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Chúc mừng năm mới 2008: An khang - Thịnh vượng
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
Tiếp tục phát triển mô hình
hợp tác xã
Hà Nội, 17/12/07: Ông
Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ
Chính trị, Thường trực Ban Bí
thư nêu rõ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới,
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể,
số tổ hợp tác, hợp tác xã tăng lên đáng kể, các
hợp tác xã cũ cơ bản được chuyển đổi.
Ngày 17/12, phát biểu tại Hội nghị toàn
quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 5 (Khóa IX), ông Sang cho biết hợp
tác xã phát triển đa dạng hơn về ngành nghề,
quy mô và trình độ, số hợp tác xã có lãi tăng
dần lên, các hợp tác xã yếu kém, tồn tại hình
thức trong nhiều năm đã được giải thể; nhiều
hợp tác xã mới được thành lập và những mô
hình hợp tác xã mới được xây dựng.
Tuy nhiên, theo ông Sang, căn cứ vào
mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết để kiểm
điểm, đánh giá thì việc tổ chức thực hiện Nghị
quyết vẫn còn nhiều hạn chế. Ông đề nghị các
đại biểu thảo luận, phân tích sâu những hạn chế
trong triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó có
các chủ trương, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh
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việc thực hiện mục tiêu đổi mới, phát triển và
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Nguồn: TTXVN
Sẽ hợp thức hoá các trại chăn nuôi động
vật hoang dã
Hà Nội, 18/12/07: Đó là kiến nghị của Cơ
quan quản lý động vật hoang dã CITES Việt
Nam tại cuộc hội thảo quản lý động vật hoang
dã (ĐVHD) gây nuôi do Cục Kiểm lâm và Hội
Động vật hoang dã diễn ra cuối tuần qua, tại Hà
Nội.
Hội thảo đã chỉ ra những yếu kém,
không phù hợp trong việc quản lý ĐVHD gây
nuôi. Đó là nguồn gốc một số loại ĐVHD gây
nuôi không rõ ràng, không có giấy xác nhận của
cơ quan kiểm lâm địa phương. Một lý do nữa
cũng được đưa ra để giải thích cho việc quản lý
yếu kém là công tác lập hồ sơ quản lý các trại
nuôi chưa được thực hiện đầy đủ do… thiếu kinh
phí và nhân lực. Còn về việc gắn chíp cho gấu
để kiểm soát thì được giải thích là rất phức tạp
do khó kiểm tra chíp điện tử.
Hội thảo kiến nghị Bộ NN-PTNT sớm ban
hành hướng dẫn cụ thể để kịp thời xử lý những
vướng mắc trên.Trong trường hợp ĐVHD không
có nguồn gốc rõ ràng đã được nuôi nhốt trong
thời gian dài và có khả năng sinh sản sẽ được
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cấp giấy chứng nhận để theo dõi, quản lý. Hội
thảo cũng đề nghị xây dựng các mô hình về gây
nuôi ĐVHD đồng thời cho phép hợp thức hoá
các trại nuôi ĐVHD đã hình thành từ lâu. Nếu
những kiến nghị trên được thực thi cùng với việc
tạo điều kiện phát triển nguồn gen ĐVHD và
cung cấp giống, kỹ thuật nuôi ĐVHD cho người
dân, chắc chắn nuôi ĐVHD sẽ trở thành một
nghề mang lại thu nhập cao cho người dân.
Nguồn: Bộ NN và PTNT

2. HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
Kỳ họp lần thứ 17 Uỷ ban
Hợp tác liên Chính phủ
Việt Nam – I-rắc
Hà Nội, 10-11/12/07:
Được phép của Thủ tướng Chính phủ, trong 2
ngày 10 và 11/12, Kỳ họp lần thứ 17 Uỷ ban
Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – I-rắc đã
được tổ chức tại Hà Nội. Dẫn đầu đoàn đại biểu
Việt Nam là Tiến sỹ Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT, Chủ tịch phân ban phía Việt Nam .
Về phía I-rắc do ngài Fala Hassan Al-Sudani, Bộ
trưởng Thương mại, Chủ tịch phân ban phía Irắc dẫn đầu.
Tại Kỳ họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã
thông báo một số nét cơ bản về những thành
tựu trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đối
ngoại của Việt Nam trong thời gian qua; đồng
thời gửi lời chia sẻ tới nhân dân I-rắc với những
nỗ lực to lớn trong việc vượt qua khó khăn, thử
thách để ổn định, tái thiết và xây dựng lại đất
nước I-rắc.
Hai bên đã xem xét một cách toàn diện
tình hình hợp tác giữa hai nước kể từ Kỳ họp lần
thứ 16, tổ chức vào tháng 3 năm 2002 tại Bátđa, và đều nhận thấy rằng các hoạt động hợp
tác song phương về thương mại và kinh tế giữa
hai quốc gia chưa phản ánh được tiềm năng
thực sự của mỗi nước, nhất là bị gián đoạn và
chịu ảnh hưởng nặng nề kể từ khi xảy ra cuộc
chiến tranh I-rắc năm 2003. Phía Việt Nam và
I-rắc đều đồng ý sẽ tiến hành trao đổi và tìm
kiếm các phương thức hợp tác hiệu quả trong
lĩnh vực dầu mỏ, nông nghiệp...
Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị phía Irắc tạo cơ chế khuyến khích đối với nhữnh
doanh nghiệp Việt Nam đã có truyền thống hợp
tác tốt đẹp với các đối tác của I-rắc trong thời
gian trước đây, đặc biệt là các liên doanh như
chè Phú Đa, liên doanh gạo Việt Nam; đồng thời
khuyến khích các liên doanh mới như cao su,
sữa, dầu thực vật, mía đường... và cho phép
các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đấu thầu
các chương trình tái thiết I-rắc; tăng cường hợp
tác và trao đổi trong lĩnh vực khoa học, công
nghệ, văn hoá, du lịch, thể thao, y tế. Phía Việt
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Nam cũng đề nghị I-rắc công nhận Việt Nam là
nước có nền kinh tế thị trường.
Bộ trưởng Thương mại I-rắc Fala Hassan
Al-Sudani cảm ơn sự chia sẻ, ủng hộ của Việt
Nam và khẳng định sẽ đẩy mạnh mối quan hệ
hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước;
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi, tìm
hiểu thông tin, cơ hội, môi trường đầu tư của
nhau trên tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Fala
Hassan Al-Sudani cũng bày tỏ sự ủng hộ công
nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị
trường.
Nguồn: OMARD
Hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật về SPS giữa đại
diện Bộ NN và PTNT Việt Nam và Bộ Nông
nghiệp Hoa Kỳ.
Hà Nội, 11/2007: Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ
nông nghiệp và PTNT đã họp bàn và thảo luận
với Đại diện của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Sứ
quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về các hợp tác và hỗ trợ
kỹ thuật trong thời gian tới.
Theo kết quả thảo luận, Việt Nam sẽ
xem xét nghiên cứu đề nghị của Hoa Kỳ về việc
chuẩn bị ký kết các Bien bản ghi nhớ thoả thuận
hợp tác song phương về Thú Y, bảo vệ thực vật;
và thuỷ sản.
Phía Bộ NN và PTNT yêu cầu Hoa Kỳ hỗ
trợ trong đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu
chính sách và điều phối về an toàn vệ sinh thực
phẩm, kiểm dịch động thực vật (SPS); đào tạo
nâng cao về kiểm tra vệ sinh giết mổ tại Hoa
Kỳ; hỗ trợ kỹ thuật trong viêc đánh giá nguy cơ
dịch bệnh (RA); đào tạo sâu về công nghệ sinh
học và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực thông tin
và sử lý thống kê trong nông nghiệp th ông qua
các chương trình học bổng Cochran của Bộ
Nông nghiệp Hoa Kỳ và các dự án khác của Hoa
Kỳ như dự án STAR-2.v.v….
Ngoài ra, Bộ NN và PTNT Việt Nam cũng
đề nghị phía Hoa kỳ Hỗ trợ kỹ thuật cho Văn
phòng SPS Việt Nam, nhằm giúp Việt Nam thực
hiện tốt việc thông báo toàn bộ các quy định về
SPS mới của Việt Nam cho WTO; đồng thời giúp
tập huấn cho Việt nam về Quy trình GaqP thuỷ
sản của Hoa Kỳ.
Nguồn: Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT
Thúc đẩy hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và
Inđônêxia
Hà Nội, 06/12/07: Đại điện Bộ Nông nghiệpPhát triển Nông thôn Việt Nam và đại diện Bộ
Nghề cá biển và các vấn đề về Biển Inđônêxia
vừa ký biên bản đàm phán hợp tác nghề cá giữa
hai nước.
Phía Việt Nam đề nghị Inđônêxia tạo
điều kiện cấp phép cho các tàu cá xa bờ của
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Việt Nam được khai thác ở vùng biển đặc quyền
của Inđônêxia.
Ông Parlin Tabunan, Cục trưởng Cục
Khai thác cá biển, Bộ Nghề cá biển và các vấn
đề về Biển, cho rằng bản ghi nhớ (cũ) của Bộ
trưởng Bộ Thủy sản (cũ) và Bộ trưởng Bộ Nghề
cá biển và các vấn đề về Biển của Inđônêxia sẽ
chấm dứt thời gian hiệu lực vào ngày 8/1/2008.
Do vậy, hai bên cần phải ký kết gia hạn hiệu lực
cho bản ghi nhớ hoặc xây dựng một bản ghi
nhớ hợp tác mới.
Hai bên thống nhất sẽ đề xuất với Chính
phủ nước mình về vấn đề gia hạn hoặc xây
dựng mới bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ phải đảm
bảo kế thừa nội dung của Bản ghi nhớ cũ và bổ
sung lĩnh vực đầu tư trong chế biến thủy sản tại
Inđônêxia; đồng thời, trình Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ
trưởng Bộ Nghề cá biển và các vấn đề về Biển
của Iđônêxia xem xét, phê duyệt./.
Nguồn: TTXVN

3. CÁC DỰ ÁN MỚI
Vay thêm 115 triệu USD
từ ADB
Hà Nội, 20/12/07: Ngân
hàng nhà nước Việt Nam ký
thỏa thuận vay 115 triệu
USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á. Khoản vay
đầu tiên 90 triệu USD cho dự án phát triển nông
thôn tổng hợp, kèm một khoản viện trợ không
hoàn lại 1,3 triệu USD.
Dự án này sẽ phục hồi và cải tạo các
công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các tỉnh
nghèo thuộc khu vực miền Trung nhằm cải
thiện các cơ hội sinh kế và mức sống của người
dân.
Dự án thứ hai trị giá 15 triệu USD nhằm
hỗ trợ chương trình giảm nghèo của Chính phủ,
chương trình được rất nhiều nhà tài trợ phát
triển tham gia hỗ trợ.
Dự án thứ ba là dự án hỗ trợ kỹ thuật trị
giá 10 triệu USD sẽ hỗ trợ kỹ thuật đường cao
tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giúp
Chính phủ Việt Nam hoàn thành các hoạt động
liên quan chuẩn bị xây dựng tuyến đường dự
kiến nói trên.
Nguồn: Thanhnienonline
AFD tài trợ phát triển nông thôn miền
Trung
Hà Nội, 17/12/07: Hai thỏa ước tài trợ dành
cho dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các
tỉnh miền Trung, trong đó một khoản viện trợ
không hoàn lại 1 triệu euro và một khoản vay
40 triệu euro, đã được ký kết ngày 17/12 tại Hà
Nội.
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Ông Hervé Bolot, Đại sứ Cộng hòa Pháp
tại Việt Nam; ông Alain Henry, Giám đốc Cơ
quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội và ông
Nguyễn Thành Đô, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối
ngoại thuộc Bộ Tài chính đã ký thảo ước này.
Dán Phát triển nông thôn tổng hợp các
tỉnh miền Trung có giá trị khoảng 132,4 triệu
euro do Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Phát
triển châu Á (ADB) và AFD đồng tài trợ nhằm
mục đích xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh
kế ở 13 tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình
Thuận.
Dự án còn góp phần thực hiện xây dựng
cơ sở hạ tầng tưới tiêu, nâng cấp đường giao
thông và chợ nông thôn, cải thiện khả năng tiếp
cận các dịch vụ cơ bản như nước sạch và xử lý
nước thải, nâng cao an toàn cho các vùng ven
biển thông qua các công trình ổn định cồn cát
và ngăn nước mặn./.
Nguồn: TTXVN
Đan Mạch tài trợ 37 triệu USD phát triển
nông nghiệp miền núi
Hà Nội, 11/12/07: Chính phủ Đan Mạch sẽ tài
trợ 37 triệu USD cho Việt Nam để triển khai dự
án PTNN và NT ở khu vực miền núi.
Theo biên bản ký kết ngày 11/12 ở Hà
Nội, dự án sẽ được triển khai chủ yếu ở 5 tỉnh là
Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk và Đắk
Nông trong giai đoạn 2007-2012.
Dự án sẽ hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn nghiên cứu, xây dựng các chính
sách nhằm đảm bảo cho các tỉnh miền núi phát
triển bền vững.
Đối với 5 tỉnh trên, dự án sẽ hỗ trợ quản
lý tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực,
tăng cường phổ biến kiến thức và kỹ thuật sản
xuất nông nghiệp cho người dân, nhất là ở
những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu
số sinh sống.
Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Đan Mạch tại
Việt Nam Peter Lysholt Hansen nhấn mạnh, việc
triển khai dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích cho
người dân nông thôn miền núi, nhất là những
hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và
những gia đình mà phụ nữ làm chủ hộ./.
Nguồn: Bộ NN và PTNT-Danida
Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ
công trong NN và PTNT
Hà Nội, ngày 11/12/07: Tại Bộ NN và PTNT,
Thoả thuận “Chương trình cải thiện cung cấp
dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển
nông thôn (PS-ARD)” đã được ký kết giữa Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát
và Ngài Jean-Hubert Lebet, đại sứ Thuỵ sỹ tại
Hà Nội. Đại sứ Thuỵ sỹ cũng đã ký biên bản ghi
nhớ với đại diện của, UBND tỉnh Cao Bằng và
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UBND tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện Chương
trình.
Mục đích phát triển của Chương trình:
Góp phần cải thiện sinh kế của khu vực đồng
bào dân tộc thiểu số vùng cao tại Hòa Bình và
Cao Bằng về mặt an ninh lương thực, thu nhập
và bền vững môi trường. Cụ thể Chương trình
sẽ góp phần xây dựng các hệ thống và tiến
trình cung cấp dịch vụ công được phân cấp,
hiệu suất và hiệu quả trong nông nghiệp và
phát triển nông thôn.
Dự án gồm 4 hợp phần, được thực hiện
từ
01.01.2008 đến 31.12.2010. Chính phủ
Thụy Sĩ sẽ cam kết đóng góp một khoản viện
trợ không hoàn lại tối đa là 6’560’000 USD.
Nguồn: Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT

4. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Chilê ưu tiên thúc đẩy FTA với
Việt Nam
Hà Nội, 28/12/07: Ngày 27/12,
ông Carlos Furche, Vụ trưởng Vụ
quan hệ kinh tế quốc tế thuộc Bộ
Ngoại giao Chilê, cho biết thúc
đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do
(FTA) với Việt Nam là một trong những ưu tiên
của quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2008.
Trả lời phỏng vấn báo El Mercurio, ông
Furche khẳng định, ngoài Việt Nam, trong năm
tới Chilê sẽ ưu tiên thúc đẩy các cuộc thương
thuyết ký FTA với Ôxtrâylia, Malaixia và Thổ Nhĩ
Kỳ; làm sâu sắc hơn FTA với Mỹ và đàm phán
về dịch vụ tài chính với Mêhicô.
Ông Furche cho biết việc thúc đẩy FTA
với Việt Nam nằm trong nỗ lực của Chính phủ
Chilê đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu./.
Nguồn: TTXVN
Hoa Kỳ-VN thắt chặt quan hệ thương mại
và đầu tư
Hà Nội, 21/12/07: Ông Stephen J. Norton,
Trợ lý thư ký báo chí của Cơ quan Đại diện
Thương mại Hoa Kỳ (USTR), cho biết tại một
phiên họp cấp bộ truởng mới đây, Hoa Kỳ và
Việt Nam cùng chia sẻ một mục tiêu là tiếp tục
củng cố mối quan hệ thương mại và đầu tư
song phương.
Theo ông Norton, phiên họp cấp bộ
trưởng đầu tiên của Hội đồng Liên chính phủ về
hợp tác theo khuôn khổ của Hiệp định khung về
Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ (TIFA),
diễn ra ngày 17/12 tại trụ sở USTR ở thủ đô
Oasinhtơn, là một cơ hội đối thoại cực kỳ hiệu
quả về các vấn đề ưu tiên thuộc mọi lĩnh vực.
Kết quả của cuộc đối thoại này cho thấy rõ ràng
hai nước cùng hướng tới mục tiêu thắt chặt hơn
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nữa quan hệ thương mại và đầu tư song
phương.
Ông Norton nhấn mạnh Hoa Kỳ đồng ý
hỗ trợ những nỗ lực hiện nay của Việt Nam
trong việc thực hiện các cam kết gia nhập Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO) và đẩy mạnh
chương trình cải cách kinh tế.
Trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp,
hai bên sẽ tiếp tục tạo thuận lợi mở rộng thị
trường cho các sản phẩm chính yếu như thịt gia
cầm và thịt bò của Hoa Kỳ và hoa quả nhiệt đới
của Việt Nam.
Nguồn: TTXVN

5. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
Tỉnh Cà Mau xuất khẩu
nông sản đạt 604 triệu
USD
Cà Mau, 29/12/07: Tỉnh
cà mau đang dẫn đầu cả nước về kim ngạch
xuất khẩu thuỷ sản năm 2007, với tổng kim
ngạch đạt 604 triệu, tăng 4.6% so với cùng kỳ
năm ngoái.
Mục tiêu trong năm tới của tỉnh là xuất
khẩu trong lĩnh vực này đạt 660 triệu USD, góp
90% vào tổng kim ngạch của toàn tỉnh.
Tỉnh hiện có 21 công ty chế biến thuỷ
sản, với công suất 147.589 tấn/ năm và sản
phẩm xuất khẩu đến trên 30 quốc gia và vùng
lãnh thổ.
Nguồn: VNA
Kiểm dịch 100% thuỷ sản giống nhập khẩu
từ nước ngoài
Hà Nội, 28/12/07: Trong năm 2007, các cơ
quan quản lý thủy sản trực thuộc Cục Quản lý
Chất lượng Vệ sinh An toàn và Thú y Thuỷ sản
(Nafiqaved), đã thực hiện kiểm dịch 100%
giống thủy sản nhập khẩu qua các cửa khẩu
trong cả nước.
Theo Nafiqaved, đã có 4,7 triệu tôm sú
giống và gần 300 con cá giống các loại được
kiểm dịch. Hoạt động kiểm tra điều kiện vệ sinh
thú y trại giống và cơ sở nuôi trồng cũng được
tăng cường trong những tháng đầu vụ nuôi.
Theo các chuyên gia ngành thuỷ sản,
hoạt động kiểm dịch trên đã đóng góp cho sự
thành công của nghề nuôi trồng thuỷ sản.
Tuy nhiên, để nghề nuôi trồng thuỷ sản
đạt hiệu quả, ngoài vấn đề con giống,
Nafiqaved khuyến cáo các hộ nuôi cần phát
triển nuôi theo quy hoạch và tăng cường các
biện pháp quản lý môi trường nuôi, nuôi đúng
mùa vụ, lựa chọn đối tượng nuôi và phương
thức nuôi phù hợp./.
Nguồn: TTXVN

trang 4 / 12

Bản tin tháng ISG

Số 54 - Tháng 01/2008

Nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu Việt
Nam
TPHCM, 06/12/07: Cục Trồng trọt, Bộ Nông
nghiệp-Phát triển Nông thôn, vừa đưa ra lộ trình
áp dụng tiêu chuẩn mới trong phân loại cà phê
xuất khẩu, xem như bước đột phá để hướng dẫn
nông dân thay đổi tập quán sản xuất cà phê
nhằm cải thiện chất lượng cà phê xuất khẩu.
Theo đó, từ nay đến tháng 12/2008, Cục
sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các
doanh nghiệp xuất khẩu nhân cà phê tự nguyện
áp dụng một số chỉ tiêu chất lượng cà phê nhân
theo tiêu chuẩn mới - phù hợp với cách đánh
giá chất lượng chung của Hội đồng cà phê thế
giới (ICO).
Đồng thời, Cục sẽ hoàn chỉnh việc xây
dựng và phê duyệt đề án nâng cao sức cạnh
tranh của cà phê Việt Nam đến năm 2010 và
định hướng 2020.
Nguồn: Cục Trồng trọt -TTXVN
VN muốn xuất khẩu trái cây quí sang Hoa
Kỳ
Hà Nội, 19/12/07: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng
phái đoàn Chính phủ VN, cho biết: tại phiên họp
cấp bộ trưởng đầu tiên của Hội đồng Liên chính
phủ về hợp tác theo khuôn khổ của Hiệp định
khung về thương mại và đầu tư (TIFA) VN - Hoa
Kỳ diễn ra ngày 17-12, hai bên đã trao đổi,
thống nhất biện pháp giải quyết đối với một số
nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác
song phương giữa hai nước.
Phiên họp đã thảo luận sâu về vấn đề cơ
chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu của VN.
VN đề nghị Hoa Kỳ cần loại bỏ những mặt hàng
mà Hoa Kỳ không sản xuất ra khỏi danh mục
các mặt hàng bị giám sát, công bố rõ cơ chế
giám sát và quá trình tự động khởi kiện (nếu
có) của phía Hoa Kỳ, đồng thời mọi quyết định
của Hoa Kỳ cần được thông báo và tư vấn trước
với Việt Nam thông qua cơ chế hợp tác TIFA.
VN cũng đề nghị Hoa Kỳ tạo điều kiện
thuận lợi trong việc xuất khẩu hoa quả sang
Hoa Kỳ, nhất là các loại trái cây quí.
Nguồn: chinhphu.vn

6. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
Thu hút vốn FDI đạt 20,3 tỷ
USD
Hà Nội, 24/12/2007: Theo
Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, năm 2007,
Việt Nam đã thu hút được 20,3 tỷ USD vốn đầu
tư nước ngoài, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm
trước, vượt 56% kế hoạch dự kiến.
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Đây là mức cao nhất kể từ khi thực hiện
Luật đầu tư nước ngoài (năm 1988) đến nay.
Trong số này, hơn 17,6 tỷ USD là tổng vốn đầu
tư của 1.500 dự án đầu tư mới, phần còn lại là
vốn bổ sung của 314 lượt dự án đang triển khai.
Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết điểm
nhấn trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam năm 2007 là việc phân cấp mạnh mẽ về
cho các địa phương. Tính đến nay, có 60 địa
phương trong cả nước đã thực hiện việc cấp
giấy phép đầu tư cho các dự án FDI theo các
điều kiện phân cấp tại địa bàn.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 20,3
tỷ USD vốn đăng ký năm 2007 mới chỉ giải
ngân được 4,6 tỷ USD, chiếm 30%./.
Nguồn: TTXVN
70 triệu USD xây nhà máy chế biến thức ăn
thủy sản ở Bến Tre
Bến Tre, 25/12/07: Ngày 24/12, Công ty
TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam (Thái Lan) đã
khởi công xây dựng nhà máy chế biến thức ăn
nuôi thủy sản, công suất 38.000 tấn/năm, tại
Cụm công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành
(tỉnh Bến Tre), với tổng vốn 70 triệu USD.
Đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất
từ trước đến nay ở tỉnh Bến Tre. Với dự án này,
Thái Lan đang dẫn đầu danh sách các nhà đầu
tư nước ngoài đầu tư vào Bến Tre với tổng vốn
cam kết trên 88 triệu USD.
Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ
tháng 9/2008, cung cấp thức ăn nuôi thủy sản
cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh
trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.
Nguồn: TTXVN
Công ty của Malay sẽ đầu tư vào ngành
nông nghiệp Việt Nam
Kuala Lumpur, 23/12/2007: Công ty
Greenyield BHD của Malaysia, nhà sản xuất hóa
chất và cung cấp dịch vụ cho ngành nông
nghiệp dự tính dành khoảng 1,2 triệu USD để
xây dựng nhà máy đầu tiên ở nước ngoài của họ
tại Việt Nam.
Nhà máy này, dự tính sẽ hoạt động vào
năm 2010, sẽ cung cấp các dịch vụ nông trường
và phi nông trường cho ngành cao su.
“Chúng tôi chọn Việt Nam vì những phát
triển mới đây trong các hiệp định thương mại đã
làm cho điều kiện kinh doanh ở đó rất ưu đãi
chúng tôi”, báo chí địa phương đã trích dẫn lời
của Chủ tịch điều hành của Tập đoàn Greenyield
và Giám đốc quản trị Tham Foo Keong.
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Ông cũng nói thêm rằng chính phủ Việt
Nam đưa ra những ưu đãi rất hấp dẫn cũng như
miễn thuế khi xây dựng nhà máy ở nước này.
Nhà máy sẽ được đánh dấu là cơ sở phân
phối toàn cầu của tập đoàn, mà sẽ được tăng
cường năng lực để tăng mức tăng trưởng xuất
khẩu.
Nguồn: TTXVN

7. CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
Hội chợ nông nghiệp quốc
tế 2007 khai mạc tại Cần
Thơ
Hà Nội, 04/12/07: Hội chợ
Nông nghiệp Quốc tế 2007
khai mạc ngày 4/12 tại Cần Thơ thu hút 337
doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tham gia
trưng bày sản phẩm tại 641 gian hàng.
Với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh
tranh thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp
Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”, sản phẩm
trưng bày tại hội chợ chủ yếu là các loại máy
móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất về nông
nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư
nông nghiệp; giống cây trồng, vật nuôi; sản
phẩm ứng dụng công nghệ sinh học, thủy hải
sản, thực phẩm chế biến.
Hội chợ thu hút được các doanh nghiệp
quốc
gia
vùng
lãnh
đến
từ
nhiều
thổ như Ôtxtrâylia, Hoa Kỳ, Đức, Nauy, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Pakistan và các
doanh nghiệp Việt Nam./.
Nguồn: TTXVN
Hội chợ thương mại Việt Nam tại Ôxtrâylia
Hà Nội, 02/12/07: 40 doanh nghiệp Việt Nam
và Ôxtrâylia đã tham dự Hội chợ thương mại
Việt Nam 2007 diễn ra tại thành phố Xítni ngày
30/11.
Hội chợ do Bộ Công Thương phối hợp với
Đại sứ quán Việt Nam, Phòng Thương mại
Ôxtrâylia-Việt Nam tổ chức, nhằm giới thiệu và
quảng bá hàng xuất khẩu của Việt Nam với các
đối tác tiềm năng Ôxtrâylia.
Nguồn: TTXVN
Tích tụ đất cho sản xuất lâm nghiệp có
phải là nhu cầu tất yếu khách quan?
Hà Nội, 4/12/07: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược
nông nghiệp và phát triển nông thôn (IPSARD),
Trung tâm nghiên cứu quốc tế lâm nghiệp nhiệt
đới (CIFOR) và Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp
(FSSP) đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc gia
tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về đề
tài “Tích tụ đất lâm nghiệp cho phát triển rừng
Số 54- Tháng 01/2008

trồng sản xuất: Hiện trạng và giải pháp”. Cuộc
hội thảo này là bước tiếp theo diễn đàn “Đầu tư
trong ngành lâm nghiệp: Cơ hội và thách thức”
được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 9 tháng 5
năm 2007.
Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã được
nghe các bài phân tích về tình hình tổng quan
các chính sách vĩ mô của nhà nước và một số
kinh nghiệm tại một số tỉnh và doanh nghiệp.
Đề án Giao đất giao rừng giai đoạn 2007 – 2010
cũng được đưa ra giới thiệu tại cuộc hội thảo
như là chính sách chủ chốt về vấn đề này.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Đối tác
FSSP fssp@hn.vnn.vn
Nguồn: Bộ NN và PTNT
Lễ công bố Báo cáo Phát triển Thế giới
2008
Hà Nội, Ngày 11/12/07: Báo cáo Phát triển
Thế giới 2008 với tiêu đề ‘Tăng cường Nông
nghiệp cho Phát triển’, được Ngân hàng Thế giới
và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
chính thức công bố hôm nay tại Hà Nội.
`Báo cáo nhận định rằng đầu tư nhiều
hơn vào nông nghiệp tại các nền kinh tế đang
chuyển đổi, bao gồm cả Việt Nam, sẽ quyết
định lợi ích của nông dân nghèo sống ở những
nước này
“Tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam cho
đến nay đã đem lại lợi ích cho cả vùng đô thị và
nông thôn. Năm 1993, có tới 2/3 số dân nông
thôn được coi là nghèo.” Ông Martin Rama,
Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế
giới tại Việt Nam phát biểu tại lễ công bố. “Ngày
nay, con số này giảm xuống chỉ còn 1/5.”
Bản báo cáo cũng cho rằng nông nghiệp
có thể là con đường thoát đói nghèo cho hàng
triệu người ở khu vực nông thôn mà nếu không
có thì họ sẽ bị tụt hậu trong các nền kinh tế
đang chuyển đổi. Một cách xóa đói nghèo là
thông qua các cuộc cách mạng nông nghiệp giá
trị cao.
Con đường nông nghiệp giảm nghèo
cũng phải được hỗ trợ bởi nỗ lực cải thiện và tạo
việc làm phi nông nghiệp, và đầu tư vào các
chương trình phát triển khu vực nghèo, bao
gồm nông nghiệp, di cư và an sinh xã hội. Quản
lý ảnh hưởng của nông nghiệp lên nguồn tài
nguyên thiên nhiên và môi trường cũng là thử
thách lớn, vì tài nguyên đất và nước đang cạn
kiệt, sử dụng quá nhiều hóa chất, và thay đổi
khí hậu.
Về phần mình, Ngân hàng Thế giới đã
cam kết tăng cường hỗ trợ cho nông nghiệp và
phát triển nông thôn trên toàn thế giới. Năm tài
khóa 2007, khoản cam kết cho nông nghiệp đã
đạt 3,1 tỉ đô la Mỹ, tăng liên tiếp trong vòng 4
năm.
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Để download bản báo cáo đầy đủ, xin
mời vào:
http://go.worldbank.org/ZJIAOSUFU0
Nguồn: WB-Hanoi

8. ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH
Đầu tư 1.500 tỷ đồng
mối năm cho trồng rừng
Hà Nội, 12/12/07: Phó
Thủ tướng Hoàng Trung
Hải cho biết trong 3 năm
tới, Chính phủ sẽ bố trí đủ nguồn vốn yêu cầu
của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, bình quân
khoảng 1.500 tỷ đồng/năm.
Tại Hội nghị “Triển khai các quyết định
của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng mới 5
triệu ha rừng” do Bộ Nông nghiệp tổ chức sáng
12/12 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng cho biết Chính
phủ sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành
tập trung kiểm tra việc giải ngân nguồn vốn
đúng mục đích, đúng mục tiêu của dự án, nhằm
đảm bảo tiến độ đề ra.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Cao Đức Phát, dự án trồng mới
5 triệu ha rừng 1998-2010 chỉ còn 3 năm nữa
để hoàn thành. Nhiệm vụ từ nay đến năm 2010,
ngành lâm nghiệp phải trồng mới thêm 1,8 triệu
ha rừng các loại.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn đã đề xuất Chính phủ cho phép phát hành
trái phiếu Chính phủ để có thể thu hút nguồn
vốn ổn định thực hiện dự án hiệu quả.
Cục Kiểm Lâm cho biết, công tác quản
lý, bảo vệ rừng đang từng bước đi vào nề nếp,
tình hình vi phạm các quy định quản lý bảo vệ
rừng tuy còn phức tạp nhưng đã giảm qua các
năm với số vụ vi phạm năm sau giảm hơn so
với năm trước từ 5%- 10%. Độ che phủ của
diện tích rừng tăng từ 33,2% năm 2000 lên
38% năm 2006.
Nguồn: TTXVN

9. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bảo vệ Khí hậu tốt cho Phát
triển, theo Chủ tịch Nhóm
Ngân hàng Thế giới
Bali, Indonesia, 12/12/07:
Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế
giới hôm qua đã phát biểu tại phiên họp toàn
thể của Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi
Khí hậu, khuyến nghị các nước nên gộp chính
sách khí hậu vào chính sách phát triển chung.
Ông cũng cho rằng biến đổi khí hậu “là
thử thách phát triển, kinh tế, và đầu tư. Nó tạo
cơ hội chuyển đổi kinh tế để có thể dẫn tới toàn
cầu hóa bền vững cho mọi người. Vì vậy, giải
Số 54- Tháng 01/2008

quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một trụ cột
quan trọng của chương trình phát triển.”
Ông Zoellick nhận định rằng các nước
đang phát triển “chịu rủi ro nhiều nhất từ biến
đổi khí hậu, bị ảnh hưởng nhiều nhất, và lại có
ít khả năng xử lý vấn đề này nhất.”. Theo ông,
Hội nghị này có thể “đáp ứng mong muốn của
các cộng đồng này và giúp họ quản lý thay đổi
về điều kiện sức khỏe, sản xuất lương thực,
nguồn nước, duyên hải và đa dạng sinh học.”
“Chúng tôi có thể hỗ trợ LHQ bằng cách
giúp đỡ các nước đang phát triển tổng hợp lại
chính sách khí hậu – cả giảm thiểu ảnh hưởng
lẫn thích nghi với sự biến đổi – trong chiến lược
phát triển của họ, bao gồm cả kế hoạch phát
triển năng lượng, rừng, nông nghiệp và sử dụng
đất.”
Ông Zoellick cũng nêu ra một số hoạt
động khác mà Nhóm Ngân hàng Thế giới có thể
thực hiện, bao gồm cả việc thành lập Quỹ Đối
tác Carbon Rừng vào thứ ba vừa qua bên lề Hội
nghị Bali. Mục đích của Quỹ là chống nạn phá
rừng (là nguyên nhân chủ yếu của hiệu ứng khí
nhà kính) bằng việc hỗ trợ các nước đang phát
triển bảo vệ rừng.
Nguồn: WB
Thủ tướng ngỏ ý với Vương quốc Anh giúp
đỡ đương đầu với biến đổi khí hậu
Hà Nội 07/12/07: Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đã ngỏ lời với chính phủ Anh giúp Việt
Nam nhằm đương đầu với những tác động của
thay đổi khí hậu toàn cầu.
Thủ tướng Dũng đã nêu đề nghị này lúc
tiếp ngài Robert Gordon, Đại sứ Vương quốc
Anh hết nhiệm kỳ tại Việt Nam hôm 6-12-2007.
“Việt Nam luôn coi Vương quốc Anh là
một đối tác lâu dài hàng đầu ở Châu Âu”, Ngài
thủ tướng khẳng định.
Mặc dầu thương mại hai chiều giữa Việt
Nam và Vương quốc Anh đã đạt xấp xỉ 1,6 tỉ đô
la, nó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp
tác giữa 2 nước và cần phải được cải thiện trong
thời gian tới” ông lưu ý.
Ông nói với vị khách của ông rằng Chính
phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hợp tác
toàn diện hơn nữa giữa Việt Nam và Vương
quốc Anh.
Nhà ngoại giao Anh nói rằng ông rất vui
với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp
tác song phương đa diện, đặc biệt trong giáo
dục, với khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam hiện
đang học tập trên đất nước Anh.
Ông cũng gợi ý là hai nước cần thúc đẩy
các mối quan hệ song phương trong phát triển
văn hóa và ngành nghề thủ công truyền thống.
Nguồn: VietNamNet Bridge
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Ngân hàng Phát triển châu Á thăm dò khả
năng thành lập Quỹ Cac-bon tương lai để
giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu
Manila, Philippines, 14/12/07: Ngân hàng
Phát triển châu Á (ADB) đang thăm dò những
cách thức triển khai một Quỹ Cac-bon tương lai
sau giai đoạn 2012 của Nghị định thư Kyôtô,
như một phần của cam kết giúp các nước thành
viện và các đối tác phát triển giải quyết những
vấn đề thay đổi khí hậu.
Tham dự Hội nghị lần thứ 13 của các bên
tham dự Hội nghị Thay đổi khí hậu Liên Hiệp
Quốc đang được tổ chức tại Bali, In-đô-nê-sia,
phó chủ tịch ADB Ban quản lý tri thức, ông
Ursula Schaefer-Preuss nói ADB cam kết giúp
đương đầu với những thách thức do thay đổi khí
hậu gây ra và sẵn sang làm nhiều hơn nữa, kể
cả việc triển khai Quỹ Cac-bon tương lai.
“Quỹ này sẽ là thể loại quỹ đầu tiên. Quỹ
sẽ cấp tài chính ngay từ ban đầu cho các dự án
năng lượng sạch, làm đòn bẩy cho các quỹ tín
dụng cac-bon được thành lập sau 2012, và như
vậy giúp lấp khoảng trống cho đến khi hiệp ước
quốc tế sau đó thay thế.” Bà Ursula SchaeferPreuss nói.
Có thể xem thêm tại:
http://www.adb.org/Media/Articles/2007/12331
-asian-climates-changes/default.asp

10. 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
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Ser
vice/Special%20Events/Plenary%20Meeting%2
02007/Agenda%20and%20documents.asp
Khai trương website Học liệu mở Việt Nam
Hà Nội, 12/12/07: Ngày 12/12, website Học
liệu mở Việt Nam chính thức được khai trương
tại địa chỉ: www.vocw.edu.vn với sự trợ giúp về
nội dung của Viện Công nghệ Massachusetts
của Hoa Kỳ, công cụ phần mềm Connexions của
Đại học RICE (Hoa Kỳ) và sự hỗ trợ của Hiệp hội
Học liệu mở Quốc tế.
Đây là dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo
Việt Nam, Quỹ Giáo dục Việt Nam phối hợp với
Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC thực
hiện từ năm 2005.
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Website được xây dựng đơn giản, dễ sử
dụng với 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Việt,
giúp mọi đối tượng có thể truy cập tham khảo
giáo trình, tư liệu học tập, giảng dạy của tất cả
các trường đại học nổi tiếng trên thế giới và VN.
Hiện nay, website Học liệu mở Việt Nam
mới thu hút được sự tham gia của 14 trường đại
học với tài liệu của 24 ngành thuộc 3 môn học
là khoa học máy tính, điện-điện tử và công
nghệ sinh học./.
Nguồn: TTXVN

11. 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
Lịch Hội chợ triển lãm năm 2008 tại
Singapore
Thương vụ Việt Nam tại Singapore,
04/12/2007: Thương vụ Việt Nam tại
Singapore xin thông báo về lịch của các hội chợ,
triển lãm tại Singapore trong năm 2008 đáng
lưu ý với các doanh nghiệp: chi tiết xem tại
http://www.mot.gov.vn/mot/tag.idempotent.re
nder.userLayoutRootNode.target.n106.uP?uP_ro
ot=root&cmd=item&ID=2227

12. 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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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
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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13. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL QUAN TRỌNG BAN HÀNH TRONG THÁNG 12/2007 LIÊN
QUAN ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT
STT

Cơ quan ban hành, tên và trích
yếu văn bản

Tóm tắt nội dung chính

Nghị định 178/2007/NĐ-CP ngày
03/12/2007 của Chính phủ về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo Nghị định này, số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ
không quá 4 người. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng
Chính phủ quyết định. Các tổ chức giúp Bộ trưởng
quản lý nhà nước gồm Vụ, Văn phòng, Thanh tra,
Cục, Tổng cục và tương đương và cơ quan đại diện
của Bộ ở địa phương và nước ngoài. Số lượng cấp phó
của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ quy định
không quá 3 người.
Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy
chế làm việc của Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc tập
trung dân chủ.
Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung
các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chuẩn bị, phải
chịu trách nhiệm về những quyết định của Thứ trưởng
được phân công hoặc ủy nhiệm giải quyết.
Theo Nghị định này, Chính phủ quy định: mỗi thành
viên Chính phủ có hộp thư điện tử riêng để nhận, gửi
thông tin, tài liệu, đơn thư, giấy mời họp, trao đổi ý
kiến về các công việc có liên quan, được trang bị các
phương tiện để phục vụ việc xử lý công việc, trao đổi
thông tin, họp qua mạng máy tính ...
Thành viên Chính phủ phải thực hiện kế hoạch đi
công tác địa phương, cơ sở, kế hoạch tiếp dân, đối
thoại với nhân dân về các vấn đề thuộc phạm vi phụ
trách của mình.
Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Thủ
tướng có thể chỉ đạo triệu tập phiên họp bất thường
của Chính phủ. Phiên họp bất thường cũng được tổ
chức khi có yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành
viên Chính phủ.

Chính phủ
1.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã
ký

2.

Nghị định 179/2007/NĐ-CP của
Chính phủ về việc ban hành Quy
chế làm việc của Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã
ký

Thủ tướng
3.

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc thực hiện
cải cách hành chính trong công tác
quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của
cán bộ, công chức, công dân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã
ký

Để cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất
cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân,
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: cán bộ, công chức, viên
chức nhà nước, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công
nhân viên trong các đơn vị Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu
phổ thông như mọi công dân, không phải nộp thêm
giấy tờ khác…
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên
chức thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành.
Nếu thấy cần thiết có thể ban hành quy định nội bộ
về việc sử dụng hộ chiếu phổ thông của cán bộ, công
chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình để đi
nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và PTNT
4.

Quyết định số 97/2007/QĐ-BNN
ngày 03 tháng 12 năm 2007 về
việc công bố danh mục văn bản
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Quyết định này công bố Danh mục văn bản quy phạm
pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2007 hết
hiệ lực thi hành gồm 81 ăn bản được chia theo 10
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quy phạm pháp luật do Bộ Nông
nghiệp và PTNT ban hành tính đến
ngày 30 tháng 10 năm 2007 hết
hiệu lực
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký
5.

Quyết định số 98/2007/QĐ-BNN
ngày 03 tháng 12 năm 2007 v/v
sửa đổi Quyết định số
71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT quy định trình tự, thủ tục thử
nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y–
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hiệu lực thi hành, gồm 81 văn bản, được chia theo 10
lĩnh vực: Hợp tác xã và PTNT, chế biến NLS và NM,
thuỷ lợi và xây dựng công trình, đê điều và PCLB, thú
y, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, trồng trọt, lâm nghiệp,
thuỷ sản.
Quyết định đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 và khoản 1
Điều 8 của Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN về một số
khái niệm, các trường hợp phải thử nghiệm, khảo
nghiệm, mĩên thử nghiệm và khảo nghiệm và thời
hạn giải quyết.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
6.

Quyết định số 99/2007/QĐ-BNN
ngày 03 tháng 12 năm 2007 v/v
sửa đổi, bổ sung Quyết định số
10/2006/QĐ-BNN ngày
10/02/2007 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT quy định thủ
tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu,
lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu
dung làm thuốc thú y, chế phẩm
sinh học, vi sinh vật, hoá chất
dung trong thuốc thú y

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 5, Điều 8,
Điều 14 Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập
khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc
thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng
trong thú y ban hành kèm theo Quyết định số
10/2006/QĐ-BNN một số nội dung về một số thuật
ngữ, nhãn mác, hổ sơ đăng ký và thủ tục xét duyệt,
cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
7.

Quyết định số 100/2007/QĐ-BNN
ngày 03 tháng 12 năm 2007 v/v
bổ sung sửa đổi Quyết định số
72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT Quy định kiểm tra chất lượng
thuốc thú y

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11 Quyết
định số 72/2007/QĐ-BNN một số nội dung về việc
kiểm tra đối với thuốc thú y đã có trong Danh mục
được phép lưu hành tại Việt Nam; nguyên liệu, phụ
liệu, dung môi, hoá chất làm thuốc thú y khi nhập
khẩu, việc lập hồ sơ và thời hạn thẩm định và xác
nhận hồ sơ.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
8.

Thông tư số 101/2007/TT-BNN
ngày 10 tháng 12 năm 2007 Sửa
đổi, bổ sung một số nội dung của
Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày
08 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
“Hướng dẫn việc thực hiện Nghị
định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23
tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
“Quy định chi tiết thi hành Luật
Thương mại về hoạt động mua bán
hàng hoá quốc tế và các đại lý,
mua, bán, gia công và quá cảnh
hàng hoá với nước ngoài”-

Thông tư sửa đổi một số nội dung về hàng hoá nhập
khẩu trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch
thực vật trước khi thông quan, việc nhập khẩu lần
đầu để thử nghiệm đối với thuốc và nguyên liệu sản
xuất thuốc bảo vệ thực vật, các loại sinh vật sống
trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, quy định về tinh dầu
xá xị và xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ thuộc loài
nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA là tang vật xử lý tịch
thu theo quy định hiện hành của Nhà nước và nhóm
IIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30
tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật
rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký
9.

Quyết định số 102/2007/QĐ-BNN
ngày 11 tháng 12 năm 2007 ban
hành “Danh mục bổ sung phân bón
được phép sản xuất kinh doanh và
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Quyết định bổ sung 155 loại phân bón được phép sản
xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam bao gồm
được chia thành:
1. Phân khoáng đơn 01 loại;
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sử dụng ở Việt Nam
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký

10.

Quyết định số 103/2007/QĐ-BNN
ngày 24 tháng 12 năm 2007 v/v
bổ sung loài cây trồng vào Danh
mục loài cây trồng được bảo hộ và
phân công đơn vị thực hiện khảo
nghiệm DUS
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2. Phân hữu cơ 03 loại;
3. Phân hữu cơ khoáng 11 loại;
4. Phân hữu cơ vi sinh 09 loại;
5. Phân hữu cơ sinh học 13 loại;
6. Phân bón lá 115 loại;
7. Phân trung vi lượng: 03 loại;
Quyết định Bổ sung 10 loài cây trồng có tên sau đây
vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân
công các đơn vị thực hiện khảo nghiệm tính khác biệt,
tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS)
các loài cây trồng trên

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
Nguồn: ISG

____________________
Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Ngô Gia Trung
Cán bộ Thông tin và Truyền thông
Văn phòng ISG
Tel: 04-7336757
Mobile: 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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