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Thông tin và kinh nghiệm là kiến thức,
hãy chia sẻ kiến thức của bạn với chúng tôi!
1. RÀ SOÁT VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
Đẩy mạnh phát triển sản
xuất muối
Hà Nội, 15/01/08: Phát
triển nghề làm muối để tận
dụng lợi thế bờ biển dài, đáp
ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và hướng tới
xuất khẩu là một trong những chủ trương của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận
được sự đồng tình của doanh nghiệp và diêm
dân.
“Mặc dù là nước có bờ biển dài, có điều
kiện để sản xuất muối nhưng hiện nay sản
phẩm này chưa đáp ứng đủ nhu cầu nội địa, giá
thành còn cao, đời sống người làm muối khó
khăn”, Thứ trưởng Bộ NNN&PTNT Diệp Kỉnh Tần
bày tỏ khi phát biểu trong hội nghị tổng kết
niên vụ sản xuất muối 2007 và kết hoạch sản
xuất muối niên vụ 2008, tại Hà Nội ngày 15/1.
Ngay trong năm 2008, Bộ NNN&PTNT dự
kiến sẽ xây dựng một nghị định về quản lý sản
xuất và kinh doanh muối để phù hợp với những
cam kết hội nhập WTO.
Nhiều giải pháp đồng bộ sẽ được thực
hiện như tăng cường đầu tư, nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ nhằm tăng năng
suất chất lượng muối gắn với bảo vệ môi
trường; đầu tư cơ sở hạ tầng vùng muối; đặc
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biệt quan tâm đến nâng cao đời sống người làm
muối vì đây là ngành có giá trị kinh tế thấp hơn
nhiều ngành nghề khác ở vùng biển.
Theo Báo cáo của Cục chế biến nông lâm
sản và nghề muối, sản xuất muối năm 2007 có
dấu hiệu khả quan hơn với sản lượng tăng 20%
so với năm 2006, đạt 926.000 tấn. Người dân
đã bắt đầu tiếp cận và phát triển được các mô
hình sản xuất muối sạch, nâng cao được chất
lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế
cao hơn.
Tuy nhiên, cả nước vẫn nhập khẩu gần
138.000 tấn, chủ yếu là muối công nghiệp. Vì
vậy, ngành muối sẽ nâng sản lượng muối công
nghiệp sản xuất trong nước lên khoảng 420.000
tấn trong năm 2008, gấp hơn 1,5 lần so với sản
lượng năm 2007./.
Nguồn: TTXVN
Chăn nuôi sẽ chiếm hơn 40% sản lượng
nông nghiệp
Hà Nội,18/01/08: Chiến lược phát triển chăn
nuôi đến năm 2020 được Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng phê duyệt ngày 16/1 đặt mục tiêu tăng tỷ
trọng chăn nuôi trong nông nghiệp lên mức trên
42%.
Theo Chiến lược, ngành chăn nuôi sẽ cơ
bản chuyển sang sản xuất theo phương thức
công nghiệp, trang trại vào năm 2020, đảm bảo
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an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực
phẩm.
Mức tăng trưởng bình quân của ngành từ
nay đến năm 2010 là 8-9% năm, giai đoạn
2010-2015 đạt khoảng 6-7% năm và 20152020 đạt khoảng 5-6% năm.
Ngành chăn nuôi cũng phấn đấu đến
năm 2020, sản lượng thịt xẻ các loại là 5,5 triệu
tấn, trong đó 63% là thịt lợn, 32% là thịt gia
cầm và 4% là thịt bò.
Để thực hiện các mục tiêu trên, chiến
lược đã đề ra các nhóm giải pháp về quy hoạch,
khoa học-công nghệ, tài chính-tín dụng, đất đai,
thương mại, thức ăn và kiểm soát chất lượng./.
Nguồn: Bộ NN&PTNT-TTXVN
Thực hiện các biện pháp bình ổn giá thức
ăn chăn nuôi
Hà Nội, 16/01/08: Thủ tướng Chính phủ đã
đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, Bộ Công thương về việc cho
phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
được bán trực tiếp cho các doanh nghiệp sản
xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn
cho biết Thủ tướng cũng đồng ý với đề nghị của
Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu, thuế
giá trị gia tăng đối với nguyên liệu thức ăn chăn
nuôi và việc cấp phát ngân sách để kiểm tra,
giám sát hàng nông sản và vật tư nông
nghiệp./.
Nguồn: TTXVN
Chuyển đổi tàu cá ven bờ hoạt động kém
hiệu quả
Hà Nội, 10/01/08: Trong năm 2008, Cục Khai
thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ thử
nghiệm chuyển đổi khoảng 1.500-2.000 tàu cá
hoạt động ven bờ có công suất thấp và hoạt
động kém hiệu quả, giúp ngư dân chuyển sang
đánh bắt xa bờ hoặc sang các ngành nghề khác.
Ngư dân có các tàu cá có công suất lắp
máy dưới 50CV sẽ được bố trí chuyển đổi sang
các ngành nghề khác như nuôi trồng thủy sản,
dịch vụ hậu cần nghề cá.
Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy
sản sẽ lựa chọn một số chủ tàu trong số trên,
có khả năng về tài chính và có nhiều kinh
nghiệm, để hỗ trợ đóng mới tàu cá có công suất
lớn, khai thác hải sản xa bờ.
Đối với các tàu cá có công suất lắp máy
từ 50 CV trở lên, Cục cũng sẽ tiến hành chuyển
đổi các ngư dân trên những tàu cá hoạt động
kém hiệu quả và không thân thiện với môi
trường sang làm các nghề khác phù hợp.
Ngoài việc chuyển đổi các tàu cá ven bờ,
Cục Khai thác và Bảo vệ Thủy sản đã yêu cầu
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các địa phương kiểm kê, đánh giá năng lực khai
thác hải sản để điều chỉnh số lượng tàu thuyền
và xây dựng các tiêu chuẩn định mức về sản
lượng, thời gian khai thác đối với từng nhóm tàu
ở từng vùng biển./.
Nguồn: TTXVN

2. HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
Tăng cường hợp tác về
nông nghiệp giữa Việt
Nam và IFAD
Hà Nội, 01/08: Chiều
16/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã
tiếp ông Lennart Bage, Chủ tịch Quỹ quốc tế về
phát triển nông nghiệp (IFAD) đang ở thăm và
làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch IFAD Lennart Bage bày tỏ vui
mừng được trở lại thăm và chứng kiến sự phát
triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Chủ
tịch IFAD Lennart Bage đánh giá cao những kết
quả Việt Nam đã đạt được trong việc nâng cao
mức sống của người dân đặc biệt là ở những
vùng nông thôn nghèo.
Chủ tịch IFAD Lennart Bage cho biết
chuyến công tác Việt Nam lần này của ông
nhằm đánh giá hiệu quả của các chương trình
hợp tác về phát triển nông nghiệp giữa IFAD và
Chính phủ Việt Nam, thâm nhập thực tế tình
hình phát triển ngành nông nghiệp, đánh giá
những tác động của sự biến đổi khí hậu đối với
sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam...
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh
giá cao các hoạt động hỗ trợ và hợp tác của
IFAD cũng như thiện chí hợp tác của Chủ tịch
IFAD đối với Việt Nam trong thời gian qua. Phó
thủ tướng cho biết, với sự nỗ lực không ngừng
của Chính phủ Việt Nam, công tác xoá đói giảm
nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, tỉ lệ
hộ nghèo hiện tại giảm xuống còn 14,7%, các
chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp,
nông thôn của Việt Nam không ngừng phát huy
hiệu quả, qua đó, mức sống của người nông dân
cũng không ngừng được nâng lên.
Phó Thủ tướng mong muốn, IFAD tiếp
tục có các chương trình hợp tác, hỗ trợ dành
cho Việt Nam, nhất là các chương trình hợp tác
về phát triển nông nghiệp, xoá đói giảm nghèo,
đối phó những tác động tiêu cực đối với nền
sản xuất nông nghiệp do sự biến đổi khí hậu...
Phó thủ tướng nhấn mạnh, quyết định thành lập
Văn phòng đại diện của IFAD tại Việt Nam trong
chuyến công tác lần này của chủ tịch Lennart
Bage sẽ là điều kiện để hai bên hợp tác toàn
diện và hiệu quả hơn.
Sau buổi tiếp, Phó Thủ tướng đã chứng
kiến việc ký kết Hiệp định thành lập Văn phòng
Đại diện IFAD tại Việt Nam; Hiệp định tài trợ
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cho Chương trình phát triển kinh doanh người
nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre và Cao Bằng với
số tiền 35 triệu USD; Khoản viện trợ không
hoàn lại 300 nghìn USD về "Chiến lược phát
triển nông thôn" giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài
chính với Chủ tịch IFAD Lennart Bage.
Nguồn: Website CP

3. CÁC DỰ ÁN MỚI
ADB hỗ trợ dự án thuỷ lợi
Quảng Bình
Quảng Bình, 21/01/08: Ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB)
sẽ hỗ trợ khoản tín dụng trị giá 204 tỉ VND co
Quảng Bình để nâng cấp Công trình thuỷ lợi ở
Lệ Thuỷ – vựa lúa của tỉnh.
Dự án này dự kiến sẽ giúp ngăn lũ và
nước biển sâm nhập vào các khuc vực canh tác.
Dự án sẽ kết thúc vào năm 2011, đảm
bảo tưới cho 41,000 ha lúa tại 14 huyện của
Huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thuỷ.
Nguồn: TTXVN
Phê duyệt danh mục dự án xây dựng đê
biển
Hà Nội, 04/01/08: Ngày 3/1, Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn "Trợ giúp
kỹ thuật cho chương trình khoa học công nghệ
phục vụ xây dựng đê biển và công trình thủy lợi
vùng cửa sông ven biển" do Chính phủ Hà Lan
viện trợ không hoàn lại, trị giá 972.000 euro.
Vốn đối ứng của giai đoạn I được bố trí
từ kinh phí thực hiện Chương trình khoa học
công nghệ phục vụ xây dựng đê biển và công
trình thủy lợi vùng cửa sông ven biển, giai đoạn
II cân đối từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học
công nghệ hàng năm của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư
gửi công hàm chính thức thông báo với phía Hà
Lan về quyết định phê duyệt danh mục dự án
này của Thủ tướng Chính phủ./.
Nguồn: TTXVN

4. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Khai trương ba cổng thông tin
kết nối WTO
Hà Nội, 08/01/08: Ngày 8/1,
ba cổng thông tin điện tử về Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO)
đã đồng loạt khai trương tại Hà
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Nội nhằm thông tin cho các cơ quan trong việc
hoạch định chính sách của Việt Nam phù hợp
với các nguyên tắc của WTO.
Cổng TBT (http://www.tbtvn.org) sẽ
cung cấp các thông tin liên quan đến hàng rào
kỹ thuật trong thương mại, cổng SPS
(http://www.spsvietnam.gov.vn/default.aspx)
đề cập đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm,
kiểm dịch động thực vật và cổng WTO
(http://wto.nciec.gov.vn/default.aspx) sẽ cung
cấp các thông tin về hoạt động của WTO và các
vấn đề có liên quan.
Trong bài phát biểu tại buổi lễ khai
trương, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ
tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc
tế, khẳng định các cổng thông tin này sẽ là
nguồn cung cấp thông tin về WTO, những cam
kết và việc thực thi của Việt Nam đối với các
hiệp định của WTO.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng các
thông tin này sẽ giúp cho các doanh nghiệp
vượt qua được các rào cản thương mại cũng như
các hàng rào kỹ thuật (tiêu chuẩn, chất lượng)
trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong hoạt
động xuất khẩu hàng hóa ra thị trường khu vực
và quốc tế.
“Việc đưa vào hoạt động 3 cổng thông
tin quan trọng này sẽ nâng cao hơn nữa năng
lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững của
Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện
nay”, Phó Thủ tướng nhận định.
Ba công thông tin trên được xây dựng
với sự hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh
châu Âu tài trợ./.
Nguồn: TTXVN

5. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
Xuất khẩu cao su năm
2008 ước đạt 1,5 tỷ USD
TPHCM, 19/01/08: Ông Lê
Quang Thung, Chủ tịch Hiệp
hội Cao su Việt Nam nhận định do nhu cầu cao
su thiên nhiên của thế giới tiếp tục tăng và giá
cả thuận lợi nên khả năng năm 2008, kim
ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sẽ đạt khoảng
1,5 tỷ USD.
Tại Hội nghị triển khai và kế hoạch năm
2008 của Hiệp hội Cao su Việt Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh ngày 18/1, ông Thung cho
biết, giá cao su xuất khẩu trong tháng 1/2008
là 41 triệu đồng/tấn, tăng 8 triệu đồng/tấn so
với năm 2007, mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo ông Thung, năm 2007, ngành cao
su xuất khẩu được 719.000 tấn với tổng trị giá
trên 1,4 tỷ USD với đơn giá bình quân là 1.946
USD/tấn, tăng hơn năm trước 1,6% về lượng và
8,8% về trị giá.
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Năm 2008, Hiệp hội sẽ tập trung nghiên
cứu thị trường cao su và tình hình sản xuất về
nguyên liệu, gỗ, sản phẩm chế biến để làm cơ
sở định hướng phát triển ngành cao su; tiếp tục
hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản
phẩm, đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc gia đối
với các doanh nghiệp có uy tín; thực hiện tốt
chương trình xúc tiến thương mại.../.
Nguồn: TTXVN
Thêm 25 doanh nghiệp được xuất thủy sản
vào EU
Hà Nội, 21/01/08: Hiệp hội Chế biến và Xuất
khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết Liên
minh châu Âu vừa công nhận thêm 25 doanh
nghiệp Việt Nam đủ điều kiện sản xuất an toàn
vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu sản phẩm thủy
sản vào thị trường này.
Những doanh nghiệp mới được công
nhận, gồm 2 doanh nghiệp sản xuất thủy sản
đồ hộp và 23 cơ sở sản xuất thủy sản đông
lạnh, có thể xuất khẩu hàng hóa sang EU từ
ngày 31/1/2008.
Như vậy, đến nay tổng cộng có 269
doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép
xuất khẩu vào thị trường EU. Theo Cục quản lý
Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản,
trong thời gian qua, các doanh nghiệp chế biến
xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã thực hiện
nghiêm túc các kế hoạch giám sát dư lượng
chất kháng sinh đối với hàng thủy sản.
Vasep dự báo xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam sang thị trường EU sẽ tăng cao trong
năm nay. Hiện các doanh nghiệp chế biến cá
tra, cá ba sa đang có rất nhiều đơn đặt hàng từ
thị trường này với thời hạn giao hàng hết quý II
tới./.
Nguồn: TTXVN
Xuất khẩu nông, thuỷ sản đạt 12,5 tỷ USD
Hà Nội, 05/01/2008: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn cho biết, kim ngạch xuất
khẩu các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản năm
2007 đạt 12,5 tỷ USD, tăng 20,6% so với năm
2006. Trong đó, xuất khẩu nông lâm sản đạt
8,7 tỷ USD, xuất khẩu thuỷ sản đạt 3,8 tỷ USD.
Hầu hết các mặt hàng nông, lâm sản
xuất khẩu chủ lực đều tăng cả về sản lượng và
giá trị xuất khẩu, trong đó cà phê đạt 1,2 triệu
tấn, khoảng 1,86 tỷ USD; cao su đạt 719.000
tấn, khoảng 1,4 tỷ USD; hạt điều đạt 153.000
tấn, khoảng 649 triệu USD; chè đạt 114.000
tấn, khoảng 131 triệu USD.
Riêng 2 mặt hàng gạo và hạt tiêu giảm
về sản lượng nhưng do giá xuất khẩu tăng cao
nên giá trị vẫn tăng, trong đó xuất khẩu gạo đạt
4,5 triệu tấn, khoảng 1,46 tỷ USD (giảm 3% về
lượng nhưng tăng 14% về giá trị); hạt tiêu đạt
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86.000 tấn, khoảng 282 triệu USD (giảm 27%
về lượng nhưng tăng 48% về giá trị).
Các mặt hàng khác những năm trước có
kim ngạch xuất khẩu thấp, năm nay cũng tăng
cao như: rau quả đạt gần 300 triệu USD (tăng
15%); sản phẩm mây, tre, thảm khoảng 218
triệu USD (tăng 13%)./.
Nguồn: TTXVN
Ngành thủy sản còn nhiều cơ hội đẩy mạnh
xuất khẩu
Hà Nội, 02/01/08: Theo dự báo của Bộ Công
Thương, năm 2008 xuất khẩu thủy sản của Việt
Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng cao, với mức tăng
dự kiến khoảng 13% so với năm 2007, đạt giá
trị khoảng 4,25 tỷ USD.
Thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành
thủy sản Việt Nam trong năm 2008 vẫn là Hoa
Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Tuy nhiên trong
thời gian tới, ngành cũng sẽ đẩy mạnh, đa dạng
hóa các thị trường còn lại ở các nước ASEAN,
Trung Quốc và các nước Đông Âu cũ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, nhu
cầu nhập khẩu thủy sản trên thị trường ngày
càng tăng cao, và cơ hội cho hàng thuỷ sản Việt
Nam vào những thị trường lớn trên thế giới còn
rất lớn. Đơn cử, thị trường EU nhập khẩu
khoảng 34 tỷ USD hàng thuỷ sản mỗi năm, thị
trường Mỹ khoảng 12 tỷ USD/năm.
Tuy nhiên, khó khăn cho ngành thủy sản
hiện nay là các nước nhập khẩu ngành hàng này
đang đặt ra hàng rào kỹ thuật mới, kiểm dịch
chặt chẽ và thường xuyên ban hành các tiêu
chuẩn mới. Điều quan trọng nhất để mở rộng
xuất khẩu hàng thuỷ sản là làm sao kiểm soát
được an toàn vệ sinh chất lượng hàng từ khâu
nuôi nguyên liệu tới khâu thành phẩm để giữ uy
tín, vị thế cho hàng thủy sản của Việt Nam cũng
như đáp ứng nhu cầu của thị trường nhập khẩu.
Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu thủy
sản Việt Nam đạt 3,75 tỷ USD, tăng gần 12%
so với năm ngoái, đưa Việt Nam trở thành một
trong 10 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế
giới./.
Nguồn: TTXVN
Hạt điều VN chiếm 50% thị phần thế giới
Hà Nội, 03/01/08: Theo Bộ Công Thương, sản
lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam năm
2007 đã tăng lên mức 155.000 tấn và chiếm
một nửa thị phần hạt điều thế giới.
Với sản lượng xuất khẩu này, Việt Nam
đã thu về 640 triệu USD trong năm 2007, tăng
hơn 30% so với năm 2006.
Dự báo với nhu cầu tiêu thụ nhân điều
trên thế giới mỗi năm tăng 4% như hiện nay,
giá xuất khẩu trong năm 2008 sẽ tăng đạt bình
quân 4.400-4.500 USD/tấn.
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Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn cho biết, hiện nay tổng diện
tích trồng điều mới là 437.000ha, trong năm
2007 đã thu hoạch được 301.000 ha với năng
suất bình quân 1 tấn/ha, tăng 10,5%.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất
khẩu điều, Cục Trồng trọt kiến nghị Chính phủ
và các ngành hữu quan có giải pháp hỗ trợ nông
dân chuyển đổi giống, đầu tư thâm canh theo
quy trình đã ban hành, đồng thời mở rộng diện
tích trồng lên 450.000 ha vào năm 2010 để đáp
ứng đủ nguyên liệu cho nhu cầu chế biến, phấn
đấu đạt 3-4 tấn/ha cao hơn 2 lần so với mức
bình quân của thế giới./.
Nguồn: TTXVN
VN sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất
khẩu hạt tiêu
Hà Nội, 18/01/08: Bộ Công Thương dự kiến
năm 2008, Việt Nam sẽ xuất khẩu 120.000 tấn
hạt tiêu, đạt kim ngạch 400 triệu USD và sẽ
tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu mặt hàng
này.
Khảo sát của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
tại các vùng trồng tiêu tập trung cho thấy, năng
suất hồ tiêu của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và
Đắk Nông trong niên vụ này cao hơn so với
những năm trước đây. Nhiều vườn tiêu của
nông dân trong vùng này có khả năng đạt sản
lượng cao gấp 2 đến 3 lần niên vụ trước. Hiện
các địa phương này đã bắt đầu thu hoạch tiêu,
chuẩn bị cho việc chế biến, xuất khẩu từ cuối
tháng 1/2008.
Các tỉnh khác như Bà Rịa-Vũng Tàu và
Đồng Nai cũng sẽ có sản lượng cao hơn năm
ngoái và thời gian thu hoạch ở những khu vực
này năm nay sẽ chậm lại tới đầu tháng 2.
Theo Bộ Công Thương, năm 2007, Việt
Nam đã xuất khẩu 100.000 tấn hạt tiêu, đạt
kim ngạch 300 triệu USD. Việt Nam hiện chiếm
hơn 50% thị phần hạt tiêu toàn cầu. Tình hình
sản xuất và giá hạt tiêu tại Việt Nam có tác
động khá lớn đến cung-cầu và giá cả mặt hàng
này trên toàn thế giới.
Giá hạt tiêu trên thị trường thế giới đã
tăng gấp đôi trong năm 2007 và dự báo sẽ còn
tiếp tục tăng trong năm 2008, lên đến 4.000
USD/tấn./.
Nguồn: TTXVN

6. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
Năm 2008, đầu tư nước
ngoài vào VN cải thiện về
chất
Hà Nội, 16/01/08: Đại diện
Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết
trong năm 2008 đầu tư nước ngoài sẽ được cải
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thiện cả về lượng và chất, sẽ có những dự án
trên 5 tỷ USD được đầu tư vào Việt Nam.
Quan chức này khẳng định Việt Nam tiếp
tục khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công
nghệ cao, công nghệ nguồn, kết cấu hạ tầng và
xuất khẩu. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư
nước ngoài thông qua việc thực hiện các cam
kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cải
cách hệ thống tài chính, ngân hàng, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ phụ trợ.
Ông Phan Hữu Thắng, Cụ trưởng Cục
Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư co biết
4 cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đó là thị
trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam được
mở rộng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào
lĩnh vực dịch vụ thuận lợi hơn do Việt Nam đã
mở cửa 11/12 ngành dịch vụ như viễn thông,
bảo hiểm, ngân hàng; Việt Nam đẩy mạnh xây
dựng môi trường pháp lý minh bạch hơn theo
cam kết WTO liên quan đến tài chính, tiền tệ,
quyền kinh doanh; sản phẩm của Việt Nam
được nâng cao sức cạnh tranh khi sử dụng cơ
chế giải quyết tranh chấp của WTO./.
Nguồn: TTXVN

7. CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
Bộ NN và PTNT tổ chức Hội
thảo về biến đổi khí hậu
Hà Nội, 11/1/08: Bộ
NN và PTNT đã tổ chức Hội
thảo “Hướng tới Chương trình hành động của
ngành NN và PTNT nhằm giảm thiểu và thích
ứng với biến đổi khí hậu”. Hội thảo do Bộ
trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát chủ trì
cùng với ông Christophe Bahuet, Phó Giám đốc
thường trú UNDP tại Việt Nam.
Hội thảo có sự tham gia của nhiều cơ
quan liên quan của Việt Nam trong vấn đề biến
đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, và đại diện
của nhiều tổ chức quốc tế.
Mục tiêu chính của Hội thảo là thảo luận
để xuất ý tưởng và lộ trình xây dựng Chương
trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu
ngành NN và PTNT và nhằm tìm kiếm hỗ trợ kỹ
thuật cho việc xây dựng chương trình hành
động này.
Hội thảo cũng đã nghe nhiều báo cáo
hay, cung cấp nhiều thông tin liên quan đến vấn
đề tác động của biến đổi khí hậu đối với toàn
cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.
Để có thông tin và báo cáo chi tiết xin
liên hệ: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo
Chương trình hành động BĐKH của Bộ NN và
PTNT (email: hathuancwe@hn.vnn.vn).
Nguồn: Bộ NN và PTNT
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Việt Nam dự hội chợ nông nghiệp quốc tế
tại Đức
Hà Nội, 21/01/08: Bốn gian hàng Việt Nam
tại Hội chợ Nông nghiệp quốc tế lần thứ 73,
đang diễn ra tại thủ đô Béclin (Đức), giới thiệu
nón lá, các món ăn truyền thống, các loại trái
cây nhập khẩu từ trong nước và các sản phẩm
rượu vang Đà Lạt.
Cũng giống những năm trước, nón lá
truyền thống và trái thanh long tiếp tục là tâm
điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của du
khách nước ngoài.
Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 73
mang tên "Tuần lễ Xanh 2008" thu hút sự tham
gia của hơn 1.600 đại diện đến từ 52 nước trên
thế giới.
Đây là hội chợ lớn nhất thế giới về nông
sản, thực phẩm và cây trồng./.
Nguồn: TXVN

8. ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH
Đắk Nông đầu tư gần
400 tỷ đồng cấp nước
sạch nông thôn
Hà Nội, 29/01/08: Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Toàn cho biết
tỉnh sẽ đầu tư gần 400 tỷ đồng để thực hiện
Chương trình nước sạch nông thôn trong giai
đoạn 2008-2020.
Dự kiến sẽ có hơn 200.000 người dân
vùng nông thôn, phần lớn là đồng bào dân tộc
thiểu số, được sử dụng nước sạch nhờ có
chương trình này.
Theo kế hoạch, tỉnh sẽ đầu tư khoảng 30
tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ các hộ dân xây dựng
công trình nước sạch gia đình, đồng thời xây
dựng các công trình nước tự chảy và công trình
nước sạch tập trung ở các thôn, buôn vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong giai đoạn 2004-2007, tỉnh Đắk
Nông đã đầu tư hơn 130 tỷ đồng (trong đó có
30 tỷ đồng do Cơ quan Hợp tác Phát triển Đan
Mạch tài trợ) để xây dựng các công trình nước
sạch tập trung tại thôn, buôn.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách-Xã hội
tỉnh Đắk Nông cũng cho hàng nghìn hộ dân vay
ưu đãi 14 tỷ đồng để xây dựng công trình nước
sạch gia đình./.
Nguồn: TTXVN
Đắk Nông đầu tư 2.400 tỷ cho hệ thống
thuỷ lợi
Đắk Nông, 07/01/2008: Tỉnh Đắk Nông sẽ
đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng xây dựng hệ thống
thủy lợi, nhằm phục vụ tưới tiêu cho hơn
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100.000 ha cây trồng các loại và cơ bản giải
quyết tình trạng khô hạn vào mùa nắng.
Kế hoạch đầu tư cho thuỷ lợi kéo dài từ
nay đến năm 2020 với hơn 300 công trình thủy
lợi vừa và nhỏ được xây mới sửa chữa và
khoảng 30 công trình được nâng cấp, sửa chữa.
Một số công trình với quy mô đầu tư lớn
từ 100 đến hơn 600 tỷ đồng/công trình như
cụm công trình thủy lợi Đắk Rồ-Buôn Choal
(huyện Krông Nô), cụm công trình thủy lợi Đắk
Diên (huyện Cư Jút), công trình thủy lợi hồ
trung tâm thị xã Gia Nghĩa.
Hiện nay, tỉnh Đắk Nông có 187 công
trình thủy lợi nhỏ, nhưng phần lớn đã xuống
cấp, năng lực tưới tiêu nước không đáng kể, do
đó năm nào trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng
hạn hán nặng làm giảm đáng kể năng suất cây
trồng của nông dân./.
Nguồn: TTXVN
Đắc Lắc mở rộng công tác khuyến nông
Đắc Lắc, 25/011/08: Tỉnh Đắc Lắc đã quyết
định mở rộng mạng lưới khuyến nông tới tất cả
các xã nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng
về áp dụng kỹ thuật khoa học nông nghiệp.
Tỉnh đã tập huấn cho gần 200 cán bộ
khuyến nông để đảm trách nhiệm vụ khuyến
nông tại các địa phương.
Chương trình này sẽ tập trung hỗ trợ các
hộ nông dân địa phương các kỹ thuật tiên tiến
nhằm tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Nguồn: VNA
Kon Tum trồng mới hơn 100.000ha rừng
sản xuất
Kon Tum, 21/01/08: Thực hiện Quyết định
của Thủ tướng về một số chính sách phát triển
rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015, tỉnh Kon
Tum đã đặt mục tiêu trồng mới hơn 100.000ha
rừng sản xuất trong giai đoạn nói trên.
Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí, ở mức 1,53 triệu đồng/ha, cho các tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân và cộng đồng đầu tư trồng rừng sản
xuất.
Việc phát triển rừng sản xuất nhằm góp
phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và ổn
định đời sống cho đồng bào miền núi; đồng thời
thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh tế rừng./.
Nguồn: TTXVN
Gần 1 tỷ đồng phát triển nghề truyền
thống tại Cao Bằng
Hà Nội, 10/01/2008: Năm 2008, Trung tâm
Khuyến công tỉnh Cao Bằng sẽ đầu tư gần 1 tỷ
đồng để hỗ trợ người lao động ở nông thôn
miền núi và vùng cao mở rộng sản xuất tiểu thủ
công nghiệp, nhất là các nghề truyền thống.
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Trung tâm sẽ ưu tiên đầu tư đào tạo lao
động, ứng dụng công nghệ sản xuất mới và
quản bá sản phẩm cho các cơ sở nghề truyền
thống đang có nguy cơ mai một tại các địa
phương như chế biến tương từ cây lúa mì tại
huyện Trùng Khánh, chế biến miến dong ở hai
huyện Nguyên Bình và Hòa An, nghề đan lát tại
huyện Bảo Lâm.
Trung tâm cũng phối hợp với các trường,
cơ sở đào tạo nghề mở thêm các lớp dạy nghề
về cơ khí và vận hành máy móc, cung cấp nhân
lực cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn,
đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ mới
trong phát triển vùng nguyên liệu tre trúc.
Năm 2007, Trung tâm Khuyến công tỉnh
Cao Bằng đã hỗ trợ đào tạo nghề công nghiệp
và tiểu thủ công nghiệp cho hơn 300 lao động,
khôi phục nghề chạm bạc của đồng bào Dao tại
huyện Nguyên Bình, góp phần thúc đẩy tiểu thủ
công nghiệp địa phương phát triển./.
Nguồn: TTXVN

9. AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
GTZ hỗ trợ Hưng Yên phát
triển vùng rau an toàn
Hà Nội, 25/01/08: Tỉnh Hưng
Yên đang triển khai đề án "Phát
triển chuỗi giá trị rau", do Công ty
Fresh Studio Innovation Asia của Tổ chức Hợp
tác kỹ thuật Đức (GTZ) hỗ trợ thực hiện, nhằm
nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng vùng
rau an toàn của tỉnh.
Toàn tỉnh có khoảng 500ha đất có thể
sản xuất được rau an toàn và tiến tới sẽ được
nâng lên 2.000ha.
Để giảm thiểu rủi ro, người dân thường
xen canh 3-5 loại rau trên cùng một ruộng. Các
giống cây chủ yếu đang được gieo trồng gồm cà
chua, bí xanh, cải bắp, dưa chuột, su hào, rau
muống, đậu đũa và nhiều nhất là cải ngọt.
Hiện nay, tổng lượng cải ngọt sạch mà
Hưng Yên cung cấp cho các vùng lân cận, nhất
là Hà Nội, ước đạt khoảng 12 tấn/ngày./.
Nguồn: TTXVN
97% diện tích trồng rau ở TPHCM sẽ là rau
an toàn
TPHCM, 29/01/08: TPHCM sẽ mở rộng diện
tích trồng rau an toàn từ 9.000ha năm 2007 lên
12.700ha trong năm 2008, chiếm 97% diện tích
gieo trồng rau trên địa bàn.
ở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
thành phố sẽ tiếp tục vận động nông dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng; sử dụng giống rau
mới có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp
với thị trường. Sở cũng sẽ mở các lớp tập huấn,
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huấn luyện và trình diễn mô hình ứng dụng kỹ
thuật mới cho nông dân.
Trong năm 2008, các dự án thí điểm ứng
dụng quy trình sản xuất tốt (GAP) tại xã Nhuận
Đức và Xuân Thới Thượng cũng sẽ được thực
hiện.
Năm 2007, thành phố đạt sản lượng rau
các loại hơn 188.000 tấn./.
Nguồn: TTXVN
Hội nghị đánh giá pháp lệnh vệ sinh an
toàn thực phẩm
Hà nội, 12/07: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
đã tổ chức hội nghị đánh giá pháp lệnh vệ sinh
an toàn thực phẩm của 32 tỉnh thành phía nam
tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày
19/12/2007 và 32 tỉnh thành phía bắc Hà Nội
ngày 21/12/2007. http://www.vfa.gov.vn
Nguồn: Cục ATVSTP-Bộ Y Tế

10. CÁC BÁO CÁO VÀ ẤN PHẨM MỚI
WB dự báo kinh tế VN tăng
trưởng 8,2% năm 2008
Hà Nội, 10/01/2008: Ngân
hàng Thế giới (WB) ngày 9/1 công bố Báo cáo
Triển vọng Kinh tế toàn cầu 2008, trong đó dự
báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 8,2% năm
2008 và 8,3% năm 2009.
Báo cáo với tựa đề “Phổ biến công nghệ
tại các nước đang phát triển” cho biết các nước
đang phát triển có khả năng chống chịu tốt với
những tác động tiêu cực do sự tụt dốc của nền
kinh tế Mỹ, với mức GDP trung bình có thể đạt
7,1% năm 2008, so với mức tăng trưởng trung
bình của các nước có thu nhập cao chỉ là 2,2%.
Đối với Đông Á - Thái Bình Dương, WB
dự kiến khu vực này có thể đạt mức GDP trung
bình 9,8% năm 2008, và 9,6% năm 2009. WB
cũng nhận xét rằng ảnh hưởng của suy thoái tài
chính toàn cầu lên các nước trong khu vực là
không lớn.
Bên cạnh đó, WB còn cho rằng để có thể
tăng trưởng mạnh hơn trong tương lai, các nước
đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cần phải
tăng cường hơn nữa khả năng hấp thụ và áp
dụng công nghệ vào nền kinh tế của mình./.
Nguồn: WB web-TTXVN
Xem thêm tại 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
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11. 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
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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12. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL QUAN TRỌNG BAN HÀNH TRONG THÁNG 01/2008 LIÊN
QUAN ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT
(Xem tại trang web ISG theo địa chỉ:
http://www.isgmard.org.vn/Information%20Service/Legal%20docs/Legaldoc-list-v.asp)
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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