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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
Phê duyệt Chiến lược phát
triển chăn nuôi
Hà
Nội,
1/08:
Ngày
16/01/2008,
Thủ
tướng
Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg về việc phê
duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến
năm 2020. Theo đó, các cơ sở chăn nuôi,
nhất là chăn nuôi theo phương thức trang
trại, công nghiệp và cơ sở giết mổ, chế biến
gia súc, gia cầm phải có hệ thống xử lý chất
thải, bảo vệ và giảm ô nhiễm môi trường.
Xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến có
quy mô phù hợp với công nghệ hiện đại, thiết
bị tiên tiến và gắn với vùng sản xuất chăn
nuôi hàng hóa và đa dạng hoá các mặt hàng
thực phẩm chế biển đáp ứng nhu cầu người
tiêu dùng. Đối với cơ sở chế biến nhỏ, thủ
công áp dụng quy trình, thiết bị chế biến hợp
vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đạt tiêu
chuẩn chất lượng sản phẩm.
Quy hoạch chăn nuôi phải phù hợp với
đặc điểm và lợi thế của từng vùng sinh thái,
nhằm khai thác tối đa tiềm năng của từng
loại vật nuôi trong từng vùng sinh thái, đảm
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bảo phát triển bền vững, an toàn sinh học và
bảo vệ môi trường.
Download văn bản tại địa chỉ:
http://www.cucchannuoi.gov.vn/ccn_cms/van
ban/200812375640.doc
Nguồn: Cục Chăn nuôi
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể về phát
triển và ứng dụng công nghệ sinh học
Hà Nội: ngày 22/1/2008 Thủ tướng Chính
phủ đã ký Quyết định 14/2008/QĐ-TTg ban
hành Quy hoạch tổng thể về phát triển và
ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2020.
Quy hoạch tổng thể tập trung vào các
lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, chế biến và an
toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất thảo dược
và chăm sóc y tế, và bảo vệ môi trường. Quy
hoạch cũng khuyến khích thành lập và phát
triển các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp
dịch vụ liên quan đến công nghệ sinh học.
Quyết định quy định rõ các nhiệm vụ
liên quan đến ứng dụng công nghệ sinh học,
xây dựng văn bản luật và chính sách để
khuyến khích phát triển công nghệ sinh học
và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
Nguồn: web luật Việt Nam và VNA
trang 1/ 10
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2. HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
Ký kết chương trình hợp
tác phát triển nông nghiệp
Việt Nam – Iran

chịu tác động đến chính sách phí chi trả dịch vụ
môi trường rừng. Về thuỷ sản, Bộ đã hoàn thiện
dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư
02/2005/TT-BTS về hướng dẫn Nghị định
59/2005/NĐ- CP về điều kiện sản xuất, kinh
doanh một số ngành nghề thuỷ sản.
Nguồn: Văn phòng Bộ

Hà Nội, ngày 1/2/08: Bộ
trưởng Cao Đức Phát và Ngài Mohammad Reza
Eskandari - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Iran đã
ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát
triển nông nghiệp Việt Nam – Iran.
Theo nội dung của Bản ghi nhớ, hai bên
sẽ cùng nhau thúc đẩy quan hệ thương mại các
sản phẩm nông nghiệp; trao đổi kinh nghiệm sử
dụng tối ưu nguồn nước, nhất là công tác thuỷ
lợi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường
nghiên cứu khoa học trong sản xuất nông
nghiệp, đặc biệt là kỹ thuật trồng chè, lúa gạo;
thiết lập kênh trao đổi đào tạo học sinh, sinh
viên...
Trước đó, ngày 31/1, Đoàn Bộ trưởng
Nông nghiệp Iran, do ngài Mohammad Reza
Eskandari dẫn đầu và Đoàn Bộ trưởng NN&PTNT
Việt Nam, do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu
đã có buổi hội đàm. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng
hai nước đều cho rằng: mỗi bên có những thế
mạnh riêng về nông nghiệp, tuy nhiên quan hệ
thương mại vẫn còn nhiều hạn chế.
Hai Bộ trưởng cùng đề nghị thành lập
nhóm công tác cho từng lĩnh vực hợp tác trong
thời gian tới; trên cơ sở đó mỗi năm nhóm công
tác này sẽ nhóm họp từ 1 đến 2 lần nhằm trao
đổi, rút kinh nghiệm những nội dung hợp tác.
Nguồn: MARD web

Hà Nội, tháng 1/08: Cục Quản lý chất lượng
vệ sinh an toàn thú y thủy sản đã triển khai
thực hiện tại Văn phòng Cục sau khi rút kinh
nghiệm triển khai tại các Trung tâm vùng 1, 4,
6. Cục đã chỉ đạo Trung tâm chất lượng, An
toàn vệ sinh và Thú y Thuỷ sản vùng 2 thực
hiện thí điểm hệ thống đăng ký kiểm tra cấp
chứng nhận chất lượng, kiểm tra điều kiện sản
xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thuỷ sản qua
internet.
Từ kinh nghiệm triển khai thực tiễn ở
Trung tâm vùng 2, Cục đang phối hợp với Dự án
STOFA xây dựng chương trình phần mềm cho cơ
quan Cục và sẽ phổ biến áp dụng trong toàn hệ
thống, dự kiến sẽ đưa vào thực hiện từ đầu quý
II năm 2008.
Như vậy, đến nay Bộ có 12 Cục chuyên
ngành đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”
với 28 lĩnh vực, 80 loại thủ tục hành chính,
trong đó có 01 đơn vị đã thực hiện cấp phép
qua mạng và 03 đơn vị đang trong thời gian thí
điểm.
Nguồn: Bộ NN và PTNT

3. PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ

Tổ chức Vụ HTQT được quy định rõ

Công tác xây dựng pháp luật
tại Bộ NN và PTNT
Hà Nội: Trong tháng 1 năm
2008, Bộ NN và PTNT đã trình
Chính phủ ban hành Nghị định số
191/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP về việc quản
lý sản xuất, kinh doanh phân bón; ban hành
theo thẩm quyền 11 văn bản gồm 10 Quyết
định và 01 Thông tư; hoàn chỉnh hồ sơ gửi Văn
phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký
ban hành Dự thảo Nghị định Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng; Dự thảo Thông tư liên tịch
hướng dẫn Nghị định số 48/2007/NĐ-CP về
nguyên tắc và phương pháp xác định giá các
loại rừng: nghiên cứu, tổng hợp và tiếp thu, giải
trình ý kiến của các đơn vị có liên quan; làm
việc với Vườn quốc gia Ba Vì về việc chuẩn bị
cho tính giá rừng.
Bộ cũng đã dự thảo, tiếp tục xin ý kiến
các đơn vị có liên quan; tổ chức Hội thảo lấy ý
kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp
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Triển khai cơ chế một cửa tại Bộ Nông
nghiệp và PTNT

Hà Nội, 25/02/08: Ngày 25 tháng 2 năm
2008, Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT đã ban hành
Quy định 01 /QĐ-HTQT về chức năng, nhiệm
vụ, tổ chức bộ máy các Phòng thuộc Vụ Hợp tác
quốc tế. CỤ thể như sau:
PHÒNG HỢP TÁC SONG PHƯƠNG có chức
năng: là Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp Vụ
trưởng thực hiện các công việc thuộc phạm vi
quản lý nhà nước về hợp tác song phương theo
chức năng nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại
Quyết
định
số
11/2008/QĐ-BNN
ngày
28/01/2008 (QĐ 11).
PHÒNG HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG có chức
năng: là Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp Vụ
trưởng thực hiện các công việc thuộc phạm vi
quản lý nhà nước về hợp tác đa phương bao
gồm các thể chế tài chính, các tổ chức quốc tế
và khu vực (phi thương mại) theo chức năng
nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại QĐ 11.
PHÒNG HỘI NHẬP VÀ ĐẦU TƯ có chức
năng là Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp Vụ
trưởng thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi
quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế và đầu tư
trang 2 /10
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nước ngoài theo chức năng nhiệm vụ được Bộ
trưởng giao tại QĐ11.
PHÒNG TỔNG HỢP có chức năng là
Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp Vụ trưởng
tổng hợp và quản lý các hoạt động hợp tác, hội
nhập quốc tế và các vấn đề chung của Vụ theo
chức năng nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại
QĐ11.
Và VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM có chức
năng là đơn vị (sự nghiệp) có con dấu và tài
khoản riêng đặt tại Bộ Nông nghiệp và PTNT
được thành lập và thực hiện theo Quyết định số
99/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2005
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số
1733/QĐ-BNN-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2005
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Nguồn: Vụ HTQT

lợi tiểu vùng XV - Nam Cà Mau tại huyện Đầm
Dơi, có tổng vốn đầu tư hơn 508 tỷ đồng.
Khi hoàn thành vào năm 2011, công
trình sẽ góp phần phát triển bền vững nguồn tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh
thái trong vùng, đồng thời gps phần phát triển
các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
kinh tế cao, nhất là nuôi trồng thủy sản.
Trước đó, tỉnh Cà Mau đã phê duyệt dự
án xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng III-Bắc
Cà Mau, tiểu vùng II-Nam Cà Mau, cùng hai ô
thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản gồm tiểu vùng
XVII-Nam Cà Mau và tiểu vùng V-Nam Cà Mau
với tổng vốn đầu tư hơn 924 tỷ đồng. Hai dự án
này được thực hiện trong giai đoạn 20072010./.
Nguồn: TTXVN

4. ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH

5. CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Ninh Thuận: 180 tỷ đồng
xây hồ chứa nước Sông
Biêu

Tình hình xuất nhập khẩu
nông sản

Hà Nội, 19/02/08: Sáng 18/2, tại xã Phước
Hà, huyện Ninh Phước, UBND tỉnh Ninh Thuận
đã khởi công xây dựng hồ chứa nước Sông Biêu,
với tổng kinh phí 180 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái
phiếu Chính phủ.
Theo thiết kế, hồ chứa nước Sông Biêu
có dung tích toàn bộ hơn 20 triệu m3 và dung
tích hữu ích là 19,7 triệu m3 nước.
Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào
cuối năm 2010, cung cấp nước tưới cho
1.200ha diện tích đất nông nghiệp; cấp nước
sinh hoạt, phục vụ chăn nuôi ở vùng miền núi,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ninh
Phước, đồng thời góp phần cải tạo môi trường
sinh thái và cắt, giảm lũ ở hạ du./.
Nguồn: TTXVN

Hà Nội: trong tháng 1/08,
tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản
toàn ngành tháng 1 đạt 1.097 triệu USD, bằng
101,9% cùng kỳ năm 2007. Trong đó nông sản
đạt 598 triệu USD, bằng 103,8% cùng kỳ năm
2007; thuỷ sản đạt 255 triệu USD, bằng
101,7% cùng kỳ năm 2007; lâm sản đạt 243
triệu USD, bằng 98% cùng kỳ năm 2007.
Cũng tháng 1, Việt nam nhập khẩu một
số mặt hàng chủ yếu: Phân bón các loại 310
ngàn tấn, bằng 119% cùng kỳ năm 2007. Trong
đó phân DAP 60 ngàn tấn, bằng 188,6% cùng
kỳ năm 2007; Ure 50 ngàn tấn, bằng 131%
cùng kỳ năm 2007; SA: 80 ngàn tấn, bằng
103,8% cùng kỳ năm 2007; NPK: 20 ngàn tấn,
bằng 180,9% cùng kỳ năm 2007.
Nguồn: Bộ NN và PTNT

30 tỷ đồng xây dựng chợ nông sản tại Đắk
Nông

FAO đánh giá cao VN mở rộng diện tích
trồng chè

Hà Nội, 26/02/08: Chính phủ vừa hỗ trợ tỉnh
Đắk Nông đầu tư xây dựng chợ nông sản Nam
Dong, có tổng kinh phí 30 tỷ đồng, nhằm tạo ra
một đầu mối tiêu thụ và trao đổi sản phẩm
nông sản cho người dân trong tỉnh.
Chợ nông sản Nam Dong, đặt tại xã Nam
Dong của huyện Cư Dút, sẽ là chợ nông sản đầu
tiên trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Theo kế
hoạch, chợ sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4 tới./.
Nguồn: TTXVN

Hà Nội, 17/02/08: Tổ chức Nông Lương Liên
hợp quốc (FAO) đánh giá cao chương trình mở
rộng diện tích trồng chè của Việt Nam và cho
rằng việc tăng sản lượng chè của Việt Nam góp
phần làm giảm căng thẳng về nguồn cung chè
trên thế giới.
Theo số liệu mới nhất của FAO, sản
lượng chè của Việt Nam năm 2006 đã tăng ở
mức kỷ lục 28%, lên 133.000 tấn. FAO đã đánh
giá cao các chương trình mở rộng diện tích
trồng chè của Việt Nam tới những vùng mà
trước đây người dân chỉ sử dụng để trồng cây
thuốc phiện.
Báo cáo của FAO về xu hướng thị trường
chè thế giới, chuẩn bị cho Diễn đàn Chè Toàn
cầu 2008 dự kiến diễn ra ở Đubai từ ngày 19

Hơn 500 tỷ đồng xây hệ thống thủy lợi tại
Nam Cà Mau
Cà Mau, 23/02/08: Tỉnh Cà Mau vừa phê
duyệt dự án xây dựng phát triển hệ thống thủy
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đến 20/2, cho biết giá chè trên thị trường thế
giới sẽ tiếp tục tăng trong năm 2008, do nguồn
cung hạn chế. Chỉ số giá chè tổng hợp của FAO
đã tăng 11,6%, lên 1,83 USD/kg trong năm
2006, và tăng 6,5%, lên 1,95 USD/kg trong
năm 2007.
FAO cho rằng xu hướng giá chè tăng lên
này sẽ tiếp tục vì sản lượng chè của Kênia có
thể giảm 10% do tình hình bất ổn hiện nay. Tuy
nhiên sản lượng chè của Ấn Độ, Trung Quốc và
Việt Nam tăng lên đang góp phần xoa dịu căng
thẳng về nguồn cung trên thị trường thế giới.
Theo FAO, khối lượng chè giao dịch trên
thị trường thế giới về cơ bản ổn định ở mức
1,55 triệu tấn trong năm nay, trong đó chè xuất
khẩu của Xri Lanca, Ấn Độ và Việt Nam tăng
lên, trong khi xuất khẩu của Kênia và Inđônêxia
giảm sút./.
Nguồn: TTXVN
Giá cao su xuất khẩu sẽ ở mức cao
Bình Phước, 11/02/08: Theo ông Lê Quang
Thung, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp
cao su Việt Nam, giá cao su Việt Nam trong
năm 2008 có thể đạt mức 2.250 USD/tấn.
Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu cao su
của Việt Nam ước đạt khoảng 1,5 tỷ USD, do
nhu cầu cao su tự nhiên của thế giới tăng và giá
cả thuận lợi.
Hiện giá cao su xuất khẩu trong tháng
1/2008 của Việt Nam là 41 triệu đồng/tấn, cao
nhất từ trước đến nay, trong khi giá xuất khẩu
bình quân năm 2007 là 33 triệu đồng/tấn.
Trong năm 2007, Việt Nam đã xuất khẩu
được 719.000 tấn mủ cao su, với tổng giá trị
kim ngạch xuất khẩu 1,4 tỷ USD./.
Nguồn: TTXVN
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 1,7%
Hà Nội, 01/02/08: Theo Bộ Nông nghiệp và
PTNT, trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu thủy
sản của cả nước ước đạt 255 triệu USD, tăng
1,7% so với cùng kỳ năm 2007.
Nhìn chung, giá trị chế biến xuất khẩu
thủy sản đạt thấp, do thời tiết không thuận lợi
khiến nguồn nguyên liệu khan hiếm và các cơ
sở chế biến hải sản gặp nhiều khó khăn.
Sản lượng nuôi trồng thủy sản của cả
nước trong tháng 1 đạt 120.000 tấn, tăng 20%
so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay, nghề nuôi trồng thủy sản đã
phát triển mạnh trên cả ba vùng sinh thái ngọt,
lợ và mặn. Từ năm 2000 đến nay, các tỉnh đồng
bằng sông Cửu Long đã chuyển đổi hơn
325.000ha đất vùng trũng, nhiễm phèn, nhiễm
mặn sang nuôi các loại thủy đặc sản có giá trị
xuất khẩu cao như cá tra, cá basa, tôm càng
xanh, tôm sú, nhuyễn thể hai mảnh vỏ.
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Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn vùng
hiện đạt hơn 750.000ha, tăng gần gấp đôi so
với năm 2000 và sản lượng nuôi trồng thủy sản
hàng năm đạt hơn 1,3 triệu tấn./.
Nguồn: TTXVN
Nâng cao vị thế hồ tiêu Việt Nam trên thị
trường thế giới
Hà Nội: Ước tính năm 2008, kim ngạch xuất
khẩu hồ tiêu sẽ đạt 310 triệu USD và hồ tiêu
Việt Nam đang giữ vai trò quan trọng trên thị
trường hồ tiêu thế giới – Đây chính là cơ hội để
ngành Hồ Tiêu Việt Nam nâng cao vị thế của
mình.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA),
với hơn 100.000 tấn hạt tiêu cung cấp cho thị
trường, Việt Nam hiện là nước xuất khẩu hạt
tiêu số 1 thế giới, chiếm hơn 50% thị phần mặt
hàng này trên toàn cầu.
Sở dĩ hạt tiêu Việt Nam có ảnh hưởng lớn
đối với giá hạt tiêu toàn cầu vì nguồn cung ở
nhiều nước sản xuất lớn đang giảm dần như Ấn
Độ, Brazil và Indonesia. Sản lượng hạt tiêu thế
giới được dự báo sẽ tiếp tục giảm 15 - 20% do
diện tích hồ tiêu đang bị thu hẹp cộng với thời
tiết bất lợi và dịch bệnh lan rộng tại nhiều nước
xuất khẩu lớn. Trong tình hình như vậy, giá hạt
tiêu Việt Nam xuất khẩu liên tục tăng cao trong
vài tháng trở lại đây.
Vấn đề tồn tại của ngành hồ tiêu hiện
nay là tính ổn định trong chất lượng sản phẩm
và việc đầu tư để tăng cường chất lượng còn
chưa thỏa đáng. Trong khi đó, mối liên kết giữa
DN và nông dân còn yếu và lỏng lẻo. Với giá
tiêu cao như hiện nay, nông dân gặp thuận lợi
nhưng các DN lại phải đau đầu về giá cả. Một
vấn đề nữa là khi hạt tiêu mất giá, nông dân
đua nhau phá bỏ, còn khi được giá, lại đổ xô
trồng, mở rộng diện tích. Vì vậy, rủi ro là điều
không thể tránh khỏi. Để hạn chế những điều
này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo và
khuyến cáo nông dân, chỉ nên giữ diện tích hồ
tiêu vào khoảng 50.000ha.
Nguồn: Cục Trồng trọt (web)
Ôxtrâylia-thị trường nhập khẩu thủy sản
tiềm năng của VN
Hà Nội, 18/02/08: Theo các chuyên gia
ngành thuỷ sản, cá tra, basa của Việt Nam đang
trở thành mặt hàng được người tiêu dùng
Ôxtrâylia lựa chọn.
Năm 2007, xuất khẩu cá tra của Việt
Nam sang Ôxtrâylia tăng khá mạnh so với năm
2006, đạt hơn 30 triệu USD, tăng khoảng 30%.
Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 71
doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu sang
Ôxtrâylia, trong đó có Công ty TNHH Thuận
Hưng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy
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sản An Giang, Công ty TNHH Vĩnh Hoàn-những
doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa hàng đầu
của Việt Nam.
Các chuyên gia thuỷ sản cho rằng, hiện
tại thuế xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang
Ôxtrâylia ở mức 0%, là lợi thế khá lớn để hàng
thủy sản của Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh
tại thị trường này.
Tuy nhiên, Ôxtrâylia lại là một thị trường
nhập khẩu đòi hỏi khắt khe về chất lượng an
toàn vệ sinh thực phẩm và mẫu mã sản phẩm,
đòi hỏi các doanh nghiệp phải đặc biệt chú
trọng đến việc bảo đảm chất lượng để giữ vững
và phát triển thị phần ở thị trường tiềm năng
này./.
Nguồn: TTXVN

6. CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
Dự án ARD SPS: Hội thảo
khởi động
Hà Nội, 21/2/08: Ngày 21/2
vừa qua, Ban quản lý dự án
hợp phần Trung ương dự án
“Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp và
nông thôn -ARD SPS”, thuộc Viện Chính sách và
Chiến lược PTNNNT đã tổ chức Hội thảo khởi
động dự án với nội dung: giới thiệu dự án ARDSPS giai đoạn 2007-2012, thảo luận cơ chế phối
hợp giữa hợp phần TW và hợp phần tỉnh, và tìm
kiếm các đối tác thực hiện dự án.
Tham dự hội thảo có đại diện của Bộ NN
và PTNT, các bộ ngành liên quan, các tổ chức
quốc tế, các địa phương, hiệp hội, doanh
nghiệp, các tổ chức pho chính phủ, viện nghiên
cứu, và các trường đại học.
Đây là dự án do Chính phủ Đan Mạch tài
trợ với mục tiêu: giảm đói nghèo ở vùng nông
thôn, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, thông qua
phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững,
đặt trọng tâm vào các khu vực miền núi. Dự án
được đại diện Chính phủ hai nước Việt nam và
Đan mạch ký kết vào ngày 11/12/07. Dự án
gồm Hợp phần TW và Hợp phần tỉnh tại 5 tỉnh
Lào Cai, Điẹn Biên, Lai Châu, Đắc Lắc và Đắc
Nông, với tổng số tiền tài trợ là 230 triệu Curon
Đan Mạch.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên
hệ: Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.
048219848.
Nguồn: IPSARD
Phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn
nuôi
Hà Nội, 20/02/08: Cục Chăn nuôi, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Thức
ăn Chăn nuôi Việt Nam, và Tập đoàn Thương
mại Chicago (Hoa Kỳ) đã tổ chức hội thảo "Thị
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trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và triển
vọng ngành chăn nuôi lợn".
Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Người
trồng ngô bang Illinois (Hoa Kỳ), Uỷ ban
Marketing Ngô bang Illinois đã chia sẻ kinh
nghiệm trong việc phát triển vùng nguyên liệu
ngô; kinh nghiệm quản lý sức khoẻ đàn lợn,
cách sử dụng thuốc kháng sinh, các chiến lược
phòng bệnh cho lợn.
Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục
Chăn nuôi cho biết, trong năm 2007, Việt Nam
sản xuất được gần 8 triệu tấn thức ăn chăn
nuôi. Tuy nhiên, phần nguyên liệu sản xuất vẫn
phải nhập khẩu tới trên 4 triệu tấn.
Theo kế hoạch phát triển của ngành
nông nghiệp, đến năm 2010 Việt Nam sản xuất
11 triệu tấn thức ăn chăn nuôi và đến năm
2015, con số này là 16 triệu tấn. Do vậy, trong
các năm tiếp theo, Việt Nam cần phải mở rộng
vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là
diện tích ngô, đậu tương./.
Nguồn: Cục Chăn Nuôi

7. CÁC SỰ KIỆN/THÔNG BÁO
Hội
nghị
Mạng
lưới
Phòng thí nghiệm Lở
mồm long móng Khu vực
Đông Nam châu Á
Hà Nội, tháng 2/08: Hội nghị Mạng lưới Phòng
thí nghiệm Lở mồm long móng (LMLM) Khu vực
Đông Nam châu Á (FMD LabNet) sẽ được tổ
chức tại Hà Nội từ ngày 6-7/3/2008, với sự
tham gia của 20 chuyên gia phòng thí nghiệm
chẩn đoán và Viện nghiên cứu vắc xin LMLM của
các nước trong khu vực; các chuyên gia của các
tổ chức Quốc tế như Tổ chức Nông Lương thế
giới (FAO), Chương trình Phòng chống LMLM
Đông Nam châu Á (SEAFMD), Phòng thí nghiệm
Thú y của Úc (Australia AHL), Phòng thí nghiệm
tham chiếu của Anh (UK Pirbright) và Viện
nghiên cứu Thú y của Nhật (Japan NIAH).
Đây là cuộc họp hàng năm của Mạng lưới
để thúc đẩy sự hợp tác và tìm nguồn tài trợ
quốc tế cho việc phòng chống bệnh LMLM.
Nguồn: Cục Thú Y
Hội nghị lần thứ 14 Tiểu ban Phòng chống
bệnh Lở mồm long móng Khu vực Đông
Nam Châu Á của OIE (Hà Nội, 1014/3/2008)
Hà Nội, tháng 2/08: Được sự đồng ý của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y sẽ
đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Tiểu ban
Phòng chống Lở mồm long móng (LMLM) Khu
vực Đông Nam Châu Á (SEAFMD) của OIE từ
ngày 10-14/3/2008 tại Hà Nội.
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Nội dung chính của Hội nghị là xem xét
và thảo luận về sự tiến triển của Chương trình
SEAFMD cũng như các nguồn đóng góp cho
Chương trình, sự phối hợp quốc tế, các hoạt
động giám sát, sự thiết lập một mạng lưới các
phòng thí nghiệm chẩn đoán LMLM hoạt động
có hiệu quả và xem xét lộ trình đến năm 2020
của Chương trình SEAFMD; đồng thời Hội nghị
sẽ đưa ra những kiến nghị đối với các quốc gia,
các tổ chức liên quan cũng như các nhà tài trợ
quốc tế để Chương trình SEAFMD hoạt động có
hiệu quả.
Theo dự kiến, sẽ có khoảng 80 đại biểu
tham dự Hội nghị, trong đó có Tổng giám đốc
OIE và 60 đại biểu quốc tế từ các nước trong
khu vực ASEAN; các Tổ chức Quốc tế như OIE,
Tiểu ban LMLM của OIE, Ban Điều phối Chương
trình phòng chống LMLM Đông Nam châu Á (OIE
RCU); Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO);
ACIAR, AusAID, CSIRO (Úc); JICA (Nhật Bản);
CIRAD…và đại biểu của một số nước như Úc,
Nhật, Niu-zi-lân, Trung Quốc, Hàn Quốc…
Nguồn: Cục Thú Y
Hội thảo quốc tế các nhà quản lý thiên tai,
sẽ được tổ chức vào ngày 2-4 tháng 4 năm
2008 tại Cambodia
Xem chi tiết tại:
http://www.isgmard.org.vn/Jobs/Jobs.asp
Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á-Thái Bình
Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt
Nam
Hà Nội: Việt Nam đã được chọn đăng cai tổ
chức Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình
Dương và Phiên họp thứ 22 của Ủy Ban Lâm
nghiệp Châu Á- Thái Bình Dương, dự kiến sẽ
diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21-25 tháng 4 năm
2008.
Đây là sự kiện lớn nhất và quan trọng
nhất về lâm nghiệp trong khu vực trong năm
2008 với chủ đề “Lâm nghiệp trong bối cảnh
một thế giới đang thay đổi”.
Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ:
http://www.isgmard.org.vn/Jobs/Jobs.asp
Nguồn: Cục Lâm nghiệp
Thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng các
nước Đông Á về Vệ sinh môi trường
Bộ KHĐT, Hà Nội, 13/2/08: Hội nghị Bộ
trưởng lần thứ nhất các nước khu vực Đông Á
về Vệ sinh Môi trường và Vệ sinh cá nhân
(Easan) diễn ra tại Beppu, Nhật Bản từ ngày
30/11/07 đến 1/12/07 đã kết thúc thành công
tốt đẹp với sự tham gia của các nhà lãnh đạo
cấp cao đến từ hơn 15 quốc gia trong khu vực.
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Tại diễn đàn, một lần nữa vấn đề Vệ sinh
môi trường và Vệ sinh cá nhân được nêu lên
bằng những con số đáng báo động.
Các nhà lãnh đạo các quốc gia tham dự
Hội nghị nhất trí với việc cần phải có những
hành động thiết thực hơn nữa nhằm giảm thiểu
vấn đề ô nhiễm môi trường và vệ sinh chưa
đảm bảo như hiện tại.
Hội nghị nhất trí tuyên bố chung Easan trên
những quan điểm cụ thể sau:
Khẳng định vấn đề VSMT và vệ sinh cá nhân
là các yêu cầu cơ bản trong công tác giảm
nghèo và tăng trưởng kinh tế.
Thừa nhận thực tế rằng mức độ đầu tư và
sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chưa đáp
ứng được với mức độ khó khăn phải đối mặt.
Các nước tham gia Hội nghị Easan cam kết
phấn đấu hơn nữa để đảm bảo an toàn vệ
sinh trên thế giới cao hơn mục tiêu Thiên
niên kỷ.
Toàn văn tuyên bố chung được đăng tải tại địa
chỉ:
http://www.isgmard.org.vn/Jobs/Jobs_V.asp
Nguồn: Bộ KHĐT

8. CÁC BÁO CÁO VÀ ẤN PHẨM MỚI
Hội thảo giới thiệu sách
Hà Nội, 22/2/08: Văn
phòng SPS Việt Nam đã phối
hợp cùng với Diễn đàn Liên
hiệp quốc về thương mại và phát triển
(UNCTAD) và Tổ chức Nông lương Liên Hiệp
quốc (FAO) giới thiệu 2 cuốn sách “Các thách
thức và cơ hội từ những tiêu chuẩn tư nhân về
an toàn thực phẩm và môi trường cho các nhà
xuất khẩu rau, quả tươi ở châu Á” của UNCTAD
(tiếng
Anh
http://193.194.138.235/en/docs/ditcted20076_
en.pdf) và “Các quy định, tiêu chuẩn và chứng
nhận đối với Nông sản xuất khẩu” của FAO (bản
dịch
tiếng
Việt
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0791e/a0791
e.pdf) tại trụ sở Bộ Nông nghiệp & PTNT, số 2
Ngọc Hà, Hà nội.
Nội dung của 2 cuốn sách nhằm cung
cấp cho những nhà sản xuất và xuất khẩu, nhà
hoạch định chính sách những kinh nghiệm của
các nước Malaysia, Thái lan và Việt Nam trước
thách thức và cơ hội từ các tiêu chuẩn trong
lĩnh vự rau quả xuất khẩu cùng thông tin, địa
chỉ trang web điện tử tìm kiếm về các quy định
của những nước nhập khẩu, các chương trình
chứng nhận tự nguyện chính…
Tại buổi lễ gia mắt các đại biểu tham dự
đã có những đánh giá tốt về tầm quan trọng và
các thông tin hữu ích mang lại từ 2 cuốn sách
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đối với các nhà sản xuất, quản lý và hoạch định
chính sách cũng như những kinh nghiệm thực
thế chia sẻ tại hội thảo của các đại biểu tham
dự.
Buổi ra mắt đã thu hút được sự tham gia
của các đại điện từ các cơ quan quản lý nhà
nước như: Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm
sản và thuỷ sản, Cục Trồng trọt, Cục Vệ sinh an
toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và PTNT,
Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế; các
doanh nghiệp và hiệp hội như: Hiệp hội Cà phê
Ca cao Việt Nam, Hội KHKT Bảo vệ Thực vật
Việt Nam, Tổng công ty rau quả Việt Nam,
Trung tâm nghiên cứu và PT hệ thống nông
nghiệp, cùng một số viện nghiên cứu trong lĩnh
vực rau quả./.
Nguồn: Văn phòng SPS Việt Nam- Vụ
Hợp tác quốc tế- Bộ Nông nghiệp & PTNT
Báo cáo (Việt Nam): Xem xét các vấn đề
quản lý hạn hán cho các hoạt động thích
ứng với biến đổi khí hậu: Trong tâm về Khu
vực Mekong
Thực hiện bởi: Oxfam tại Việt Nam và Trường
Đại học Khoa học Môi trường- Đại học Kyoto,
Nhật Bản
http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/clim
ate_change/downloads/ninh_thaun_research.pd
f
Nguồn: Oxfam UK
Sách chỉ dẫn về các Đàm phán và quy định
quốc tế về sở hữu trí tuệ, đa dạng sinh học
và an ninh lương thực.
Earthscan/IDRC, 2008. Xem toàn văn tại địa
chỉ:
http://www.idrc.ca/en/ev-118094-201-1DO_TOPIC.html
Nguồn: WB-VDIC
"Báo cáo Thường niên Ngành hàng Gạo Việt
Nam 2007, triển vọng 2008" và "Báo cáo
Thường niên Ngành Nông nghiệp Việt Nam
2007, triển vọng 2008".
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://www.isgmard.org.vn/Jobs/2008/IPSARD/
New%20publication.asp
Nguồn: IPSARD
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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

9. 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
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10. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL QUAN TRỌNG BAN HÀNH TRONG THÁNG
02/2008 LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT
STT

Cơ quan ban hành, tên và trích
yếu văn bản
Chính phủ
1.
Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày
04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ
chức các cơ quan chuyên môn
thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã
ký
2.

Nghị đinh số 14/2008/NĐ-CP ngày
04/02/2008 quy định tổ chức các
cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã
ký

Thủ tướng
3.
Quyết định 201/QĐ-TTg ngày
19/02/2008 của Thủ tướng Chính
phủ về chính sách hỗ trợ khôi phục
sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt
hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại
năm 2008
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã
ký

4.

Chỉ thị số 08/2008/CT-TTG ngày
26/02/2008 về công tác phòng,
chống thiên tai, lụt, bão và tìm
kiếm cứu nạn năm 2008
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:
Đã ký
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Tóm tắt nội dung chính

Theo Nghị định Sở NN và PTNT tại các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương được quy định như sau:
a) Hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở NN và PTNT thành
Sở NN và PTNT;
b) Sở NN và PTNT tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:
nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản;
thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt,
bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối
trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường.
Theo Nghị định này, ở các huyện có phòng NN và
PTNT có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi;
thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế
hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã
nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề,
làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.
Theo Quyết định này, hỗ trợ 50% giá giống lúa theo
cơ cấu giống và thời vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2007
- 2008 ở từng địa phương; Hỗ trợ bình quân 1 triệu
đồng/con trâu, bò, bê, nghé bị chết do rét.
Bên cạnh đó, đối với các hộ nông dân vay vốn sẽ
được khoanh nợ vay trong thời gian 12 tháng đối với
số dư nợ đến ngày 29/02/2008 của các khoản vay
mà các hộ nông dân vùng bị thiệt hại do rét đậm, rét
hại đã vay vốn các ngân hàng thương mại nhà nước
để chăn nuôi trâu, bò. Ngoài ra, nếu có nhu cầu vay
vốn để khôi phục chăn nuôi thì được tiếp tục vay vốn
theo qui định của pháp luật…
Nguồn kinh phí hỗ trợ: từ nguồn dự phòng Trung
ương hỗ trợ 30%, địa phương hỗ trợ 70%
Để chủ động phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm
kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
về người và tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực
hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2008, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ,
ngành, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số biện
pháp, cụ thể đối với Bộ NN và PTNT:
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tỉnh, thành phố có
đê hoàn thành công tác tu bổ đê điều năm 2008
đúng thời hạn quy định;
- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương
thường xuyên chịu tác động của thiên tai chủ động
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi cho
phù hợp với đặc thù từng loại thiên tai thường xảy ra
trên địa bàn;
- Chỉ đạo các địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ số
lượng tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển,
đặc biệt là khi có thiên tai xảy ra;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các khu neo đậu tránh
trú bão cho tàu thuyền theo quy hoạch đã được phê
trang 8/10
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duyệt; - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc
phòng khai thác có hiệu quả hệ thống Đài thông tin
duyên hải, hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng
ven biển phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Bộ Nông nghiệp và PTNT
5.
Quyết định số 31/2008/QĐ-BNN
ngày 04/01/2008 quy Ban hành
Quy chế phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí của Bộ NN và
PTNT
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký
6.

Quyết định số 32/2008/QĐ-BNN
ngày 04/02/2008 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
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: Đã ký

7.

Thông tư 33/2008/TT-BNN ngày
04/02/2008 của Bộ NN và PTNT về
việc hướng dẫn thực hiện một số
điều thuộc Nghị định số
72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007
của Chính phủ vầ quản lý an toàn
đập
Thứ trưởng Đào Xuân Học: Đã ký

8.

Thông tư 34/2008/TT-BNN ngày
14/02/2008 Sửa đổi, bổ sung một
số điểm Thông tư số 80/2007/TTBNN ngày 24 tháng 9 năm 2007
của Bộ NN và PTNT Hướng dẫn quy
hoạch sản xuất nông, lâm gắn với
chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và
thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các
vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Quyết định này quy định trách nhiệm và quyền hạn
phát ngôn báo chí của Bộ trưởng, các thứ trưởng,
người phát ngôn của Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ
trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ. Quyết định còn
bao gồm các quy định về chế độ phát ngôn và cung
cấp thông tin định kỳ, đột xuất, trường hợp từ chối
phát ngôn và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ
trong việc triển khai thực hiện Quy chế.
Theo Quyết định này bổ sung 2 loại thuốc trừ sâu
vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử
dụng ở Việt Nam. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại
thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết
định này được thực hiện theo Qui định về xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hoá được ban hành kèm theo Nghị
định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006
của Chính phủ
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số quy định về
đăng ký an toàn đập đối với hồ chứa nước mới đưa
vào khai tháng và hồ chứa nước hiện đang khai thác.
Thời hạn hoàn thành việc đăng ký an toàn đập là
30/6/2008. Thông tư cũng hướng dẫn một số nội
dung về kiểm tra, chứng nhận bảo đảm về chất
lượng xây dựng đập, các quy định về kiểm định an
toàn đập và việc lập phương án phòng chống lũ lụt
cho vùng hạ du đập.
Ngày 24 tháng 9 năm 2007 Bộ NN và PTNT ban
hành Thông tư số 80/2007/TT-BNN hướng dẫn quy
hoạch sản xuất nông, lâm gắn với chế biến, tiêu thụ
nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các
vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Sau một thời gian
thực hiện, Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung khoản 1
Mục II, phụ lục 1 tại Thông tư để phù hợp hơn với
điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng: Đã ký
9.

Quyết định 35/2008/QĐ-BNN ngày
15/02/2008 Ban hành Quy định về
quản lý sản xuất giống cây trồng
nông hộ
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng : Đã ký

10.

Chỉ thị 36/2008/CT-BNN Về việc
tăng cường các hoạt động bảo vệ
môi trường trong nông nghiệp và
phát triển nông thôn
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký
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Quyết định này quy định một số nội dung quản lý
đối với các hoạt động: lưu giữ bảo tồn, khai thác
nguồn gen và giống cây trồng địa phương; chọn tạo
giống cây trồng mới; sản xuất và trao đổi giống cây
trồng trong cộng đồng hoặc lưu thông trên thị
trường;
Để thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển bền vững nông
nghiệp, nông thôn, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT yêu
cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Uỷ
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, cơ quan quản lý Nhà nước về NN và PTNT cấp
tỉnh chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ
quan có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức
bộ phận chuyên trách hoặc phân công cán bộ theo
dõi các hoạt động bảo vệ môi trường liên quan đến
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Quyết định số 564/QĐ-BNN-KH
ngày 22/02/2008 về việc ban hành
khung theo dõi và đánh giá dựa
trên kết quả tình hình thực hiện kế
hoạch ngành NN và PTNT 5 năm
2006-2010
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký

hoạt động chuyên môn của đơn vị mình
Theo Quyết định này, căn cứ khung theo dõi đánh
giá kế hoạch 5 năm và đặc điểm của từng tiểu
ngành, lĩnh vực, các đơn vị xây dựng và ban hành
khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình
hình thực hiện kế hoạch ngành NN và PTNT 5 năm
2006-2010 của tiểu ngành, lĩnh vực được phân công
phụ trách, các Cục/Vụ, Thanh tra Bộ, Ban đổi mới
và Quản lý Doanh nghiệp, Trung tâm trực thuộc Bộ
tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện theo
từng mục tiêu cụ thể được phân công tại khung theo
dõi và đánh giá kế hoạch 5 năm.

(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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