BẢN TIN THÁNG
HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Văn phòng ISG: 209/210 A9 - 2 Ngọc Hà, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 733 6610; Fax: (84-4) 733 6624
Email: mailto:isginfo@fpt.vn – Website: http://www.isgmard.org.vn

Số 53 – Tháng 12/2007
NHỮNG TIN CHÍNH
1. HỢP TÁC SONG PHƯƠNG (Tr1)
2. CÁC DỰ ÁN MỚI (Tr2)
3. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Tr3)
4. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU (Tr4)
5. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (Tr5)
6. CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO (Tr5)
7. ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH (Tr7)
8. CÁC BÁO CÁO/ẤN PHẨM MỚI (Tr7)
9. CÁC SỰ KIỆN SĂP DIỄN RA (Tr7)
10. DANH MỤC VĂN BẢN QPPL THÁNG 10/2007 (Tr9)

Thông tin và kinh nghiệm là kiến thức,
hãy chia sẻ kiến thức của bạn với chúng tôi!
1. HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
Ixraen-VN tăng cường
trao đổi kỹ thuật nông
nghiệp
Hà Nội, 01/11/07: Bộ
trưởng Nông nghiệp Ixraen Salom Shimhon
khẳng định Ixraen sẽ tiếp tục tăng cường trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nông
nghiệp với Việt Nam, mở rộng tham gia các dự
án về đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp,
công nghệ sản xuất rau sạch trong nhà kính và
kỹ thuật sinh học với Việt Nam.
Tiếp đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam do Thứ trưởng
Nguyễn Ngọc Thuật dẫn đầu đang ở thăm
Ixraen, ngày 31/10, Bộ trưởng Nông nghiệp
Ixraen Salom Shimhon đánh giá cao quá trình
phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng của Việt
Nam, coi đây là mô hình học tập cho nhiều nước
đang phát triển.
Bộ trưởng Shimhon hy vọng sẽ còn dịp
trở lại Việt Nam để góp phần thúc đẩy quan hệ
đa dạng giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật đánh giá
cao sự hợp tác, giúp đỡ của Ixraen đối với Việt
Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Đồng thời, ông cho biết những dự án hợp tác
giữa hai nước trong các lĩnh vực này đã và đang
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mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy tác dụng
trong ngành nông nghiệp của Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật khẳng
định Việt Nam rất quan tâm tới kỹ thuật nông
nghiệp của Ixraen và sẽ thúc đẩy sự hợp tác
giữa hai nước trong lĩnh vực này.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã
tham dự Triển lãm về công nghệ nước và quản
lý môi trường (WATEC - 2007) của Ixraen với sự
tham gia của hàng trăm công ty, cơ sở nghiên
cứu khoa học nổi tiếng thế giới của Ixraen về
bảo vệ nguồn nước, lọc nước biển thành nước
sinh hoạt, khử mặn, làm sạch nước thải và bảo
vệ môi trường./.
Nguồn: TTXVN
Quảng Trị vừa tặng 10 tấn giống gạo cho
tỉnh bạn Lào
Quảng Trị, 15/11/07: Tỉnh Quảng Trị
vừa tặng 10 tấn giống gạo chất lượng cao cho
tỉnh láng giềng nước bạn Lào Savannakhet ngày
15 tháng 11. Đây là một trong số những hoạt
động cam kết trong thoả thuận hợp tác giữa hai
tỉnh đã được ký kết.
Năm 2005, Tỉnh Quảng Trị đã trao tặng
40 tấn giống gạo cho tỉnh Sanvannkhet, nhằm
giúp tăng sản lượng gạo của tỉnh này.
Nguồn: VNA
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VN, Hàn Quốc ký thoả thuận bổ sung về
kiểm soát thuỷ sản
Hà Nội, 15/11/07: Ngày 14/11, Việt Nam và
Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận bổ sung về
kiểm soát an toàn vệ sinh thủy sản.
Thỏa thuận được ký kết nhân dịp đoàn
cán bộ của Cục Thanh tra Chất lượng Thủy sản
Hàn Quốc (NFPQIS) đến Việt Nam kiểm tra,
đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh
trong sản xuất và chế biến thủy sản tại các
doanh nghiệp và vùng nuôi, từ ngày 11-17/11.
Ông Nguyễn Tử Cương, Cục trưởng Cục
Quản lý Chất lượng, An toàn Vệ sinh và Thú y
Thủy sản (Nafiqaved) cho biết, hai nước đã ký
kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về kiểm soát an
toàn vệ sinh thủy sản từ năm 2003. Thỏa thuận
lần này được bổ sung danh mục những mặt
hàng hai bên có nhu cầu mua của nhau.
Cục trưởng NFPQIS Yang Tae Seon cho
biết, cùng với việc gia tăng nhu cầu sử dụng
thủy sản, người tiêu dùng Hàn Quốc cũng đang
ngày càng yêu cầu cao hơn về an toàn vệ sinh
thực phẩm. Bởi vậy, quy định về nhập khẩu đối
với hàng thủy sản vào nước này ngày càng chặt
chẽ, khắt khe hơn.
Nguồn: TTXVN

2. CÁC DỰ ÁN MỚI
Dự án đầu tư lớn nhất tại
Bến Tre
Hà Nội, 23/11/07: Ngày
22/11, Công ty Cổ phần
Chăn nuôi Việt Nam đã nhận
giấy chứng nhận đầu tư 68,5 triệu USD xây
dựng nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản tại
Bến Tre.
Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất từ
trước đến nay tại tỉnh Bến Tre.
Nhà máy có công suất 384.000 tấn sản
phẩm/năm, xây dựng tại cụm công nghiệp An
Hiệp (Châu Thành), dự kiến sẽ khởi công xây
dựng vào cuối tháng 11, và tháng 8/2008 đi
vào sản xuất./.
Nguồn: TTXVN
CECI giúp Việt Nam trong lĩnh vực khuyến
nông
Hà Nội, 13/11/07: Ngày 13/11, tại Hà Nội,
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trung tâm
Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế (CECI) Canađa
đã ký biên bản ghi nhớ chương trình tình
nguyện viên UNITERRA.
Mục tiêu của chương trình tình nguyện
viên UNITERRA là tư vấn cho Trung tâm Khuyến
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nông Quốc gia về công tác giám sát và đánh giá
dự án; hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ
khuyến nông trong lĩnh vực này, đồng thời hỗ
trợ cải thiện và tăng cường công tác truyền
thông trong khuyến nông.
Theo biên bản ghi nhớ, chương trình hợp
tác giai đoạn I sẽ kéo dài đến năm 2009. CECI
sẽ cung cấp tình nguyện viên khuyến nông đáp
ứng các yêu cầu chuyên môn và công việc được
giao trong lĩnh vực hợp tác.
CECI là một tổ chức phi Chính phủ của
Canađa bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm
1991 với chiến lược hỗ trợ cải thiện đời sống
của nông dân nghèo, đặc biệt là vùng miền núi
và ven biển thông qua phương pháp xây dựng
năng lực và mưu sinh của cộng đồng.
Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển
nông thôn, CECI đang hợp tác với Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia trong dự án "Đào tạo
khuyến nông dựa vào cộng đồng tại các huyện
miền núi" thực hiện tại 2 tỉnh Thanh Hoá và
Nghệ An./.
Nguồn: Bộ NN và PTNT-TTXVN
New Zealand cam kết hỗ trợ 1.5 triệu USD
phòng chống cúm gia cầm.
Hà Nội, 28/11/07: Chiều ngày 28/11, Ông
Jonh Egan, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế
New Zealand (NZAID) tại Việt Nam và Thứ
trưởng Bùi Bá Bổng đã ký bản cam kết.
Đây là lần thứ hai (lần thư nhất là
288.300 USD) New Zealand hỗ trợ cho Việt
Nam trong việc ứng phó với dịch cúm gia cầm,
trong đó tập trung chủ yếu vào việc xây dựng
hệ thống giám sát và dịc tễ trong ngành nông
nghiệp.
Với khoản hỗ trợ này, các cán bộ của
Cục Thú y sẽ tiến hành một loạt những nghiên
cứu về dịch tễ học từ năm 2003 đến năm 2007
tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giúp
hiểu chi tiết hơn về việc vi rút H5N1 lan truyền
như thế nào trong đàn vịt và chim. Ngoài ra,
Cục Thú y cũng sẽ xây dựng một mô hình để hỗ
trợ việc ra quyết định về phòng chống dịch
bệnh, bao gồm việc sử dụng vắc xin như thế
nào và khi nào để đạt hiệu quả cao...
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cảm ơn sự hợp
tác, giúp đỡ và mong muốn tiếp tục nhận được
thêm sự cam kết hỗ trợ từ phía New Zealand
trong công tác phòng chống cúm gia cầm tại
Việt Nam.
Ông Jonh Egan, Giám đốc NZAID tại Việt
Nam cho biết: New Zealand có rất nhiều kĩ năng
và chuyên môn về dịch tễ học và chúng tôi luôn
sãnn sàng để có thể giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh
vực này.
Nguồn: Bộ NN và PTNT
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Hoa Kỳ viện trợ 10,5 triệu USD giúp VN
kiểm soát cúm gia cầm
Hà Nội, 07/11/07: Theo thông cáo ngày 7/11
của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Cơ quan
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Y tế
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trợ 10,5 triệu USD giúp Việt
Nam ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm.
Theo thông cáo, USAID sẽ cung cấp
khoản viện trợ mới trị giá 8 triệu
USD trong chương trình đối tác với Chính phủ
Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động chống cúm
gia cầm và giảm nguy cơ bệnh dịch ở người tại
cấp quận huyện, tỉnh thành và trung ương.
Bộ Y tế Hoa Kỳ cũng đã cung cấp khoản
viện trợ bổ sung trị giá 2,5 triệu USD trong năm
nay, đưa tổng giá trị viện trợ của cơ quan này
cho Việt Nam lên 5,5 triệu USD kể từ năm
2005.
Như vậy, từ năm 2005, Chính phủ Hoa
Kỳ đã viện trợ hơn 22 triệu USD cho Việt Nam
nhằm trợ giúp các nỗ lực phòng, chống cúm gia
cầm tại Việt Nam./.
Nguồn: TTXVN
World Vision giúp Quan Hóa phát triển kinh
tế bền vững
Thanh Hoá, 13/11/07: Tổ chức Tầm nhìn Thế
giới (World Vision) tài trợ hơn 7,4 tỷ đồng cho
Dự án phát triển vùng huyện Quan Hoá, tỉnh
Thanh Hoá.
Dự án được triển khai từ trung tuần
tháng 11/2007 tại 11 xã, thị trấn với mục tiêu
hỗ trợ huyện phát triển kinh tế bền vững và cải
thiện giáo dục.
Sẽ có 1.400 hộ nghèo được tập huấn kỹ
thuật trồng ngô lai, lúa lai và cung cấp giống
ngô, lúa miễn phí và sẽ có 42 mô hình trồng
ngô lai, lúa lai được xây dựng thí điểm.
Cùng với việc tổ chức tập huấn kỹ thuật
quản lý dịch hại tổng hợp cho nông dân, dự án
còn xây dựng hệ thống thủy lợi nhỏ; phát triển
các mô hình rừng-vườn-ao-chuồng tại địa
phương. Các hộ nghèo trong vùng dự án còn
được cung cấp vốn tín dụng.
Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ đồ chơi, đồ
dùng dạy học, xây dựng nhà bếp, nhà vệ sinh,
sân chơi và nước sạch cho trường mầm non và
tiểu học tại địa phương./.
Nguồn: TTXVN
3. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Hợp tác ASEAN trong nông
nghiệp
Băng Cốc Thái Lan, 11/2007:
Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm
nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 29
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và Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp
ASEAN cộng 3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn
Quốc (AMAF+3) lần thứ 7 đã được tổ chức từ
ngày 1 đến 3 tháng 11 năm 2007. Đoàn Việt
Nam do Tiến sỹ Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu. Tại Hội nghị lần
này, Tiến sỹ Thira Sutabutra, Bộ truởng Bộ
Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan được bầu
làm Chủ tịch và Tiến sỹ Cao Đức Phát Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam được bầu
làm Phó Chủ tịch.
Tại Hội nghị, các Bộ trưởng khẳng định
tầm quan trọng của hợp tác nông, lâm và thuỷ
sản trong khuôn khổ AMAF và AMAF+3 và yêu
cầu tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực trong
các lĩnh vực này, đặc biệt trong áp dụng công
nghệ mới phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
nhằm tăng vị thế và khả năng cạnh tranh của
nông sản ASEAN trên thị trường khu vực và
quốc tế, và hướng tới một cộng đồng ASEAN
phát triển năng động và bền vững.
Các Bộ trưởng thông qua các tài liệu
quan trọng liên quan đến hài hoà hoá tiêu
chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu; tiêu chuẩn 3 loại
quả (buởi, chôm chôm, đu đủ); tiêu chuẩn về
vắc xin; hướng dẫn việc xác định và kiểm soát
nguy cơ an toàn thực phẩm trong sản xuất thuỷ
sản và các sản phẩm thuỷ sản ASEAN; công
nhận phòng thí nghiệm thử nghiệm vắc xin thú
y ASEAN; tăng cường công tác kiểm soát dịch
bệnh gia súc và thuỷ sản trong khu vực; thành
lập liên minh Tôm ASEAN; thông qua thực hiện
Chiến lược kiểm soát và thanh toán dịch cúm
gia cầm ASEAN 2008-2010; tiếp tục hợp tác
trong lâm nghiệp theo hướng phát triển bền
vững; tăng cường thực thi luật lâm nghiệp
(FLEG), Công ước về buôn bán quốc tế các loài
động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng
(CITES); ban hành tiêu chí và chỉ số ASEAN về
quản lý rừng nhiệt đới bền vững, báo cáo giám
sát đánh giá quản lý rừng ASEAN, hướng dẫn
ASEAN thực hiện diễn đàn liên chính phủ về lâm
nghiệp.
Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp
tác của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, các
tổ chức quốc tế và các quốc gia khác như Úc,
Đức, ADB, FAO, IRRI, OIE, SEAFDEC với ASEAN
trong lĩnh vực lương thực, nông lâm nghiệp và
thuỷ sản.
Tại Hội nghị lần này ASEAN đã ký thỏa
thuận hợp tác với Tổ chức thú y thế giới (OIE),
thư trao đổi hợp tác với Trung tâm phát triển
nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC). Các Bộ
trưởng thông qua 9 đề xuất dự án hợp tác mới
trong khuôn khổ hợp tác ASEAN +3, trong đó 3
đề xuất của Trung quốc, 1 đề xuất của Nhật
Bản và 5 đề xuất của Hàn Quốc. Các Bộ trưởng
cũng đã thông qua việc tiếp tục kéo dài thực
hiện thí điểm Quỹ gạo Đông Á, triển khai giai
đoạn 2 dự án thông tin an ninh lương thực.
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Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN lần
thứ 30 và Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN
cộng 3 lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Hà Nội,
Việt Nam dự kiến vào tháng 10/2008.
Nguồn: Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT
Xây dựng phòng kiểm chứng thuỷ sản
ASEAN
Hà Nội, 14/11/07: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn vừa đề nghị Ban Quản lý Dự án
Tăng cường năng lực kiểm nghiệm các nước
ASEAN, nâng cấp một số phòng kiểm nghiệm
thủy sản Việt Nam thành phòng kiểm chứng của
khu vực.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Lương Lê Phương khẳng định, việc
xây dựng phòng kiểm chứng thuỷ sản trong
ASEAN rất quan trọng bởi nó không chỉ khẳng
định độ tin cậy, chính xác và năng lực của cơ
quan quản lý Việt Nam mà còn tránh việc kiểm
tra nhiều lần nhằm giảm thiểu chi phí cho
doanh nghiệp xuất khẩu; tạo tiền đề quan trọng
cho việc nâng cao giá trị, kim ngạch xuất khẩu
hàng thuỷ sản Việt Nam trên thị trường thế giới.
Chính phủ, Bộ Thuỷ sản trước đây và Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện nay,
luôn dành ưu tiên đặc biệt cho công tác bảo
đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm
thuỷ sản.
Dự án Tăng cường năng lực kiểm nghiệm
các nước ASEAN do Liên minh châu Âu (EU) hỗ
trợ có nội dung chủ yếu là giúp các nước ASEAN
xây dựng phòng kiểm chứng về thực phẩm./.
Nguồn: TTXVN
4. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
Việt Nam-cường quốc thuỷ
sản mới ở Đông Nam Á
Hà Nội, 08/11/07: Theo
Tiến sĩ Meryl J Williams, Chủ
tịch Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế
Ôxtrâylia, hiện nay, Việt Nam đứng vào hàng
ngũ những quốc gia sản xuất và xuất khẩu thuỷ
sản hàng đầu trên thế giới và trở thành một
cường quốc thuỷ sản mới ở Đông Nam Á cùng
với Inđônêxia, Thái Lan và Philíppin.
Trên ấn phẩm của Viện nghiên cứu chính
sách Lowy, Ôxtrâylia ra ngày 7/11, Tiến sĩ Meryl
J Williams, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu nông
nghiệp quốc tế Ôxtrâylia nhận định với tỷ lệ
tăng trưởng nuôi trồng thuỷ sản đặc biệt cao,
Việt Nam trở thành quốc gia nuôi trồng thuỷ
sản lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ ba thế giới
vào năm 2004 (chỉ đứng sau Ấn Độ và Trung
Quốc).
Ngành nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam
được coi là tiến bộ nhanh nhất, bất chấp sự khởi
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đầu muộn và hiện chiếm khoảng 1/3 tổng sản
lượng thuỷ sản của nước này.
Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu thuỷ
sản của Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD, nhưng đến
năm 2006, con số này đã đạt khoảng 2,6 tỷ
USD. Ngành thuỷ sản phục vụ cho cuộc sống
của khoảng 3 triệu ngư dân trong tổng dân số
hơn 80 triệu người của Việt Nam./.
Nguồn: TTXVN
Cá tra-mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 2 của
thủy sản VN
Hà Nội, 06/11/07: Theo Hiệp hội Chế biến và
Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cá tra
đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn
thứ 2 của thủy sản Việt Nam, đứng sau mặt
hàng tôm.
Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp
đã xuất khẩu được trên 272.000 tấn cá tra, đạt
kim ngạch trên 710 triệu USD, tăng 37,2% về
giá trị so với cùng kỳ năm 2006, chiếm hơn
26% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam.
Nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu
của sản phẩm cá tra, basa trong thời gian tới,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề
nghị các Sở Thủy sản phải kiên quyết đình chỉ
hoạt động những doanh nghiệp vi phạm vệ sinh
an toàn thực phẩm thủy sản.
Các chuyên gia ngành thủy sản cho
rằng, với tiềm năng công suất nuôi đang tăng
mạnh trong nước và giá nguyên liệu đang ở
mức vừa hợp lý, xuất khẩu cá tra sẽ tiếp tục lập
kỷ lục mới. Theo tính toán của ngành thủy sản,
mục tiêu đạt 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cá
tra, basa trong năm nay là hoàn toàn khả thi./.
Nguồn: TTXVN
Xuất khẩu cà phê vượt ngưỡng 1 triệu tấn
Hà Nội, 13/11/07: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn cho biết tính đến đầu tháng 11,
sản lượng cà phê xuất khẩu của cả nước đã
vượt ngưỡng 1 triệu tấn hàng với tổng kim
ngạch 1,55 tỷ USD.
So với cùng thời điểm này năm 2006,
sản lượng cà phê xuất khẩu đã tăng 43%, song
kim ngạch xuất khẩu tăng tới 84%.
Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt
Nam vẫn ổn định, trong đó Đức tiếp tục giữ vị
trí số 1 về nhập khẩu cà phê của Việt Nam với
thị phần khoảng 14%. Tiếp theo là các nước
như Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Thuỵ Sỹ.
Tuy giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam
từ đầu năm đến nay đã tăng khá do giá thế giới
tăng, nhưng giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam
vẫn thấp hơn các nước sản xuất cà phê khác
khoảng 50-70USD/tấn.
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Theo ông Đoàn Triệu Nhạn, Phó Chủ tịch
Hiệp hội Cà phê-Cacao Việt Nam, nguyên nhân
chủ yếu do Việt Nam mua bán cà phê không
theo quy trình, tiêu chuẩn của thị trường thế
giới. Nông dân trồng cà phê vẫn có thói quen
thu hái cà phê cả hạt xanh lẫn hạt chín, cộng
với quy trình phơi và chế biến thủ công khiến
chất lượng hạt cà phê giảm.
Hiệp hội Cà phê-Cacao Việt Nam dự kiến
kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2007 sẽ đạt
khoảng 1,8 tỷ USD./.
Nguồn: Bộ NN và PTNT-TTXVN
5. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
Đầu tư ra nước ngoài đạt
hơn 1,3 tỷ USD
Hà Nội, 23/11/07: Theo
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, tính đến
hết tháng 10, các doanh
nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 241
dự án với tổng vốn đăng ký 1,35 tỷ USD.
Hầu hết các dự án tập trung yếu vào lĩnh
vực thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất hàng
gia dụng, vật liệu xây dựng, nông-lâm-ngư
nghiệp và dịch vụ.
Trong số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ
có dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam,
Lào vẫn là thị trường thu hút nhiều dự án nhất,
với 84 dự án, tổng vốn 580 triệu USD; tiếp đến
là Campuchia 27 dự án, với tổng vốn 88,5 triệu
USD. Riêng thị trường Angiêri, mặc dù có một
dự án đầu tư vào lĩnh vực dầu khí nhưng số vốn
đã lên tới 243 triệu USD.
Nguồn: TTXVN
Vốn FDI vào Việt Nam vượt 15 tỷ USD
Hà Nội, 27/11/07: Cục Đầu tư Nước ngoài
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 11 tháng
qua, Việt Nam đã thu hút được hơn 15 tỷ USD
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng gần 40%
so với cùng kỳ năm trước và đã vượt mục
tiêu đề ra cho cả năm nay (13 tỷ USD).
Trong số này, hơn 13 tỷ USD là vốn đầu
tư của 1.283 dự án đầu tư mới, phần còn lại là
vốn bổ sung vào 314 lượt dự án đang triển khai.
Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí hàng đầu
trong 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại
Việt Nam năm 2007 với số vốn đăng ký 3,68 tỷ
USD, chiếm 29% tổng vốn đăng ký. Các vị trí
tiếp theo lần lượt là British Virgin Islands với 3,5
tỷ USD; Xinhgapo với 1,55 tỷ USD và Đài Loan
với 1,14 tỷ USD.
Nhật Bản tuy chỉ đứng thứ 5 trong số các
nhà đầu tư vào Việt Nam, với số vốn đăng ký
771,8 triệu USD, nhưng lại là nước có số có số
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vốn tăng thêm tại các dự án đang hoạt động lớn
nhất, đạt hơn 315 triệu USD.
Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, việc tăng
cường phân cấp đã giúp cho các địa phương chủ
động, linh hoạt trong vận động thu hút và quản
lý hiệu quả hoạt động đầu tư nước ngoài. Ngoài
một số địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng
về điều kiện thuận lợi trong thu hút vốn đầu tư
nước ngoài như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, một số
địa phương khác cũng có những chuyển biến
tích cực.
Ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục
Đầu tư Nước ngoài, cho rằng các con số về thu
hút đầu tư nước ngoài cho thấy Việt Nam đang
trở thành điểm hấp dẫn đầu tư ở châu Á trong
con mắt của cộng đồng đầu tư quốc tế.
Dự kiến, tổng vốn thu hút đầu tư nước
ngoài cả năm 2007 sẽ đạt trên 16 tỷ USD./.
Nguồn: TTXVN
Công ty Hoàng Anh liên doanh trồng cao su
tại Lào
Hà Nội, 15/11/07: Trong năm 2007, Công ty
cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (tỉnh Gia Lai) đã liên
doanh với Công ty cao su Chưpảh (Lào) trồng
500ha cao su trên đất rừng nghèo kiệt không
còn giá trị kinh tế tại hai tỉnh Ắttạpư và Sê Công
của Lào.
Trong năm 2008, hai công ty này dự
kiến sẽ tiếp tục trồng mới khoảng 3.000ha cao
su trên đất rừng nghèo của hai tỉnh trên.
Công ty cao su Chưpảh cũng đang tiến
hành hướng dẫn kỹ thuật và tuyển dụng lao
động địa phương vào làm công nhân trồng cao
su trên cơ sở giao khoán quản lý vườn cây.
Ngoài hai nông trường cao su, công ty
còn xây dựng một xí nghiệp chế biến gỗ công
suất 50.000m3/năm để tận dụng nguồn gỗ sản
xuất đồ gia dụng, phục vụ nhu cầu của người
dân trên địa bàn./.
Nguồn: TTXVN
6. CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
Tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp nông thôn
Hà Nội, 21/11/07: Nhiều
nhà quản lý, nhà khoa học,
các chuyên gia kinh tế và đại
diện các doanh nghiệp đã tham dự một cuộc hội
thảo về môi trường đầu tư cho doanh nghiệp
vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông thôn để chia sẻ,
phân tích khó khăn và tìm biện pháp tháo gỡ
đối với khối doanh nghiệp này.
Hội thảo do Viện Chính sách và Chiến
lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
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(IPSARD) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Tây Ban Nha tổ chức ngày 21/11, tại Hà Nội.
Nguồn: TTXVN
Các chủ trang trại gia cầm có thể phát triển
bền vững
TPHCM, 12/11/07: Ngày 12 tháng 11 vừa
qua, tại TPHCM các chủ trang trại chăn nuôi gia
cầm đã có buổi gặp trao đổi để phát triển ngành
chăn nuôi gia cầm.
Theo ông Trần Công Xuân, Chủ tịch Hiệp
hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, hiện cả nước
có khoảng 2.837 trang trại gia cầm với mức sản
xuất 400.000 tấn thịt và 4-5 tỷ quả trứng mỗi
năm.
Ông Xuân cho biết mặc dù ngành chăn
nuôi gia cầm chỉ đứng sau ngành chăn nuôi heo
về sản lượng thịt, nhưng đến 70% các trang trại
gia cầm là của các hộ gia đình. Việc áp dụng
công nghệ mới và các tiêu chuẩn về vệ sinh vẫn
chưa được quan tâm đúng mức.
Để khắc phục những hạn chế nêu trên
nhằm phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia
cầm, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT
đã kiến nghị nên khoanh vùng sản xuất chăn
nuôi gia cầm tập trung.
Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đề xuất
rằng nên áp dụng nghiêm túc các biện pháp
chăn nuôi theo mô hình trang trại.
Tham dự hội thảo, Ông Mark Lobstein,
Giám đốc kỹ thuật Hiệp hội Trứng và gia cầm
Mỹ cho biết Hiệp hội này sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ
chức các khoá đào tạo cho các nhà chăn nuôi và
xuất khẩu gia cầm Việt Nam.
Ông cũng cho biết hiệp hội sẽ cung cấp
cho những người chăn nuôi gia cầm ở vùng sâu
vùng xa những thiết bị kiểm tra để giúp họ
nhanh chóng xác định được các virus gây bệnh
và đưa ra biện pháp cứu chữa sớm.
Nguồn: TTXVN
Hội thảo thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam tại
Xinhgapo
TPHCM, 23/11/07: Hội thảo “Tiếp cận cơ hội
đầu tư tại Việt Nam” đã được Ngân hàng Hồng
Công Thượng Hải (HSBC) tổ chức tại Xinhgapo
trong hai ngày 22, 23/11, nhằm đáp ứng sự
quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh
nghiệp nước ngoài đối với thị trường tài chính
Việt Nam.
Nguồn: TTXVN
Hội chợ thủy sản quốc tế Busan Hàn quốc
Hà Nội, 15-18/11/07: Thực hiện quyết định
số 3538 QĐ/BNN-TCCB ngày 12/11/2007 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn, đoàn Bộ NN và PTNT Việt Nam gồm ông
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Tô Việt Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế
và bà Đinh Thị Thanh Huyền, Chuyên viên, đã
tham dự Hội chợ Thủy sản Quốc tế Busan và
làm việc với các cơ quan nghề cá liên quan của
thành phố Busan và Hàn Quốc, từ ngày 14 đến
19/11/2007.
Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ thủy sản
tiềm năng của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu
năm 2007 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu hơn
180 triệu USD hàng thủy sản sang thị trường
này.
Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan là hội
chợ thủy sản hàng năm lớn nhất của Hàn Quốc.
Năm nay hội chợ thu hút sự tham gia của 226
công ty đến từ 25 nước và khoảng 38.000
khách tham quan.
Trong những năm gần đây, thành phố
Busan và một số công ty của thành phố này đều
tham dự hội chợ thủy sản quốc tế VIETFISH
được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm nay Việt Nam có Hiệp hội chế biến
xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và 5
doanh nghiệp trưng bày tại hội chợ là Godaco,
Van Duc Food Export Joint Stock Company,
Havico Corp, Camimex và Lafoodco.
Đại biểu đoàn Việt Nam đã được mời cắt
băng khai mạc hội chợ.
Trong thời gian tham dự hội chợ, đoàn
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
Nam, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký VASEP đã
được ông Giám đốc Cơ quan xúc tiến thương
mại thủy sản thành phố Busan kiêm Giám đốc
Ban Tổ chức Hội chợ tiếp.
Đoàn Việt Nam cũng đã đi thăm, tiếp xúc
và làm việc với chợ cá quốc tế Gumcheon, Công
ty chế biến thủy sản Hollyo Anchovy, chợ cá
Jagalchi, Trường Cao đẳng thủy sản Busan, Viện
Biển Hàn Quốc (Korea Maritime Institute), Viện
Nghiên cứu và phát triển nghề cá quốc gia
(NFRDI) và Bộ Biển và Nghề cá Hàn Quốc
(MOMAF).
Nguồn: Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT
Khai mạc Hội chợ triển lãm làng nghề Việt
Nam 2007
Hà Nội, 14/11/07: Lễ khai mạc Hội chợ triển
lãm làng nghề Việt Nam lần thứ 4 đã được tổ
chức tối ngày 14/11 tại Trung tâm Tiếp thị Triển
lãm Nông nghiệp Việt Nam số 2 Hoàng Quốc
Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ khai mạc được tổ
chức đúng dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập
Bộ Canh nông (14/11/1945- 14/11/2007).
Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam
2007 kéo dài đến ngày 18/11. Hội chợ với hơn
200 gian hàng tham gia trưng bầy, giới thiệu
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sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chế biến nông.
lâm, thuỷ sản.
Nguồn: Bộ NN và PTNT

biển cấp bách, đảm bảo an toàn đê điều năm
2008 và các năm sau./.
Nguồn: Bộ NN và PTNT-TTXVN

7. ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH

8. CÁC BÁO CÁO VÀ ẤN PHẨM MỚI
có thể tải về từ địa chỉ
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Ser
vice/Report/Report_V.asp

Cà Mau đầu tư hơn 360
tỷ đồng cho hệ thống
thủy lợi
Cà Mau, 20/11/07: Tỉnh
Cà Mau vừa phê duyệt dự án xây dựng hệ thống
thủy lợi tiểu vùng III - Bắc Cà Mau, với tổng
mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng từ nguồn vốn trái
phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn
khác.
Dự án thực hiện từ nay đến năm 2011
gồm các hạng mục công trình chủ yếu như nạo
vét và đào mới 327km kênh mương thủy lợi,
xây dựng mới khoảng 45km đê bao, xây lắp 11
cống cấp I và 54 cống cấp II.
Mục tiêu chính của dự án là chủ động
ngăn mặn, giữ ngọt trong mùa khô, chống ngập
úng vào mùa mưa; đáp ứng nhu cầu chuyển đổi
cơ cấu sản xuất, khai thác và sử dụng hiệu quả
tài nguyên đất đai, mặt nước; bảo vệ môi
trường ổn định, bền vững kết hợp phát triển
giao thông thủy-bộ.
Hiện nay, tiểu vùng III - Bắc Cà Mau
đang triển khai thực hiện đầu tư 15 hạng mục
công trình trong giai đoạn 1 là 87,7 tỷ đồng và
giá trị thực hiện năm 2007 ước khoảng 11 tỷ
đồng.
Dự án khi hoàn thành sẽ phục vụ sản
xuất nông nghiệp kết hợp nuôi thủy sản cho
hơn 44.000ha thuộc các xã, thị trấn của huyện
Trần Văn Thời và một phần xã Khánh An của
huyện U Minh - vùng ngọt hóa trọng điểm của
tỉnh Cà Mau./.
Nguồn: TTXVN
Ứng trước 62 tỷ đồng ngân sách để gia cố
đê điều
Hà Nội, 08/11/07: Thủ tướng Chính phủ yêu
cầu Bộ Tài chính ứng trước 62 tỷ đồng từ dự
toán ngân sách năm 2008 cho Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn để gia cố hệ
thống đê điều.
Tại Công văn ngày 7/11, Thủ tướng yêu
cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà
soát lại và chỉ bố trí vốn cho các công trình đê
điều thật sự cấp bách.
Trong công văn này, Thủ tướng cũng
đồng ý cho hoãn thu hồi 275 tỷ đồng đã tạm
ứng kế hoạch năm 2008 của Chương trình củng
cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có từ
Quảng Ninh đến Quảng Nam để các địa phương
này có kinh phí tiếp tục thi công những đoạn đê
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9. CÁC SỰ KIẾN SẮP DIỄN RA
Hội
chợ
Triển
lãm
thương mại Việt NamWTO 2008
Hà Nội, 17/11/07: Hội
chợ Triển lãm Thương mại Việt Nam - WTO
2008 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ
Triển lãm Việt Nam, từ ngày 12/1 đến
17/1/2008, nhân dịp kỷ niệm một năm Việt
Nam là thành viên chính thức của Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO).
Nguồn: TTXVN
10. 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
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:
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
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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
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11. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL QUAN TRỌNG BAN HÀNH TRONG THÁNG 11/2007 LIÊN
QUAN ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT
STT

Cơ quan ban hành, tên và trích
yếu văn bản

Chính phủ
1.
Nghị định 168/2007/NĐ-CP ngày
16/11/2007 của Chính phủ về việc
quy định mức lương tối thiểu vùng
đối với lao động Việt Nam làm việc
cho doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước
ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân
người nước ngoài tại Việt Nam –
TT Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký

Thủ tướng
2.
Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày
01/11/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường chấn chỉnh việc
thực hiện các quy định của pháp
luật về phí, lệ phí, chính sách huy
động và sử dụng các khoản đóng
góp của nhân dân
TT Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký

3.

Quyết định 172/2007/QĐ-TTg
ngày 16/11/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chiến
lược quốc gia phòng, chống và
giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
TT Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký

4.

Chỉ thị 27/2007/CT-TTg ngày

Số 53 - Tháng 12/2007

Tóm tắt nội dung chính

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng dùng
để trả công đối với người lao động làm công việc đơn
giản nhất trong điều kiện lao động bình thường cho
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ
chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người
nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện từ ngày
01/01/2008 với các mức tương ứng với vùng như
sau:
- Mức 1 triệu đồng/tháng áp dụng đối với doanh
nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành
phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
- Mức 900.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hải Phòng;
thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; thành
phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, các huyện Nhơn
Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh
Đồng Nai; thị xã Thủ Dầu Một, các huyện: Thuận An,
Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;
thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Mức 800.000 đồng đối với các doanh nghiệp hoạt
động trên các địa bàn còn lại.
Nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
về phí, lệ phí, chính sách huy động các khoản đóng
góp của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: đến
ngày 30/11/2007 nếu tỉnh, thành phố nào còn các
khoản phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật,
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm
trước Thủ tướng.
Đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục
chi tiết phí và lệ phí, nhưng chưa có văn bản của cấp
có thẩm quyền hướng dẫn thì chưa được phép thu,
không được vận dụng mức thu của các khoản phí, lệ
phí khác có tính chất tương tự để thu. Trường hợp
địa phương đã tổ chức thu thì phải dừng ngay…
Bên cạnh đó, cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các
khoản chi tiêu từ nguồn thu dịch vụ của các hợp tác
xã, chỉ đạo thực hiện công khai các nguồn thu và nội
dung chi tiêu để người dân được biết và tham gia
giám sát.
Mục tiêu chung của Chiến lược là huy động mọi
nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
chống và giảm nhẹ thiên tai từ nay đến năm 2020,
giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài
sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên,
môi trường và di sản văn hóa, góp phần quan trọng
bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm
quốc phòng, an ninh.
Chiến lược nhằm nâng cao năng lực dự báo bão, lũ,
hạn hán, xâm nhập mặn, báo tin động đất, cảnh báo
sóng thần và các hiện tượng khí tượng, thủy văn
nguy hiểm. Trọng tâm là nâng thời gian dự báo bão,
áp thấp nhiệt đới trước 72 giờ.
Nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà
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29/11/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về chấn chỉnh việc thực hiện
chế độ thông tin, báo cáo trong
hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và PTNT
5.
Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày
01/11/2007 Hướng dẫn thực hiện
công tác kiểm dịch thực vật nội địa
TT Bùi Bá Bổng: Đã ký

6.

Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN
ngày 01/11/2007 ban hành Quy
định quản lý nhà nước về hoạt
động xông hơi khử trùng vật thể
thuộc diện kiểm dịch thực vật
TT Bùi Bá Bổng: Đã ký

7.

Quyết định số 90/2007/QĐ-BNN
ngày 09/11/2007 ban hành Quy
chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra
và xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn
bản quy phạm pháp luật trong
nông nghiệp và phát triển nông
thôn
BT Cao Đức Phát: Đã ký

8.

Quyết định số 91/2007/QĐ-BNN
ngày 15/11/2007 ban hành danh
mục bổ sung thuốc thú y, vắcxin,
chế phẩm sinh học, vi sinh vật,
hóa chất dùng trong thú y được
phép lưu hành tại Việt Nam đợt II
năm 2007
TT Bùi Bá Bổng: đã ký
Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày

9.
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nước về chế độ thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu
chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ tướng
Chính phủ chỉ thị: các cơ quan hành chính nhà nước
chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo
theo quy định hiện hành; coi kết quả chấp hành chế
độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất
lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử
lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc
thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo
cáo theo quy định…
Bện cạnh đó, thực hiện chế độ người phát ngôn, định
kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan
hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp
và các cơ quan thông tin đại chúng bằng nhiều hình
thức, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp
thời…
Thực hiện công bố danh mục, lộ trình các dịch vụ
hành chính công trên Trang tin điện tử và có trách
nhiệm hướng dẫn thực hiện các dịch vụ hành chính
công do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp...
Để thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
ngày 08 tháng 8 năm 2001 và Nghị định số
02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của
Chính phủ về Kiểm dịch thực vật; để công tác kiểm
dịch thực vật nội địa hoạt động có hiệu quả và thống
nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng
dẫn việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội
địa tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
về: Quản lý dịch hại, Quản lý vật thể bị nhiễm dịch,
ổ dịch, vùng dịch, Quản lý và thực hiện các biện
pháp xử lý, và Quy định đối với cán bộ kiểm dịch
thực vật.
Đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hoạt động
xông hơi khử trùng và các quy định mới, Quyết định
này thay thế Quyết định số 84/2002/QĐ-BNN ngày
24 tháng 9 năm 2002, quy định chi tiết về điều kiện
hoạt động xông hơi khử trùng, thủ tục cấp, gia hạn
giấy chứng nhận, chứng chỉ, thẻ xông hơi khử trùng;
nội dung giám sát hoạt động xông hơi khử trùng và
trách nhiệm của tổ chức hoạt động xông hơi khử
trùng...
Quy chế gồm 6 Chương 59 Điều, quy định về trình
tự, thủ tục và trách nhiệm của các đơn vị trong việc
soạn thảo, ban hành, kiểm tra và xử lý, rà soát, hệ
thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong nông
nghiệp và phát triển nông thôn, bổ sung các quy
định mới của Chính phủ, hợp nhất các quy định của
02 Bộ Thuỷ sản và Nông nghiệp và PTNT (cũ) và
khắc phục những hạn của Quy chế cũ ban hành kèm
theo Quyết định 73/2004/QĐ-BNN.
Quyết định ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y
sản xuất trong nước, danh mục bổ sung thuốc thú y
nhập khẩu, danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm
sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y sản
xuất trong nước và danh mục bổ sung vắc xin, chế
phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú
y nhập khẩu.
Triển

khai

Quyết

định

số

1405/QĐ-TTg

ngày
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10.

11.

19/11/2007 hướng dẫn thực hiện
một số điều tại Quyết định
1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007
của Thủ tướng Chính phủ về điều
kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi
thủy cầm
TT Bùi Bá Bổng: Đã ký
Thông tư liên tịch số
93/2007/TTLT/BNN-BYT-BGDĐT
ngày 22/11/2007 hướng dẫn phân
công phối hợp giữa ba ngành nông
nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và
đào tạo trong việc thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia
nước sạch và VSMT nông thôn giai
đoạn 2006-2010
TT Đào Xuân Học – TT Phạm Vũ
Luận – TT Trịnh Quân Huấn: Đã ký
Quyết định số 94/2007/QĐ-BNN
ngày 26/11/2007 về việc bổ sung
một số loại thuốc bảo vệ thực vật
vào danh mục thuốc bảo vệ thực
vật được phép sử dụng ở Việt Nam
TT Bùi Bá Bổng: Đã ký

12.

Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN
ngày 27/11/2007 Ban hành Quy
định về công nhận giống cây trồng
nông nghiệp mới
TT Bùi Bá Bổng: Đã ký

13.

Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN
ngày 28/11/2007 về việc ban hành
Quy chế Đăng kiểm tàu cá
TT Nguyễn Việt Thắng: Đã ký
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16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện
ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết
một số quy định về: điều kiện ấp trứng gia cầm,
điều kiện chăn nuôi thuỷ cầm, điều kiện chăn nuôi
vịt chạy đồng và trách nhiệm của các cơ quan hữu
quan trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thực hiện Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày
11/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn giai đoạn 2006-2010, liên tịch 03
Bộ Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và đào tạo, y tế
đã ban hành Thông tư liên tịch phân công phối hợp
giữa ba ngành trong việc thực hiện Chương trình từ
cấp TƯ xuống địa phương. Thông tư quy định trách
nhiệm cụ thể của từng ngành, nguyên tắc phối hợp
và chế độ báo cáo trong quá trình triển khai thực
hiện.
Theo Quyết định này: 07 hoạt chất với 07 tên
thương phẩm (gồm thuốc trừ bệnh 05 hoạt chất với
05 tên thương phẩm, thuốc trừ cỏ 01 hoạt chất với
01 tên thương phẩm, thuốc điều hoà sinh trưởng 01
hoạt chất với 01 tên thương phẩm) được đăng ký
chính thức và 283 trường hợp (gồm 126 loại thuốc
trừ sâu, 102 loại thuốc trừ bệnh, 40 loại thuốc trừ
cỏ, 08 loại thuốc trừ ốc, 06 loại thuốc điều hoà sinh
trưởng, 01 loại thuốc trừ chuột) được đăng ký bổ
sung vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được
phép sử dụng ở Việt Nam.
Quết định ngày thay thế Quyết định số 19/2006/QĐBNN ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Quy định về khảo nghiệm,
sản xuất thử, công nhận và đặt tên giống cây trồng
nông nghiệp mới, bổ sung những quy định mới về
trình tự, thủ tục khảo nghiệm, sản xuất thử, công
nhận và đặt tên giống cây trồng nông nghiệp mới
được chọn, tạo trong nước hoặc nhập nội để đưa vào
Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh
doanh.
Quy chế gồm 5 Chương 19 Điều quy định hoạt động
đăng kiểm, thẩm quyền đăng kiểm, trình tự thủ tục
đăng kiểm và trách nhiệm các đơn vị thực hiện. Quy
chế này áp dụng cho các tùa cá lắp máy có tổng
công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc
không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ
15 mét trở lên.
Nguồn: ISG
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