viện trợ
không hoàn lại 1,8 triệu euro cho Việt Nam để
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thực hiện dự án bảo tồn và quản lý bền vững
nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn
quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.
Theo thỏa thuận được Trưởng đại diện
Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) Guenter
Riethmacher và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Quảng Bình Phan Lâm Phương ký ngày 19/10
tại Hà Nội, dự án sẽ được triển khai trong ba
năm.
Mục tiêu của dự án là xây dựng Vườn
quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thành một khu du
lịch bền vững và bảo vệ môi trường, góp phần
cải thiện và ổn định thu nhập cho người dân địa
phương.
Dự án sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính
như cải tiến công tác quản lý và bảo tồn; phục
hồi rừng và quản lý vùng đệm; đẩy mạnh các
điều kiện thu nhập trong vùng đệm; nghiên cứu
và hỗ trợ triển khai kế hoạch phát triển du lịch
kết hợp sử dụng rừng bền vững.
Tại vùng phụ cận Vườn quốc gia Phong
Nha-Kẻ Bàng hiện có khoảng 56.000 dân sinh
sống, trong đó có hơn 64% sống dưới mức
nghèo theo tiêu chuẩn mới./.
Nguồn: TTXVN

3. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Mỹ giúp Việt Nam nâng cao
hệ thống tiêu chuẩn
Hà Nội, 16/10/2007: Cơ quan
Phát triển Thương mại Mỹ
(USTDA) đã chọn Viện các Tiêu
chuẩn Quốc gia Mỹ làm đối tác để thực hiện một
chương trình huấn luyện mới cho Việt Nam
nhằm tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy hợp tác và
thương mại giữa Mỹ và Việt Nam theo những
tiêu chuẩn và qui định thích hợp.
Theo kế hoạch, Viện các Tiêu chuẩn
Quốc gia Mỹ sẽ hợp tác với USTDA và Cơ quan
Quản lý Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam
thực hiện chương trình này, trong đó tập trung
vào mục tiêu giải quyết những khác biệt về
những tiêu chuẩn hóa của hai nước, giúp các
doanh nhân Việt Nam hiểu biết một cách tổng
quan về những lợi ích của các tiêu chuẩn và quy
chuẩn đối với nền kinh tế thị trường.
Theo Giám đốc khu vực Nam và Đông
Nam Á của USTDA, ông Henry Steingass, dự án
sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, cởi mở và
sự thống nhất trong hệ thống các tiêu chuẩn
của Việt Nam nhằm phù hợp các tiêu chuẩn của
Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như phù hợp
Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa
Mỹ và Việt Nam.
Một trong những ưu tiên chương trình
này là cung cấp cho Cơ quan Quản lý Tiêu
chuẩn và Chất lượng Việt Nam và các nhà lãnh
đạo các doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước
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và tư nhân ở Việt Nam những công cụ cần thiết
trong quá trình hội nhập tiêu chuẩn hóa quốc tế
trong thương mại, ông cho biết./.
Nguồn: TTXVN

4. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
Xuất khẩu nông sản đạt
ngưỡng 10 tỷ USD
Hà Nội, 17/10/07: Theo
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệpPhát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần, tổng kim
ngạch xuất khẩu nông sản tính đến hết tháng
10 sẽ đạt ngưỡng 10 tỷ USD.
Tại Hội thảo về bảo quản, chế biến nông
sản giữa các thành viên nền kinh tế APEC ngày
16/10, ông Tần cho biết xuất khẩu nông sản
Việt Nam đang có nhiều thuận lợi giá nông sản
trên thế giới liên tục tăng, nhu cầu nông sản
của các nước ngày càng lớn.
Ngoài ra, chất lượng sản phẩm nông
nghiệp của Việt Nam cũng ngày càng đuợc cải
thiện. Chất lượng gạo của Việt Nam gần đây
được đánh giá cao thậm chí có những loại giá
còn cao hơn của Thái Lan. Giá cà phê xuất khẩu
của Việt Nam cũng liên tục được cải thiện./.
Nguồn: Bộ NN và PTNT; TTXVN
Việt nam tăng xuất khẩu điều sang EU
Luân Đôn, 10/10/2007: Khoảng 40 doanh
nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam và các nhà
nhập khẩu điều của Anh đã có buổi gặp gỡ tại
Luân Đôn hôm 9 tháng 10 vừa qua để thảo luận
tìm biện pháp tăng kim ngạch xuất khẩu điều
của Việt Nam sang thị trường EU.
Theo Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas),
thị trường EU chiếm khoảng 25% tổng kim
ngạch xuất khẩu điều của VN, trong khi đó Mỹ
chiếm khoảng 30%, và T.Quốc khoảng 27%.
Trong năm 2006, Việt Nam đã xuất khẩu
126.000 tấn điều, kim ngạch xuất khẩu 503,8
triệu đô la, tăng 16,5% về số lượng và 0,45%
về giá trị. Năm 2007, dự kiến sẽ xuất khẩu
được 135.000 tân, đạt 560 triệu đô la. Trong 8
tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được
96.000 tấn đạt giá trị 400 triệu đô la, trong đó
xuất khẩu sang thị trường EU khoảng 30.000
tấn.
Tại hội thảo Hợp tác xúc tiến thương mại
cho sản phẩm điều giữa Việt Nam và EU, ông
Niel Hyde, chủ tịch Hiệp hội thương mại điều trụ
sở tại Luân Đôn và Giám đốc công ty Bond
Commodities đánh giá cao sự phát triển của
ngành điều Việt Nam trong 15 năm qua. Ông
cho rằng với mức xuất khẩu 350.000 tấn/năm,
Việt Nam vượt Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu
điều lớn nhất thế giới.
Nguồn: TTXVN
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Savimex hợp tác với công ty của Lào sản
xuất đồ gỗ
Hà Nội, 15/10/2007: Công ty Savimex, một
doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, mới ký
thoả thuận với một công ty chế biến gỗ của tỉnh
Chămpaxắc (Lào) về hợp tác sản xuất các sản
phẩm gỗ có chất lượng cao tại Lào để cung cấp
cho thị trường xuất khẩu và tiêu dùng trong
nước.
Theo thoả thuận, Savimex sẽ cung cấp
trang thiết bị công nghệ hiện đại, tiếp quản cơ
sở sản xuất cũ để trang bị lại; tổ chức sản xuất
các sản phẩm thành phẩm như gỗ xẻ, gỗ đã bóc
vỏ, gỗ ván sàn, gỗ trang trí nội thất.
Thoả thuận hợp tác nói trên đặc biệt có ý
nghĩa trong tình hình hiện nay, khi có nhiều nhà
máy chế biến gỗ của Lào phải đóng cửa do công
nghệ lạc hậu, không đảm bảo chất lượng sản
phẩm xuất khẩu.
Bên cạnh đó, một nghị định của Chính
phủ Lào mới ban hành giữa năm nay về việc
cấm xuất khẩu gỗ tròn, gỗ chưa qua chế biến
đã làm ế đọng một lượng lớn gỗ đã khai thác
của các xí nghiệp, địa phương, gây thiệt hại
không nhỏ do gỗ để lâu không được bảo quản,
bị giảm chất lượng./.
Nguồn: TTXVN
Nông sản xuất khẩu lợi thế cả về thị trường
lẫn giá
Hà Nội, 15/10/2007: Các chuyên gia phân
tích dự báo từ nay đến cuối năm và sang cả
năm 2008, các mặt hàng nông sản xuất khẩu
chủ lực của Việt Nam tiếp tục gặp nhiều thuận
lợi cả về thị trường, lượng và giá xuất khẩu,
trong đó một số mặt hàng như gạo, cà phê và
cao su có xu hướng tăng giá khá mạnh.
Nguồn: TTXVN
Xây dựng thương hiệu quốc gia cho 3 loại
thủy sản
Hà Nội, 11/10/2007: Nhằm đẩy mạnh xuất
khẩu, ngành thủy sản Việt Nam đang tiến hành
xây dựng thương hiệu quốc gia cho 3 mặt
hàng tiêu biểu của thủy sản của Việt Nam là
tôm sú, cá tra, basa và cá ngừ.
Việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho
mặt hàng là xây dựng một tổng thể gồm cả hệ
thống tiêu chuẩn cho sản phẩm, xây dựng hình
ảnh thể hiện tiêu biểu (logo), xây dựng kế
hoạch quảng bá và xúc tiến cho hình ảnh của
sản phẩm này trên thị trường kể cả nội địa và
quốc tế.
Các chuyên gia ngành thuỷ sản cho
rằng, để xây dựng được thương hiệu chung,
trước mắt, các doanh nghiệp cần tập trung ưu
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tiên cho bảo quản và cải tiến chất lượng sản
phẩm./.
Nguồn: TTXVN
Hoa Kỳ muốn tăng xuất khẩu bông vào Việt
Nam
Hà Nội, 16/10/2007: Hiệp hội Bông Hoa Kỳ
cho biết Việt Nam đang là một thị trường tiềm
năng đối với các nước xuất khẩu bông lớn như
Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước này sẽ gia
tăng thị phần xuất khẩu bông vào thị trường
Việt Nam.
Hiệp hội Bông Hoa Kỳ đã có buổi trao đổi
với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam và các
nước ASEAN về vấn đề sản xuất, xuất khẩu của
ngành bông Hoa Kỳ và thế giới vào ngày 15/10,
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Với sản lượng xuất khẩu năm 2006 đạt
khoảng 3,6 triệu tấn, ngành bông xuất khẩu
của Hoa Kỳ hiện chỉ đứng sau Trung Quốc.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhu
cầu dệt sợi ở Việt Nam cần khoảng 200.000
tấn/năm, song sản lượng bông sản xuất trong
nước chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ,
khoảng 15.000 tấn/năm.
Hiện sản lượng bông Việt Nam nhập
khẩu từ Hoa Kỳ chiếm 28%./.
Nguồn: TTXVN
VN có thể được xuất sản phẩm thịt chế
biến sang Nhật
Hà Nội, 15/10/2007: Cơ quan đại diện
Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản đã làm việc
với Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Bộ Y tế, Lao
động và Phúc lợi Nhật Bản về việc xuất khẩu
các sản phẩm chế biến từ thịt của Việt Nam
sang thị trường này.
Trước mắt, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Nhật Bản đã đưa ra Dự thảo quy định nhập
khẩu các mặt hàng chế biến từ thịt của Việt
Nam với 29 điều kiện.
Nếu các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng
đầy đủ những điều kiện này, cơ quan chức năng
Nhật Bản sẽ cử chuyên gia sang kiểm tra thực
tế và đánh giá chất lượng sản phẩm để tiến tới
ký kết thỏa thuận cho phép nhập khẩu các sản
phẩm chế biến từ thịt của Việt Nam (chủ yếu là
xúc xích và giăm bông).
Cho tới nay, Việt Nam không được phép
xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ thịt lợn
sang Nhật Bản do bị xếp vào danh sách các
nước có dịch lở mồm, long móng.
Nguồn:TTXVN
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5. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
Thu hút 13 tỷ USD trong
2007-mục tiêu trong tầm
tay
Hà Nội, 26/10/07: Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư Võ Hồng Phúc cho rằng mục tiêu thu hút 13
tỷ USD của Việt Nam trong năm 2007 là hoàn
toàn có thể thực hiện được.
Hiện Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các
bộ, ngành liên quan cải thiện thủ tục, môi
trường đầu tư, tiếp tục rà soát các văn bản
pháp luật, cơ chế chính sách để kịp thời điều
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực
tế, để khuyến khích hơn nữa các nhà đầu tư
nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam.
Bên cạnh đó, tốc độ giải ngân các nguồn
vốn ODA cũng như vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài, theo đánh giá của ông Phúc, đang tiến
triển rất tốt và hiện đã vượt kế hoạch, cũng
giúp nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng hơn khi
đầu tư vào Việt Nam.
Giải đáp về khả năng tiếp nhận khoản
đầu tư 50 tỷ USD đang được xúc tiến đầu tư
vào Việt Nam, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho
rằng vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là
phải chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng và nguồn nhân
lực. “Hạ tầng yếu kém và nguồn nhân lực hạn
chế là 2 điểm yếu kém nhất của Việt Nam mà
các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại khi tiến hành
đầu tư ở Việt Nam”, ông Phúc nhấn mạnh.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, 10 tháng qua Việt Nam đã thu
hút được trên 11,26 tỷ USD vốn đầu tư nước
ngoài, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái./.
Nguồn: TTXVN
Việt Nam đứng trong nhóm 10 nước hấp
dẫn đầu tư nhất trên thế giới
Hà nội, 10/10/07: Theo kết quả khảo sát của
Diễn đàn Liên hiệp quốc về Thương mại và Phát
triển, với nguồn lao động năng suất và hợp lý
về tiền lương, Việt Nam đã trở thành nước đứng
thứ 6 trong 10 nước hấp dẫn đầu tư nhất trên
thế giới giai đoạn 2007-2009.
Trung Quốc và Ấn Độ vẫn được đánh giá
là hai nước có triển vọng thu hút đầu tư nhất.
Khảo sát của UNCTAD về triển vọng đầu
tư trên thế giới dự báo xu hướng đầu tư trực
tiếp nước ngoài của các tập đoàn xuyên quốc
gia lớn nhất trên thế giới.
Theo kết quả điều tra, dự báo FDI tiếp
tục tăng đối với tất cả các ngành trong vòng 3
năm tới trên nền tảng của sự tăng trưởng liên
tục của kinh tế toàn cầu, với khả năng lợi nhuận
cao và nguồn tài chính dồi dào.
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Theo kết quả khảo sát từ 192 tập đoàn
xuyên quốc gia lớn nhất trên thế giới cho thấy
hai phần ba các tập đoàn này muốn mở rộng
đầu tư nước ngoài tới năm 2009. Khu vực Nam
và Đông nam Á vẫn được đánh giá là khu vực
gia tăng thu hút FDI, trong đó Việt Nam là một
quốc gia đang nổi ở khu vực.
Cùng với các nước châu Á khác, dựa trên
những ưu thế cạnh tranh của quốc gia, VN có
thể tham gia vào những sự chuyển biến không
ngừng của toàn cầu đối với những nền kinh tế
cạnh tranh nhất của thế giới và có sự tăng
trưởng FDI hang năm.
Sự hình thành của các liên minh đầu tư
nước ngoài sẽ tiếp tục là hình thức phổ biến
nhất để thâm nhập thị trường của tới 80% các
nhà đầu tư, các liên doanh liên kết.
Tuy nhiên, báo cáo của UNCTAD đưa ra
cũng có thể làm dấy lên sự cạnh tranh giữa các
quốc gia phụ thuộc vào việc sản xuất yêu cầu
lao động chuyên sâu, lao động có kỹ thuật.
Tác giả của Báo cáo lưu ý các nhà đầu tư
có thể lựa chọn từ các nước có sức cạnh tranh
cao, bao gồm cả Việt Nam và Ukraina.
Mỹ, Anh, Nga, Brazil, Mehico, và Ba Lan
cũng trong tốp 10 nước đứng đầu.
Nước nào đứng trong tốp 10? Một cuộc
khảo sát gần đây cho thấy Việt Nam xếp trong
tốp 10 nước có triển vọng đầu tư hấp dẫn nhất
thế giới trong 2 năm tới. Ba năm trước đây, Việt
Nam đứng thứ 50. Các nước đứng trong tốp 10:
1. Trung Quốc; 2.Ấn Độ; 3.Mỹ; 4. Nga; 5.Brazil;
6. Vietnam; 7.Anh; 8. Úc; 9. Mêhico; 10. Ba
Lan và Đức. Nguồn: UNCTAD
Nguồn: Báo Thanh Niên
Thu hút hơn 11 tỷ USD vốn FDI trong 10
tháng
Hà Nội, 25/10/07: Cục Đầu tư nước ngoài
thuộc Bộ Kế hoạch-Đầu tư cho biết trong 10
tháng qua, cả nước đã thu hút 11,26 tỷ USD
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng hơn 36%
so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 10 tháng, cả nước đã có thêm
1.144 dự án đầu tư mới được cấp phép với tổng
vốn 9,75 tỷ USD. Ngoài ra còn có 300 dự án bổ
sung vốn, với tổng vốn tăng thêm đạt 1,51 tỷ
USD.
Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu trong 50
quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam
trong năm nay, với số vốn đăng ký 2,44 tỷ
USD. Tiếp theo là British Virgin Islands với tổng
vốn đầu tư 1,73 tỷ USD và Xinhgapo với vốn
đầu tư 1,37 tỷ USD.
Nhật Bản có vốn đầu tư tăng thêm lớn
nhất với 315,35 triệu USD. Tiếp theo là Đài
Loan với 312,58 triệu USD và Hàn Quốc đứng
thứ ba với 239 triệu USD./.
Nguồn: TTXVN
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Công ty Olam của Singapore đầu tư 45
triệu đô la xây dựng nhà máy chế biến cà
phê tại Việt Nam
Thanh niên, 9/10/2007: Hãng thông tấn Tài
chính Thomson cho biết Nhà cung cấp các mặt
hàng nông sản quốc tế Olam đầu tư một nhà
máy chế biến cà phê trị giá 45 triệu đô la tại
Việt Nam.
Olam, một nhà cung cấp cà phê Robusta
lớn nhất trên thế giới, cho biết nhà máy tại Việt
Nam sẽ sản xuất và cung ứng cà phê rang xay,
hột cà phê làm khô lạnh, và chiết xuất cà phê
cho các khối cà phê tư nhân đã có nhãn hàng và
chưa có nhãn hàng.
Nhà máy sẽ được xây dựng trong hai giai
đoạn, khoảng đầu quý 1 năm 2009 công suất
đạt 3.700 tấn/năm, sau đó sẽ mở rộng công
suất đạt 6.500 tấn/năm vào năm 2011.
Theo ông Vivek Verma, giám đốc mặt
hàng cà phê của Olam, việc mở rộng sản xuất
cà phê hòa tan là một bước tiếp theo trong hoạt
động gia tăng giá trị của dây chuyền cung ứng
cà phê.
Nguồn: Thomson Financial

6. CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
Hội thảo khoa học: “Hội
chứng rối loạn hô hấp &
sinh sản và bệnh do liên
cầu khuẩn gây ra ở lợn”
Hà Nội, 11/10/2007: Khoa
Thú y – Trường đại học Nông nghiệp I đã tiến
hành tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hội chứng rối
loạn hô hấp và sinh sản và bệnh do liên cầu
khuẩn gây ra ở lợn”.
Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 đại
biểu đại diện cho các cơ quan trong nước bao
gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thú y;
Viện Thú y; Cục Chăn nuôi;Viện Chăn nuôi; Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà
Nội;Các trường Đại học Nông nghiệp I; Cần
Thơ, Nông Lâm Thái Nguyên, Nông Lâm Thành
phố Hồ Chí Minh; Công ty giống lợn miền Bắc;
Công ty giống gia súc Hà Nội; Tổng cục hậu
cần; Lãnh đạo của 25 Chi cục Thú y các tỉnh
khu vực phía Bắc; 30 công ty thuốc thú y và
thức ăn chăn nuôi trong và ngoài nước; 30
trang trại chăn nuôi lớn và đông đảo các thầy cô
giáo, các nhà khoa học quan tâm đã tới dự.
Mục đích chính của cuộc hội thảo là cùng
trao đổi và thảo luận về nguyên nhân, đặc điểm
bệnh lý, cơ chế truyền lây và biện pháp phòng
trừ bệnh tai xanh và bệnh do liên cầu khuẩn
gây ra ở lợn.
Hội thảo đã lắng nghe 18 báo cáo tham
luận và các ý kiến thảo luận sôi nôi của các nhà
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quản lý, nhà khoa học, đặc biệt là ý kiến của
các chủ trang trại và các công ty thuốc và thức
ăn gia súc. Hội thảo này chính là cơ hội gắn kết
4 nhà: nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh
nghiệp, nhà nông và tìm được tiếng nói chung
trong việc phòng chống dịch bệnh tai xanh và
bệnh do liên cầu khuẩn gây ra ở lợn.
Xem thêm tại địa chỉ web:
http://www.hau1.edu.vn/detail.asp?ID=
8&child=14&b=931
Nguồn: ĐHNN I
lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai
Hà Nội, 10/10/07: “Giảm nhẹ thiên tai bắt
đầu từ trường học” là chủ đề chính của lễ kỷ
niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai
10/10/2007 do Ban chỉ đạo Phòng chống lụt
bão Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Lễ kỷ niệm
diễn ra trong hoàn cảnh cả nước đang lỗ lực
khắc phục, chia sẻ những khó khăn với đồng
bào bị nạn từ cơn bão số 5 và trận lũ lịch sử sau
bão ở Bắc và Trung Bộ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Đào
Xuân Học, Phó trưởng ban thường trực Ban
PCLBTƯ nhấn mạnh: khi thiên tai xảy ra, trẻ em
là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương
nhất. Đây chính là lí do mà Liên Hiệp Quốc chọn
chủ đề “Giảm nhẹ thiên tai bắt đầu từ trường
học” nhằm kêu gọi các chính phủ, cộng đồng và
cá nhân quan tâm hơn nữa đến các biện pháp
phòng tránh thiên tai cho trẻ em, đặc biệt là
việc lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai vào trong
các cấp học và xây dựng trường học an toàn
trước thiên tai.
Thứ trưởng Đào Xuân Học đề nghị những
người làm công tác giảm nhẹ thiên tai phát huy
tinh thần hạt nhân trong việc tuyên truyền, giáo
dục, nâng cao nhận thức cộng đồng phòng
tránh thiên tai, góp phần vào công cuộc phát
triển bền vững của đất nước.
Nguồn: NDMP- Bộ NN và PTNT
Hội nghị bàn tròn "Made in Vietnam" tại Hà
Lan
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan 12/10/07:
Theo lời mời của Hội đồng quảng bá cảng Rôttéc-đam (RPPC) phối hợp với Đại sứ quán Việt
Nam tại Hà Lan, từ ngày 1-5/10/2007, đoàn đại
diện Bộ Công Thương và Lãnh đạo các Hiệp hội
Dệt may, Giầy & Da, Chế biến và Xuất khẩu
Thủy sản, Hoa quả, Gỗ & Sản phẩm Lâm nghiệp
đã thăm làm việc và dự Hội nghị bàn tròn “Sản
xuất ở Việt Nam” do Hội đồng Xúc tiến cảng
Rôt-téc-đam phối hợp Đại sứ quán phối hợp tổ
chức.
“Sản xuất tại Việt Nam” (Made in Việt
Nam) là chủ đề của Hội nghị bàn tròn do Hội
đồng quảng bá cảng Rôt-téc-đam (Rotterdam
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Port Promotion Council - RPPC) chủ trì, phối hợp
với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Hà
Lan tổ chức ngày 3/10/2007 tại lâu đài Van Rôn
(Van Rhoon) ở thành phố cảng Rốt-téc-đam
(được coi là cảng lớn nhất thế giới) nhằm quảng
bá tiềm năng đầu tư và kinh doanh tại Việt
Nam.
Tham gia Hội nghị bàn tròn có khoảng
50 đại diện của Bộ Công Thương, Lãnh đạo các
Hiệp hội Dệt may, Giầy & Da, Chế biến và Xuất
khẩu Thủy sản, Hoa quả, Gỗ & Sản phẩm Lâm
nghiệp của Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hà
Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương
mại Hà Lan-Việt Nam, Phòng Thương mại
Rotterdam, đại diện Ban giám đốc cảng Rốt-técđam, các doanh nghiệp Hà Lan và người Việt
định cư tại Hà Lan.
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Hà Huy
Thông đã giới thiệu môi trường đầu tư-kinh
doanh mới ở Việt Nam, đặc biệt sau khi Việt
Nam gia nhập WTO, đề nghị các đối tác Hà Lan
thúc đẩy 4 lĩnh vực thương mại, đầu tư, quan
hệ giữa cảng hai nước, và đào tạo nâng cao
năng lực doanh nghiệp cho Việt Nam.
“Theo Bộ Công Thương Việt Nam, trong
8 tháng đầu năm 2007, thương mại giữa Việt
Nam và Hà Lan đã vượt 1 tỷ USD, tăng khoảng
40% so với cùng kỳ năm 2006. Đặc biệt các
mặt hàng xuất khẩu máy vi tính và linh kiện
tăng 181%, sản phẩm chất dẻo tăng 92%, cà
phê tăng 71%, hạt điều tăng 60%, túi sách,
vali. ô dù tăng 52%, hải sản tăng 44%... “
Nguồn: Bộ Công Thương
Hội thảo về thực thi các hiệp định trong
WTO
TP HCM, 24/10/07: Ngày 24/10, tại Thành
phố Hồ Chí Minh, Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa
biên giai đoạn II (MUTRAP II) đã tổ chức Hội
thảo thực thi các Hiệp định về Vệ sinh dịch tễ và
Kiểm dịch động, thực vật (SPS) và Hàng rào Kỹ
thuật trong Thương mại (TBT).
Các đại biểu tham dự hội thảo đã nghe
các chuyên gia của Liên minh châu Âu (EU)
trình bày về nghĩa vụ và cam kết của Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO) trong việc thực thi
Hiệp định SPS và TBT; nghe các chuyên gia
trong nước trình bày và thảo luận về các vấn đề
như các luật, quy định của Việt Nam trong Hiệp
định SPS/TBT; Tương quan các vấn đề SPS đối
với các hoạt động kinh doanh.
Mục tiêu của hoạt động này là nhằm hỗ
trợ Việt Nam thực thi tốt hơn các cam kết WTO
trong lĩnh vực SPS/TBT.
MUTRAP II được thực hiện với ngân sách
hơn 5,3 triệu euro, nhằm tăng cường năng lực
cho Chính phủ Việt Nam và các cơ quan, tổ
chức có liên quan của Việt Nam trong việc gia
nhập WTO, đáp ứng các cam kết và thách thức
trang 6 / 11
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từ những thỏa thuận quốc tế khác liên quan đến
thương mại./.
Nguồn: TTXVN

7. CÁC BÁO CÁO VÀ ẤN PHẨM MỚI
Báo cáo Phát triển Thế
giới 2008 ‘Vai trò của
Nông nghiệp trong Phát
triển’
Oa-xinh-tơn: 19/10/07:
Báo cáo Phát triển Thế giới 2008 mới công bố
hôm nay nhận định rằng đầu tư nhiều hơn vào
nông nghiệp tại các nền kinh tế đang chuyển
đổi, phần lớn ở châu Á, sẽ quyết định lợi ích của
600 triệu nông dân nghèo sống ở những nước
này.
Với tiêu đề ‘Vai trò của Nông nghiệp
trong Phát triển’, bản báo cáo cảnh báo rằng
mục tiêu toàn cầu nhằm giảm tỉ lệ nghèo xuống
còn một nửa vào năm 2015 sẽ không thể thực
hiện được trừ khi tránh được tình trạng nông
nghiệp và nông thôn bị lãng quên và đầu tư
thấp đã tồn tại trong vòng 20 năm qua. (Xem
chi tiết tại địa chỉ www.worldbank.org.vn)
Nguồn: WB

8. CÁC SỰ KIẾN SẮP DIỄN RA
Thuỷ lợi phục vụ phát
triển bền vững nuôi
trồng Thuỷ sản ở các
tỉnh đồng bằng Sông
Cửu Long
Bộ NN và PTNT chuẩn bị tổ chức Hội thảo
khoa học "Công tác Thuỷ lợi phục vụ phát triển
bền vững nuôi trồng Thuỷ sản ở các tỉnh đồng
bằng Sông Cửu Long" tại Thành phố Cần Thơ dự
kiến vào ngày 3/11/2007 (1 ngày).
Mục tiêu hội thảo: (i) Giới thiệu kết quả
nghiên cứu của các đề tài, dự án nghiên cứu và
ứng dụng khoa học Thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng
Thuỷ sản, các mô hình Thuỷ lợi phục vụ nuôi
trồng Thuỷ sản đem lại hiệu quả kinh tế xã hội
cao và bảo vệ môi trường sinh thái; và (ii) đề
xuất các giải pháp khoa học công nghệ Thuỷ lợi
phục vụ phát triển bền vững nuôi trồng Thuỷ
sản cho các vùng nước ngọt, nước mặn, nước
lợ.
Thông tin chi tiết có tại:
http://www.isgmard.org.vn/Jobs/Jobs_V.asp
Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho
Việt Nam (Hội nghị CG 2007) sẽ họp tại Hà
Nội vào đầu tháng 12
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Hà Nội, 13/10/2007: Thủ tướng Chính phủ
vừa chấp thuận đề nghị của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về nội dung tổ chức Hội nghị Nhóm tư
vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2007
(CG-2007), từ ngày 6 đến 7/12 tại Hà Nội.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cũng
sẽ được tổ chức bên lề hội nghị như thường lệ.
Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự, phát biểu tại
phiên khai mạc.
Tham dự Hội nghị CG-2007 về phía Việt
Nam có đại diện lãnh đạo của gần 20 cơ quan
Trung ương và thành phố Hà Nội do Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chủ tọa Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch
và Đầu tư chủ trì, chuẩn bị nội dung; phối hợp
với Ngân hàng Thế giới (WB) và các cơ quan
liên quan tổ chức Hội nghị này./.
Nguồn: TTXVN
Hội nghị Toàn thể ISG “Phát triển nông
thôn bình đẳng và bền vững”
Hội nghị Toàn thể các nhà tài trợ cho
ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2007 (Hội nghị Toàn thể ISG) sẽ được tổ chức
vào ngày 7 tháng 11 năm 2007 tại Trung tâm
Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
với chủ đề “Phát triển nông thôn bình đẳng
và bền vững”.
Mục tiêu của Hội nghị lần này là cập nhật
tình hình xây dựng và thực hiện các chính sách
về phát triển nông thôn hiện hành của ngành
Nông nghiệp và PTNT và chia sẻ quan điểm,
kinh nghiệm, thông tin về các hoạt động PTNT
trong bối cảnh hội nhập giữa Chính phủ và các
nhà tài trợ, từ đó đưa ra một số định hướng hợp
tác trong tương lai giữa Chính phủ/Bộ Nông
nghiệp và PTNT và cộng đồng quốc tế trong lĩnh
vực này.
Hội nghị sẽ do Bộ trưởng Cao Đức Phát
chủ trì. Đây là diễn đàn đối thoại chính sách
hàng năm giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và các
cơ quan liên quan của Chính phủ, cộng đồng tài
trợ, trong đó có các tổ chức chính phủ và phi
chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên
cứu và các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào
các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát
triển nông thôn tại Việt Nam.
Thông tin chi tiết về Hội nghị được đăng
tải tại địa chỉ:
http://www.isgmard.org.vn/
International Conference on Sustainable
Forest Management and Poverty
Alleviation: Roles of Traditional Forestrelated Knowledge
17-20 December 2007, Kunming, China
Xem chi tiết:
http://www.isgmard.org.vn/Jobs/Jobs.asp
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Download các tài liệu:
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Ser
vice/Report/Report.asp
Các liên kết hữu ích:
Quỹ Giáo dục Việt Nam
http://home.vef.gov/news.php?id=178
Trang tin Công nghệ sinh học Việt nam
http://www.agbiotech.com.vn
Trang thông tin về các hoạt động của Quỹ Phát
triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tại Việt nam
http://www.ifad.org/english/operations/pi/vnm/
index.htm
Toàn văn Báo cáo “World agriculture: towards
2015/2030”
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4252E/Y425
2E00.HTM
Giới thiệu sách về Hội nhập kinh tế quốc tế
http://www.nciec.gov.vn/index.nciec??228
Global Donor Platform for Rural Development
http://www.donorplatform.org

DỊCH VỤ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT MIỄN PHÍ
1. Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG)
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Ser
vice/Legal%20docs/Legaldoc-list-e.asp
2. Allens Arthur Robinson - Vietnam Legal
Update
http://www.vietnamlaws.com/vietnam_legal_up
date.aspx?year=2007
3. Vision and Associates - Vietnam Legal News
http://www.visionassociates.com/Legal_News_Updates_2007.htm
4.. Intellasia News Services - Vietnam laws and
legal news
http://www.intellasia.com/legal.shtml
5. Intellasia News Services - Vietnam latest
promulgated legal documents
http://www.intellasia.com/new_laws.shtml
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http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=
33,638897&_dad=portal&_schema=PORTAL
3. Bộ Tư pháp – CSDL văn bản luật:
http://vbqppl.moj.gov.vn/
4. Dự thảo luật xin ý kiến nhân dân:
http://duthaoonline.quochoi.vn/
5. Dự thảo nghị định và các văn bản luật khác
xin ý kiến nhân dân: http://www.chinhphu.vn
bằng tiếng Anh:
1. Bộ Tư pháp – CSDL văn bản luật
http://vbqppl2.moj.gov.vn/law/en/index_html
2. ASEM Connect Vietnam
http://asemconnectvietnam.gov.vn/luatasem_o
ut/law_page1.aspx
3. Bộ Kế hoạch và đầu tư
http://www.mpi.gov.vn >> English >> "Legal
documents issued by MPI"
4. Doing Business Law Library by World Bank
Group
http://www.doingbusiness.org/LawLibrary/
5. Bộ Tài chính http://www.mof.gov.vn >>
English >> "Recent legal
documents on financial issues"
6. Phillips Fox - Some Vietnam legislative
documents
http://www.vietnamlaws.com/vietnamlawsonlin
e_freeversion.aspx

Một sô trang web có toàn văn văn bản quy
phạm pháp luật:
bằng tiếng Việt:
1. Văn phòng quốc Hội >> CSDL văn bản Luật:
http://www.vietlaw.gov.vn/
2. Chính phủ Việt Nam – Văn bản luật:
Số 52- Tháng 11/2007
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9. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL QUAN TRỌNG BAN HÀNH TRONG THÁNG 10/2007 LIÊN
QUAN ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT
STT

Cơ quan ban hành, tên và trích
yếu văn bản
Chính phủ
1.
Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày
10/10/2007 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của tổ hợp tác
Người ký:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

2.

Nghị định 154/2007/NĐ-CP ngày
15/10/2007 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 143/2003/NĐ-CP
ngày 28/11/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số
điều của Pháp lệnh Khai thác và
bảo vệ công trình thủy lợi
Người ký:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng
3.
Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày
16/10/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
và chăn nuôi thuỷ cầm
Người ký:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Bộ Nông nghiệp và PTNT
4.
Chỉ thị 81/2007/CT-BNN ngày
02/10/2007 về việc triển khai thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia nước sạch và Vệ sinh môi
trường nông thôn
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Tóm tắt nội dung chính

Nghị định quy định: tổ hợp tác được hình thành trên
cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND cấp
xã của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản,
công sức để thực hiện những công việc nhất định,
cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.
Tổ hợp tác được tổ chức và hoạt động theo nguyên
tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi;
biểu quyết theo đa số; tự chủ tài chính, tự trang trải
các chi phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm bằng
tài sản của tổ và các tổ viên.
Tổ viên có quyền ngang nhau trong việc tham gia
quyết định các công việc của tổ hợp tác, không phụ
thuộc vào mức độ đóng góp tài sản của mỗi tổ viên.
Khi ra khỏi tổ hợp tác, tổ viên có quyền yêu cầu
nhận lại tài sản mà mình đóng góp và được chia
phần tài sản của mình trong khối tài sản chung của
tổ hợp tác…
Theo quy định của Nghị định, kể từ ngày
01/01/2008, miễn thủy lợi phí đối với hộ gia đình, cá
nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm
muối trong hạn mức giao đất nông nghiệp, bao
gồm: đất do nhà nước giao, được thừa kế, cho, tặng,
nhận chuyển nhượng hợp pháp, kể cả phần diện tích
đất 5% công ích do địa phương quản lý mà các hộ
gia đình, cá nhân được giao hoặc đấu thầu chuyển
quyền sử dụng.
Không miễn thủy lợi phí đối với diện tích đất vượt
hạn mức giao cho hộ gia đình, cá nhân (trước đấy
quy định việc miễn thủy lợi phí còn mang tính công
thức và không sát thực đối với từng điều kiện, hoàn
cảnh của người dân và chỉ những địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn
thủy lợi phí; Đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn thì giảm từ 50% đến 70% mức thủy lợi
phí)…
Quyết định này được ban hành một mặt nhằm kiểm
soát hoạt động ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy
cầm nhằm bảo đảm phòng chống dịch bệnh có hiệu
quả, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, mặt khác khuyến
khích phát triển chăn nuôi, ấp trứng gia cầm theo
phương thức trang trại, công nghiệp để tăng trưởng
bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao. Quyết định
này bao gồm các quy định về điều kiện ấp trứng gia
cầm, và điều kiện chăn nuôi thuỷ cầm trong đó có
việc chăn nuôi vịt chạy đồng.
Hiện nay, vấn đề thiếu nước sinh hoạt, chất lượng
nước chưa đảm bảo, môi trường ngày càng bị ô
nhiễm, nhiều công trình nước sạch và vệ sinh hiệu
quả thấp, chưa bền vững làm ảnh hưởng lớn đến
cuộc sống của người dân nhiều vùng nông thôn. Để
khắc phục hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Bộ Nông
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Người ký:
Bộ trưởng Cao Đức Phát

5.

Quyết định số 82/2007/QĐ-BNN
ngày 03/10/2007 Quy định chức
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
của Viện Cơ điện nông nghiệp và
Công nghệ sau thu hoạch
Người ký:
Bộ trưởng Cao Đức Phát

6.

Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN
ngày 04/10/2007 về nhiệm vụ
công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã
Người ký:
Thứ trưởng Hứa Đức Nhị

7.

8.

Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN
ngày 04/10/2007 về việc ban hành
“Danh mục bổ sung phân bón được
phép sản xuất, kinh doanh và sử
dụng ở Việt Nam”
Người ký:
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Chỉ thị số 85/2007/CT-BNN ngày
11/10/2007 về việc đẩy mạnh
trồng rừng và trồng cây chắn sóng
ven biển

10.

nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban Chủ
nhiệm Chương trình yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển
khai một số biện pháp để thực hiện có kết quả
Chương trình Quốc gia về nước sạch và VSMTNT.
Theo Quyết định này, Viện Cơ điện nông nghiệp và
Công nghệ sau thu hoạch là tổ chức khoa học và
công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (dưới đây gọi chung là Viện),
có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến
lược, chính sách, phục vụ công ích, nghiên cứư ứng
dụng; đào tạo sau đại học; chuyển giao công nghệ;
sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cơ điện nông
nghiệp nông thôn, công nghệ sau thu hoạch nông
nghiệp, trên địa bàn cả nước.
Theo Quyết định này, Kiểm lâm địa bàn cấp xã là
công chức nhà nước thuộc biên chế của Hạt Kiểm
lâm huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm
lâm rừng phòng hộ phân công về công tác tại địa
bàn xã, phường, thị trấn có rừng chịu sự quản lý, chỉ
đạo của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm. Kiểm lâm địa bàn
có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân xã, phường và thị trấn có rừng (dưới đây gọi
chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp.
Theo Quyết định này, danh mục phân bón được
phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
được bổ sung gồm 95 loại gồm: Phân hữu cơ 02
loại; Phân hữu cơ khoáng 08 loại; Phân hữu cơ sinh
học 07 loại; Phân hữu cơ vi sinh 01 loại; Phân vi sinh
vật 01 loại; Phân bón lá 73 loại; Phân khoáng trộn
01 loại; Phân trung vi lượng: 02 loại

Quyết định số 86/2007/QĐ-BNN
ngày 15/10/2007 về việc tạm thời
sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN
4193:2005 trong kiểm tra chất
lượng cà phê nhân xuất khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt chương trình bảo vệ, củng cố và nâng cáp hệ
thống đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng
Nam, trồng rừng phòng hộ ven biển là nhiệm vụ ưu
tiên phải thực hiện đối với tất các khu vực ven biển
có điều kiện trồng cây. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Phòng
chống lụt bão Trung ương yêu cầu các Bộ, Ngành
liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,
thành phố ven biển tiến hành một số nội dung nhằm
chủ động phòng ngừa và giảm nhẹ thiệt hai do gió
bão, nước biển dâng, sạt lở đất, đảm bảo an toàn
cho hệ thống đê biển, đê cửa sông, đồng thời hạn
chế quá trình sa mạc hoá, cải thiện môi trường sinh
thái góp phần phát triển bền vững vùng đất ven
biển.
Quyết định này được ban hành để tạo điều kiện cho
việc kiểm tra chất lượng cà phê nhân xuất khẩu,
trong khi quy chuẩn kỹ thuật cà phê được ban hành.
Tiêu chuẩn tạm thời được sử dụng là tiêu chuẩn QG
TCVN 4193:2005.

Người ký:
Thứ trưởng Lương Lê Phương
Thông tư liên tịch số
03/2007/TTLT/BNV-BNN ngày
19/10/2007 hướng dẫn thực hiện

Thông tư hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương
đối với cán bộ, công chức vào các ngạch công chức
ngành Kiểm lâm quy định tại Quyết định số

Người ký:
Bộ trưởng Cao Đức Phát
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chuyển xếp ngạch công chức
ngành Kiểm lâmNgười ký:
Bộ trưởng Trần Văn Tuấn và Bộ
trưởng Cao Đức Phát
11.

Quyết định số 87/2007/QĐ-BNN
ngày 29/10/2007 về việc sửa đổi
nội dung một số thuốc trong danh
mục, ban hành kèm theo Quyết
định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28
tháng 3 năm 2007 và Quyết định
số 60/2007/QĐ-BNN ngày 19
tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 52 - Tháng 11/2007

09/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 và
được áp dụng cho cán bộ, công chức đang trực tiếp
làm nhiệm vụ kiểm lâm trong các cơ quan, tổ chức,
đơn vị kiểm lâm quy định tại Điều 3 của Nghị định số
119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm.
Quyết định này sửa đổi tên thương phẩm, dạng
thuốc 12 hoạt chất trong Quyết định 23/2007/QĐBNN; 07 hoạt chất trong Quyết định số
60/2007/QĐ-BNN và sửa đổi hàm lượng, cách ghi
hàm lượng đối với 02 hoạt chất trong Quyết định
60/2007/QĐ-BNN

Người ký:
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Nguồn: ISG

____________________
Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Ngô Gia Trung
Cán bộ Thông tin và Truyền thông
Văn phòng ISG
Tel: 04-7336757Mobile: 0912-074-587
Email: isginfo@fpt.vn
Các số đã phát hành được đăng tải tại địa chỉ:
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Service/News/MB&QN_v.asp
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