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Dự thảo kế hoạch công tác của Bộ NN&PTNT năm 2004 
 
TT Hoạt động Cơ quan Chủ trì Lịch trình thực hiện 2004 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Đề xuất những hoạt động cụ thể cho kế hoạch 

hành động của Bộ NN&PTNT về hội nhập kinh tế 
quốc tế 2004 - 2005 

Vụ Hợp tác quốc tế             

2.  Trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch Hành động Vụ Hợp tác quốc tế             
3.  Xây dựng cơ chế hoạt động, những nguyên tắc và 

những thủ tục cho Uỷ ban của Bộ NN&PTNT về 
hội nhập kinh tế quốc tế 

Vụ Hợp tác quốc tế, 
Vụ tổ chức cán bộ 

            

4.  Thành lập lại Ban chỉ đạo của Bộ NN&PTNT  về 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Vụ tổ chức cán bộ             

5.  Hình thành tổ chức, cơ chế hoạt động, các nguyên 
tắc và những thủ tục cho cơ quan quốc gia về 
kiểm dịch động thực vật (SPS) và các đầu mối 
thông tin 

Vụ Hợp tác quốc tế, 
Cục Bảo vệ thực vật, 
Cục Thú y 

            

6.  Xây dựng các đầu mối giải đáp thông tin về SPS 
theo Quyết định của Chính phủ số 1397/CP-
QHQT, ngày 11/10/2003 

Vụ tổ chức cán bô             

7.  Đánh giá nhu cầu đào tạo trong phạm vi toàn 
ngành 

Vụ Hợp tác quốc tế, 
Vụ Tổ chức cán bộ 

            

8.  Các hoạt động đào tạo theo nhu cầu đào tạo Vụ Hợp tác quốc tế, 
Vụ Tổ chức cán bộ 

            

9.  Đánh giá lại các nghiên cứu nhằm hỗ trợ quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế của ngành, tìm kiếm hỗ 
trợ tài chính và kỹ thuật để thực hiện (*) 

Vụ Hợp tác quốc tế, 
Vụ Kế hoạch 

            

10.  Triển khai thực hiện các nghiên cứu được lựa 
chọn (nếu có nguồn lực) 

Các đơn vị có liên 
quan  

            

(*) Xem danh sách đề xuất 
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Dù th¶o kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ISG/TAG1 n¨m 2004 (1) 
 
Stt. Nh÷ng ho¹t ®éng Sù liªn quan cña 

ISG/TAG1 
§¨ng ký hç 

trî(2) 
C¸ch thøc hç trî(3) Ghi chó 

1.  §Ò xuÊt nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ cho kÕ 
ho¹ch hµnh ®éng cña Bé NN&PTNT vÒ 
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 2004 - 2005 

√    

2.  Tr×nh Bé tr−ëng ban hµnh KÕ ho¹ch 
Hµnh ®éng 

    

3.  X©y dùng c¬ chÕ ho¹t ®éng, nh÷ng 
nguyªn t¾c vµ nh÷ng thñ tôc cho Uû ban 
cña Bé NN&PTNT vÒ héi nhËp kinh tÕ 
quèc tÕ 

√    

4.  Thµnh lËp l¹i Ban chØ ®¹o cña Bé 
NN&PTNT  vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 

    

5.  H×nh thµnh tæ chøc, c¬ chÕ ho¹t ®éng, 
c¸c nguyªn t¾c vµ nh÷ng thñ tôc cho c¬ 
quan quèc gia vÒ kiÓm dÞch ®éng thùc 
vËt (SPS) vµ c¸c ®Çu mèi th«ng tin 

√    

6.  X©y dùng c¸c ®Çu mèi gi¶i ®¸p th«ng tin 
vÒ SPS theo QuyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ 
sè 1397/CP-QHQT, ngµy 11/10/2003 

    

7.  §¸nh gi¸ nhu cÇu ®µo t¹o trong ph¹m vi 
toµn ngµnh 

√    

8.  C¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o theo nhu cÇu ®µo 
t¹o 

√    

§¸nh gi¸ l¹i c¸c nghiªn cøu nh»m hç trî 
qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña 
ngµnh, t×m kiÕm hç trî tµi chÝnh vµ kü 
thuËt ®Ó thùc hiÖn: 

√    

 Nghiªn cøu vÒ “T¸c ®éng cña 
ASEAN - Trung Quèc ®èi víi ph¸t 
triÓn N«ng nghiÖp ViÖt Nam 

    

9.  

 §¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ xu h−íng sö 
dông FDI trong ngµnh n«ng nghiÖp 
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 
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 §¸nh gi¸ chung, ph©n tÝch vµ x©y 
dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c n«ng s¶n 
xuÊt khÈu 

    

 ChiÕn l−îc tæng thÓ cho s¶n xuÊt vµ 
xuÊt khÈu n«ng s¶n 

    

 §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c dÞch vô 
n«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh thùc 
hiÖn GATS ®èi víi lÜnh vùc n«ng 
nghiÖp ViÖt nam  

    

 Dì bá 13 b−íc trong h¹n chÕ cña 
NhËt ®èi víi viÖc xuÊt khÈu c¸c 
n«ng s¶n cña ViÖt nam sang thÞ 
tr−êng NhËt B¶n 

    

 Theo dâi s©u h¹i ®èi víi mét sè vô 
mïa chÝnh phôc vô xuÊt khÈu 

    

 T¨ng c−êng n¨ng lùc ph©n tÝch th«ng 
tin thÞ tr−êng ng¾n h¹n 

    

 T¸c ®éng ®èi víi c¸c doanh nhiÖp 
võa vµ nhá trong ngµnh n«ng nghiÖp 
khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn 
cña WTO 

    

 §¸nh gi¸ nh÷ng rñi ro vÒ thùc vËt vµ 
®éng vËt 

    

 

 X©y dùng c¸c khu vùc kh«ng cã dÞch 
bÖnh 

    

10.  Thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu ®−îc lùa chän 
(nÕu cã nguån lùc) 

    

 
 
L−u ý: 

(1) KÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ISG/TAG1 n¨m 2004 ®−îc dù th¶o trªn c¬ së kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Bé N«ng 
nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n n¨m 2004, trong ®ã cã ®Ò cËp ®Õn vai trß ®iÒu phèi vµ hç trî cña 
ISG/TAG1. 

(2) Hoan nghªnh c¸c nhµ tµi trî ®¨ng ký hç trî cho c¸c ho¹t ®éng ®¸nh dÊu √ trong b¶ng trªn. 
(3) Xin vui lßng chØ râ h×nh thøc hç trî cô thÓ 
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Danh s¸ch nh÷ng dù ¸n ®Ò xuÊt 

1. Nghiªn cøu vÒ “T¸c ®éng cña ASEAN - Trung Quèc ®èi víi ph¸t triÓn 
N«ng nghiÖp ViÖt Nam (Thêi gian thùc hiÖn lµ 1 n¨m) 

2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ xu h−íng sö dông FDI trong ngµnh n«ng nghiÖp vµ 
ph¸t triÓn n«ng th«n (Thêi gian thùc hiÖn lµ 6 th¸ng) 

3. §¸nh gi¸ chung, ph©n tÝch vµ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c n«ng s¶n xuÊt 
khÈu. (Thêi gian thùc hiÖn lµ 1 n¨m). 

4. ChiÕn l−îc tæng thÓ cho s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n 

5. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c dÞch vô n«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn 
GATS ®èi víi lÜnh vùc n«ng nghiÖp ViÖt nam   

6. Dì bá 13 b−íc trong h¹n chÕ cña NhËt ®èi víi viÖc xuÊt khÈu c¸c n«ng 
s¶n cña ViÖt nam sang thÞ tr−êng NhËt B¶n 

7. Theo dâi s©u h¹i ®èi víi mét sè vô mïa chÝnh phôc vô xuÊt khÈu 

8. T¨ng c−êng n¨ng lùc ph©n tÝch th«ng tin thÞ tr−êng ng¾n h¹n. 

9. T¸c ®éng ®èi víi c¸c doanh nhiÖp võa vµ nhá trong ngµnh n«ng nghiÖp 
khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña WTO 

10.  §¸nh gi¸ nh÷ng rñi ro vÒ thùc vËt vµ ®éng vËt 

11.  X©y dùng c¸c khu vùc kh«ng cã dÞch bÖnh 

 
 


