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ĐIỂM TIN CHÍNH SÁCH 

 

I.  Tin Chính sách 

• Ngày 19/6/2009, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Hiệp định vận tải 
biển giữa Chính phủ các nước ASEAN và Chính phủ nước CHND Trung Hoa. Hiệp 
định vận tải biển ASEAN - Trung Quốc được Bộ trưởng Giao thông vận tải các quốc 
gia thành viên ASEAN và Trung Quốc ký ngày 2-10-2007 tại Xin-ga-po. Mục đích của 
Hiệp định là tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự hợp tác nhằm cải thiện các điều kiện 
liên quan đến việc vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường biển giữa các cảng 
của khối ASEAN và Trung Quốc. Hiệp định này có hiệu lực khi được tất cả các quốc 
gia thành viên ASEAN và Trung Quốc phê chuẩn. 

• Tổng cục Hải quan có văn bản số 3291/TCHQ-GSQL trả lời Cục Hải quan Hà 
Nội về tính hợp lệ của bản C/O mẫu E. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E 
của Trung Quốc đã có thư trả lời xác minh chữ ký trên bản C/O có số tham chiếu 
E084200A01640009 là hợp lệ. Tại các phiên họp ASEAN - Trung Quốc, phía Trung 
Quốc đã khẳng định rằng Trung Quốc thường cấp C/O mẫu E trước ngày phát hành vận 
đơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trường hợp không có nghi ngờ về tính hợp lệ và 
các khai báo trên C/O mẫu E có số tham chiếu nêu trên thì C/O này được chấp nhận. 

• Bộ Công thương ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 về 
việc quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm 
ngoài các khu kinh tế cửa khẩu. 

 
II. Sự kiện - Bình luận 

• Ngày 9 tháng 1 năm 2009, Tổng cục giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm 
dịch quốc gia Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ký 
Biên bản hội đàm về kiểm nghiệm, kiểm dịch thực vật. Biên bản này quy định trước 
ngày 1-7, các doanh nghiệp (DN), cơ sở thu mua xuất khẩu 5 loại quả của Việt Nam 
gồm: vải thiều, nhãn, dưa hấu, chuối và thanh long sang Trung Quốc sẽ phải có chứng 
nhận về nguồn gốc rõ ràng và không có hóa chất, dư lượng vượt ngưỡng.  

Ngày 25/5/2009, Bộ NN&PTNT ban hành Công văn số 1382/BNN-QLCL về việc xuất 
khẩu sắn và 5 loại trái cây sang Trung Quốc. Đối với các sản phẩm trái cây, hai bên cam 
kết: phía Trung Quốc cung cấp danh sách các trang trại, vườn trồng và cơ sở bao gói tất 
cả các loại trái cây của Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam; phía Việt Nam cung cấp 
danh sách các trang trại, vườn trồng và cơ sở bao gói 5 loại trái cây (thanh long, vải, 
chuối, dưa hấu và nhãn) của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; thời hạn để các bên 
cung cấp cho nhau danh sách là trước ngày 1/7/2009.  

Trái cây Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc và từ Trung Quốc vào Việt Nam phải có 
chứng nhận xuất xứ. Tính đến 30/6/2009, dưa hấu được các tỉnh đăng ký xuất khẩu sang 
Trung Quốc nhiều nhất với 43 tỉnh. Vải thiều có 14 tỉnh, thành đăng ký, trong đó các 
vùng trồng nhiều vải nhất thuộc các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái 
Nguyên, Vĩnh Phúc...; vùng trồng nhãn có 28 tỉnh đăng ký; chuối 30 tỉnh và thanh long 
là 5 tỉnh.  
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• Ngày 6 tháng 6 năm 2009, tại thành phố Cảng Phòng Thành, Quảng Tây (Trung 
Quốc) diễn ra Diễn đàn hữu nghị nhân dân biên giới hai nước Việt - Trung.  

Đồng chí Huyên Bái Quân, Bí thư Thành ủy thành phố Phòng Thành, khẳng định tiềm 
năng hợp tác giữa Phòng Thành và tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam là vô cùng to lớn. 
Hiện nay, hai bên đã nhất trí về hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố Phòng Thành và 
Hạ Long. Trước thời cơ mới, đồng chí Huyên Bái Quân đề xuất việc hình thành khu hợp 
tác kinh tế trên biên giới. Đồng chí hy vọng, cây cầu thứ hai bắc qua sông Bắc Luân sẽ 
sớm được xây dựng để tiện cho việc thông thương. Việc tổ chức các hội chợ thương 
mại, du lịch cũng cần được hai bên tổ chức thường xuyên hơn. 

Theo đồng chí Nông Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (Việt Nam), 
bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy mậu dịch vùng biên, hai bên cần mở các tuyến du lịch 
lịch sử cách mạng, đặc biệt là các di tích liên quan đến cuộc đời hoạt động của Hồ Chí 
Minh. Hai bên sẽ trao đổi để bộ phận quản lý di tích Hồ Chí Minh được giao lưu, hợp 
tác lẫn nhau nhằm khai thác có hiệu quả các di tích, củng cố và phát triển tình hữu nghị 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã dày công vun đắp.  

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, các đại biểu Trung Quốc và 
Việt Nam đều nhất trí cho rằng: Nhân dân biên giới hai nước Việt - Trung có quan hệ 
lâu đời, thường xuyên đi lại thăm viếng lẫn nhau. Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ 
hữu nghị giữa nhân dân vùng biên giới hai nước, theo đồng chí Lý Đạt Cầu, Phó Chủ 
tịch chính hiệp Quảng Tây: trong thời gian tới, “Chúng ta phải đưa thêm các hình thức 
giao lưu không định kỳ thành định kỳ. Các huyện biên giới có thể thăm lẫn nhau, ký các 
văn bản hợp tác. Việc chế độ hóa hợp tác sẽ củng cố quan hệ giữa hai bên”. 

Đồng chí Vương Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Việt 
Nam đề xuất việc hợp tác bảo vệ môi trường sinh thái sông Bắc Luân.  

 

III. Chính sách Trung Quốc và ASEAN 

Trung Quốc - Thái Lan 

Nhân chuyến thăm ba ngày của Thủ tướng Thái Lan Abhisit sang Trung Quốc (24/6-
27/6/2009) Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hy vọng Trung Quốc và Thái Lan ưu 
tiên tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, xây 
dựng cơ sở hạ tầng…, nhằm đối phó hữu hiệu với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 
hiện nay. Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, hai bên cần sớm thông xe toàn tuyến đường 
quốc lộ nối thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với thành phố Băng Cốc 
(Thái Lan), thúc đẩy hợp tác hậu cần và thương mại trên hành lang kinh tế sông Mê 
Công mở rộng. 

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Abhisit mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ 
kinh tế- thương mại song phương, nhất là trong lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, văn hóa, 
giáo dục, kiểm nghiệm kiểm dịch. Ông Abhisit hoan nghênh phía Trung Quốc mở rộng 
đầu tư vào Thái Lan, tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Thái Lan. 
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Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng hai nước, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã 
khẳng định sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối thoại tại tỉnh Phuket 
tháng 10/2009. 

Nhân chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Abhisit, hai nước đã ký kết 3 văn bản 
gồm: Nghị định thư quy định về kiểm dịch đối với việc vận chuyển hoa quả của Thái 
Lan qua nước thứ ba đến Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác song phương kinh tế, thương 
mại sâu rộng và Thỏa thuận về giáo dục. Ngoài ra, hai bên còn ký kết 18 bản ghi nhớ 
thương mại trị giá 36 tỉ USD. Trong đó phía Trung Quốc sẽ mua sắn, cao su và gạo của 
Thái Lan và thành lập mạng lưới cung cấp quả tươi tại Trung Quốc. 

Hai nước cũng nhất trí hợp tác phát triển hệ thống đường xe lửa tại Thái lan kết nối với 
khu vực Đông Nam Á. Trong vòng 2 tháng tới, lãnh đạo công ty xây dựng đường sắt 
Trung Quốc China Railway Engineering Corporation, một công ty chuyên xây dựng hệ 
thống cơ sở hạ tầng đường sắt lớn nhất của Trung Quốc sẽ đi thăm Thái Lan. Thủ tướng 
Abhisit Vejjajiva cho biết, Thái Lan sẽ gia hạn miễn thị thực nhập cảnh cho khách du 
lịch Trung Quốc đến tháng 3/2010. 

Hiện thương mại song phương giữa Thái Lan và Trung Quốc đã đạt kim ngạch 36 tỷ 
USD năm 2008.  

Trong khi đó, Tổng thư ký Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI), Atchaka Sribooruang 
Brimble, cho hay trên 200 nhà doanh nghiệp Trung Quốc tham dự diễn đàn này có kế 
hoạch đầu tư vào Thái Lan. Theo bà Atchaka, ước tính trong 5 năm tới, giá trị các dự án 
đầu tư của Trung Quốc nhận được giấy phép của BOI sẽ lên tới 20 tỷ baht (gần 589 
triệu USD) mỗi năm. Trong 5 năm qua, giá trị của những dự án này đã ở mức 1 tỷ baht 
(hơn 147 triệu USD)/năm. 

Bà Atchaka nói thêm, Chính phủ Thái Lan muốn các nhà đầu tư Trung Quốc rót vốn 
vào lĩnh vực nông nghiệp của nước này, vì Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều nông 
phẩm của Thái Lan. Theo bà, rất có thể giới đầu tư Trung Quốc cũng sẽ thành lập các 
cơ sản xuất của họ tại Thái Lan để chế tạo xe tải hoặc xe khách. 

Trong một diễn biến liên quan, một cuộc hội thảo 4 ngày nhằm xây dựng các mối quan 
hệ kinh doanh và mở rộng cơ hội thương mại, đầu tư và du lịch giữa Trung Quốc và 
Thái Lan đã khai mạc ngày 26/7 tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan. Đỉnh cao của cuộc hội 
thảo sẽ là các cơ hội thương mại và đầu tư cũng như mạng lưới kinh doanh của hai 
nước. Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tiềm năng, chính sách thúc đẩy đầu tư của Chính 
phủ Thái Lan và thành công của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Thái Lan. 

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Trung Quốc - Thái Lan 2009, tổ chức trong hai 
ngày 27-28/7 tại khu nghỉ mát Pattaya, thuộc tỉnh Chonburi (Thái Lan), Chủ tịch Hiệp 
hội doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, Lu Junqing, cho biết hai nước đang đặt mục 
tiêu tăng trao đổi buôn bán song phương lên 50 tỷ USD vào năm 2010. Đại sứ Trung 
Quốc tại Thái Lan Guan Mu cho rằng diễn đàn này, với sự tham dự của đại diện hơn 
300 doanh nghiệp Trung Quốc, sẽ giúp thúc đẩy hoạt động buôn bán và đầu tư giữa hai 
nước. 
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Theo ông Lu, thương mại song phương giữa Thái Lan và Trung Quốc đã đạt kim ngạch 
36 tỷ USD năm 2008. Dự đoán lượng khách du lịch đi lại giữa hai nước cũng sẽ tăng 
lên 4 triệu lượt người năm 2010.  

Mặc dù hai nước đều tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhưng không vì thế mà 
Trung Quốc và Thái Lan lại bỏ quên các mối quan hệ khác. Cả Trung Quốc và Thái Lan 
đều muốn tăng cường ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế. Điển hình tại hội nghị 
thượng đỉnh LHQ diễn ra ở New York về việc Kiểm điểm việc thực hiện mục tiêu phát 
triển thiên niên kỷ (MDG), cả Trung Quốc và Thái Lan đều là hai quốc gia có những 
đóng góp đáng kể cho mục tiêu này. 

 Tại cuộc họp mang tên “Tài chính cho phát triển” ngày 14/9/2009, Chủ tịch Hồ Cẩm 
Đào thông báo: Thay vì tăng viện trợ cho các nước đang phát triển như theo MDG kêu 
gọi, Trung Quốc sẽ giảm thuế xuống bằng 0 cho một số sản phẩm của 39 nước kém phát 
triển nhất thế giới (LCDs) có quan hệ với Trung Quốc. Tiếp đó, Trung Quốc sẽ mở rộng 
các chương trình viện trợ cho các quốc gia mắc nợ nhiều (HIPCs) và LCDs qua các 
kênh song phương như: xóa nợ theo nhiều cách; cho các nước HIPCs có quan hệ với 
Trung Quốc vay tín dụng với lãi suất thấp. 

Tổng cộng trong ba năm tới, Trung Quốc sẽ cấp viện trợ 10 tỷ USD dưới nhiều hình 
thức cho các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hợp tác doanh 
nghiệp hai nước. 

Trong khi Trung Quốc kết hợp việc hoàn thành mục tiêu MDG với thực hiện chính sách 
mở rộng thị trường sang Châu Phi thì Thái Lan lại chọn các nước láng giềng. Các nước 
hưởng viện trợ nhiều nhất từ Thái Lan là Lào (50% ODA của Thái Lan), Campuchia, 
Myanmar, và Maldives. Gói viện trợ của Thái Lan gồm trợ giúp kinh tế dài hạn như xây 
dựng đường sá, cầu cống, đê điều, nhà máy điện. Sự đóng góp của Thái Lan được Joana 
Merlin Scholtes, điều phối viên LHQ ở Thái Lan, khẳng định: “Thái Lan bắn đi một tín 
hiệu rằng viện trợ không chỉ là việc của nước giàu giúp nước nghèo mà cả của những 
nước Nam giúp đỡ lẫn nhau”. 

Như vậy, việc Trung Quốc và Thái Lan bắt tay hợp tác không chỉ có lợi cho sự phát 
triển kinh tế, chính trị giữa hai nước. Bên cạnh đó, việc hai nước đều tranh thủ tạo sự 
ảnh hưởng của mình tại các nước nghèo và đang phát triển sẽ giúp các nước này phần 
nào thoát khỏi đói nghèo. Ngoài ra, nó cũng thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc 
ngày càng phát triển, khẳng định vị thế chính trị, kinh tế của ASEAN trên trường quốc 
tế. 
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I. Thông tư đẩy mạnh xây dựng công trình thị trường song bách từ 
tăng cường mạng lưới lưu thông nông sản 

Để quán triệt tinh thần “Ý kiến của văn phòng Quốc Vụ Viện về việc mở rộng tiêu thụ” 
ban hành số 134/2008, tăng cường xây dựng thể chế lưu thông sản phẩm nông nghiệp 
hiện đại, đảm bảo an toàn “giỏ rau” cho cư dân nông thôn và thành thị, căn cứ vào yêu 
cầu của “thông tư về việc làm tốt ủng hộ mở rộng lưu thông tiêu thụ liên quan đến quản 
lý kim ngạch do Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính ban hành số 16/2009, hiện tiếp tục 
thực hiện “thông tư về công trình thị trường song bách” với các nội dung sau: 

1. Nhiệm vụ chủ yếu và phương hướng thực hiện 

a. Nhiệm vụ chủ yếu 

Trọng điểm nông sản năm 2009 tại khu vực sản xuất và khu vực bán, ủng hộ thiết 
lập và cải tạo thị trường bán buôn nông sản tươi của 200 doanh nghiệp lớn, dẫn đến việc 
xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa thị trường và hộ dân nông thôn, thúc đẩy năng lực 
phục vụ thị trường; ủng hộ 400 thị trường nông sản cấp huyện hương tiến hành xây 
dựng và cải tạo theo tiêu chuẩn hóa, hoàn thiện hệ thống giao thương, cải thiện môi 
trường giao thương; từng bước hình thành việc lấy thị trường bán buôn làm hạt nhân, thị 
trường nông sản làm cơ sở, bao phủ hệ thống lưu thông nông sản ở thành phố và nông 
thôn, không ngừng hạ giá thành lưu thông, giảm hao tổn nông sản, mở rộng kênh lưu 
thông, giải quyết vấn đề “khó khăn trong việc bán nông sản”, tăng thu nhập cho nông 
dân, đảm bảo cư dân thành thị yên tâm khi dùng nông sản. 

b. Phương hướng ủng hộ 

Ủng hộ thị trường bán buôn nông sản tiến hành hoàn thiện và cải tạo hệ thống 
công ích mang tính tiêu chuẩn như truy suất an toàn chất lượng, giám sát an ninh, xử lý 
rác thải cũng như thiết lập và cải tạo hệ thống mang tính kinh doanh như phòng giao 
dịch, lưu trữ hàng vận chuyển, gia công phân phối, đóng gói… Ủng hộ thị trường nông 
sản tiến hành xây dựng và cải tạo văn phòng giao dịch, kho lạnh bảo quản thức ăn tươi, 
vệ sinh, an toàn, và thái độ phục vụ. 

2. Điều kiện hạng mục 

Bộ ngành tài chính, thương mại các địa phương phải căn cứ vào nhu cầu phát triển 
kinh tế địa phương mình, dựa vào nguyên tắc công bằng, công minh, công khai để lựa 
chọn thị trường. Đối với việc thị trường nỗ lực hết sức để ưu tiên khảo sát trong công 
việc chống thiên tai, bảo vệ nguồn cung thị trường, không được tái hỗ trợ đối với dự án 
đã nhận được tiền hỗ trợ từ cấp trung ương.  

      2.1. Đơn vị tham gia thị trường bán buôn nông sản phải đồng thời có các 
điều kiện sau:  

a) Chính phủ nhân dân cấp huyện trở lên hoặc ban ngành được ủy quyền phê 
chuẩn thành lập, gồm tư cách pháp nhân, phù hợp với quy hoạch xây dựng thành phố và 

TOÀN VĂN CHÍNH SÁCH TRUNG QUỐC 
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quy hoạch mạng lưới buôn bán; xây dựng các chế độ liên quan như quản lý an toàn chất 
lượng lưu thông nông sản, cam kết tích cực phối hợp với chính phủ khi có các sự việc 
phát sinh, đảm bảo nguồn cung cho thị trường; tăng cường các điều kiện thuận lợi cho 
nông dân gia nhập thị trường buôn bán nông sản, và miễn giảm các chi phí liên quan; 
cam kết báo cáo hệ thống phục vụ tin tức “Chương trình thị trường song bách” kịp thời, 
chuẩn xác. 

 b) Doanh thu năm tại khu vực địa phương chiếm hàng đầu, thị trường tổng hợp ở 
khu vực phía đông doanh thu hàng năm đạt trên 2 tỷ NDT, khu vực miền trung đạt trên 
1 tỷ NDT, miền Tây đạt trên 500 triệu NDT; doanh thu hàng năm tại thị trường chuyên 
nghiệp miền đông đạt trên 800 triệu NDT, miền trung đạt trên 400 triệu NDT, miền tây 
đạt trên 200 triệu NDT. 

c) Đối chiếu “Tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý thị trường bán buôn nông sản” 
(GB/T19575-2004) và quy định chi tiết tiến hành kiểm tra và đánh giá tổng hợp, mức 
tổng hợp thị trường miền đông nên được trên 160 điểm; thị trường miền trung và tây 
được 120 điểm trở lên. Mức chấm điểm phải do nhóm chuyên gia (từ 5 - 7 người) của 
phòng tài chính, thương mại tỉnh đến hiện trường kiểm tra và đánh giá (phải cung cấp 
chữ ký, nhận định, ý kiến). 

d) Chiếm diện tích trên 150 mẫu, miền tây có thể thích hợp mở rộng đến 100 mẫu 
trở lên. Thị trường đất đai nên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sử 
dụng đất dành cho hình thức thuê đất trên 30 năm trở lên. 

2.2. Đơn vị tham gia thị trường nông sản nên đồng thời có các điều kiện sau: 

a) Chính phủ nhân dân cấp hương trở lên hoặc ban ngành hữu quan được quyền 
phê chuẩn thành lập, có tư cách pháp nhân, phù hợp với quy hoạch xây dựng thành phố 
địa phương cũng như  quy hoạch mạng lưới kinh doanh, kiện toàn cơ cấu tổ chức, quy 
tắc điều lệ, đã xây dựng chế độ liên quan như quản lý an toàn chất lượng lưu thông nông 
sản, cung cấp các điều kiện thuận lợi cho nông dân gia nhập thị trường bán nông sản, 
kim ngạch giao dịch nông sản tại huyện chiếm vị trí hàng đầu. 

b) Lấy việc giao dịch bán lẻ nông sản làm chủ, kim ngạch giao dịch nông sản 
chiếm trên 60% tổng kim ngạch thị trường giao dịch. 

c) Địa điểm kinh doanh cố định, diện tích mặt bằng kinh doanh trên 2000 m2. 

3. Các yêu cầu về công việc 

a) Phòng chủ quản thương mại cấp tỉnh phải cùng phòng tài chính dựa trên thông 
tư này yêu cầu và các quy định liên quan đề ra phương án thực hiện công việc, minh 
bạch trình báo hạng mục, trình tự nghiệm thu cũng như các yêu cầu liên quan v.v… Đối 
với thị trường phù hợp với điều kiện trình báo hạng mục, năm 2008 đã xây xong, nhưng 
không hưởng thụ hạng mục tiền nhà nước cấp có thể liệt vào kế hoạch hỗ trợ dự án năm 
2009. 

Khi dự án xin cấp thị trường phải gửi các tài liệu sau: đơn xin cấp dự án (xem phụ 
lục 1, 3), hạng mục xây dựng và cải tạo phương án, bản sao giấy phép kinh doanh thị 
trường, giấy chứng nhận đã nộp thuế do ngành thuế vụ cấp, chứng nhận quyền sử dụng 
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đất, chế độ quản lý lưu thông an toàn chất lượng, các tài liệu liên quan như biện pháp ưu 
đãi đối với nông dân bán nông sản tự sản xuất. Thị trường bán buôn còn phải cung cấp 
dự án đảm bảo thị trường cung cấp đối với các sự việc phát sinh.  

b) Các phòng thương mại, tài chính cấp tỉnh trước 30 tháng 6 năm 2009 liên hợp 
phương án thực hiện công tác, cũng như thư yêu cầu hạng mục thông qua xét duyệt và 
bảng tổng hợp hạng mục (xem phụ lục 2, 4), lập hồ sơ đưa lên Bộ thương mại (phòng 
xây dựng thị trường), Bộ Tài chính (phòng xây dựng và phát triển kinh tế), và thông qua 
hệ thống phục vụ tin tức “Công trình thị trường song bách” chuyển tải từ tài liệu hồ sơ. 
Bộ Thương mại, Bộ Tài chính sau khi xác nhận hạng mục hồ sơ, các hạng mục chính 
thức trở thành dự  án “Công trình thị trường song bách” năm 2009.  

c) Phòng chủ quản thương mại cấp tỉnh phải cùng với phòng tài chính tiến hành 
kiểm tra nghiêm ngặt tình hình thực hiện các hạng mục. Bộ Thương mại sẽ cùng với Bộ 
Tài chính tiến hành kiểm tra bộ phận không định kỳ các tiến trình như đơn xin, xét 
duyệt, xây dựng, nghiệm thu v.v… 

d) Phòng chủ quản thương mại cấp tỉnh cùng với phòng tài chính dựa vào quy 
trình xây dựng tiêu chuẩn thiết kế hạng mục và quy trình nghiệm thu hệ thống lưu thông 
nông sản hiện đại (xem “Thông tư của Bộ Thương mại ban hành năm 2006 về việc  xây 
dựng tiêu chuẩn thiết kế hạng mục và quy trình nghiệm thu hệ thống lưu thông nông sản 
hiện đại” số 2006/511, Bộ Thương mại vừa ban hành tiêu chuẩn xây dựng thị trường 
thương mại nông sản và quy trình nghiệm thu cũng như yêu cầu quy định liên quan, tiến 
hành nghiệm thu đối với hạng mục xây dựng thị trường thương mại nông sản và thị 
trường bán buôn nông sản năm 2009, đồng thời trước ngày 15/02/2010 phải báo lên Bộ 
Thương mại (phòng xây dựng thị trường), Bộ Tài chính (phòng xây dựng và phát triển 
kinh tế) về tình hình nghiệm thu và chấp hành hạng mục. Các dự án xây dựng xí nghiệp 
cấp nhà nước do Bộ Thương mại phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức nghiệm thu. 

Khi nghiệm thu hạng mục xin thị trường phải cung cấp các tài liệu sau: thư xin nghiệm 
thu hạng mục (phải kèm theo danh mục hạng mục cụ thể); văn bản hợp pháp nghiệm 
thu hạng mục đầu tư tài sản cố định hoặc giấy chứng nhận (bản photo); các tài liệu khác 
do phòng chủ quản thương mại và tài chính yêu cầu.  

e) Đối với hạng mục thị trường thương mại nông sản và thị trường bán buôn nông 
sản thông tư này quy định xây dựng, cải tạo và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn, quỹ đặc biệt 
phát triển hệ thống phục vụ hậu cần nông thôn sẽ dành ủng hộ, biện pháp cụ thể sẽ ban 
hành lúc khác. 

f) Phòng thương mại và tài chính các địa phương phải nâng cao nhận thức, tăng 
cường tổ chức lãnh đạo, tích cực tranh thủ chính quyền địa phương ban hành chính sách 
ưu đãi về các mặt như quy hoạch, dùng đất, dùng nước, dùng điện, thuế thu, tiền… Ban 
ngành điều tiết liên quan thực hiện thị trường bán buôn nông sản dự vào các chính sách 
như dùng đất công nghiệp, dẫn đến cơ cấu tiền tệ gia tăng hỗ trợ tín dụng, lựa chọn giải 
pháp hấp dẫn nguồn tiền xã hội đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng lưu thông nông sản, 
đẩy mạnh thành quả mà “công trình thị trường song bách” đạt được. 

(Nguồn: Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp Trung Quốc) 
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II. Thông tư của Ủy Ban phụ trách vấn đề về thuế của Quốc Vụ Viện về 
việc điều chỉnh thuế quan xuất khẩu một số sản phẩm trong đó có phân bón 

1. Xóa bỏ thuế xuất khẩu tạm định của một số sản phẩm, chủ yếu gồm lúa mì, 
gạo, đậu tương và các chế phẩm từ chúng, axit sunfuric, dây thép.., tổng cộng có 31 loại 
sản phẩm  

2. Xóa bỏ thuế XK đặc biệt đối với nguyên liệu làm phân hóa học, chủ yếu gồm 
phospho vàng, thạch cao, amoniac tổng hợp, axit phophoric, amoniac clorid, 
supephotphat 2, phân tổng hợp nguyên tố 2, tổng cộng có 27 loại. Đồng thời, thuế quan 
xuất khẩu đối với phospho vàng sẽ tiếp tục bị trưng thu 20%, thuế quan xuất khẩu đối 
với một số mặt hàng như thạch cao và hợp chất liên quan đến phospho sẽ tiếp tục bị 
trưng thu 10-35 %, thuế quan xuất khẩu hạn định đối với các sản phẩm phân bón hóa 
học như: amoniac tổng hợp, axit phosphoric, amonium cloride, supephotphat 2, phân 
tổng hợp nhị nguyên… thống nhất trưng thu 10%. 

3. Điều chỉnh thuế trưng thu xuất khẩu 3 loại phân bón như ure, monoammonium 
phosphate, DAP vào thời điểm mùa vụ và không đúng vụ, sẽ giúp tỷ lệ thuế xuất khẩu 
của ure, vào mùa trái vụ gia hạn thêm 1 tháng, và một tháng  rưỡi đối với DAP, 
monoammonium phosphate (MAP). 

4. Giảm thuế tạm định XK đối với một số sản phẩm, chủ yếu gồm đá bột, thép 
vừa và nhỏ, hóa chất florua, các kim loại màu như vonfram, molypden, indium, tổng 
cộng có 29 loại. 

Bảng điều chỉnh thuế quan xuất khẩu một số sản phẩm (xem trang đính kèm) 

Nguồn: Trang điện tử Chính Phủ Trung Quốc 
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THƯ MỜI HỢP TÁC 

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ nông nghiệp nông 

thôn Việt Nam (DNVVN NNNT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dành nhiều 

quan tâm cho nghiên cứu  chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực 

nông nghiệp và địa bàn nông thôn. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 

nghiệp nông thôn là một trong các cơ quan đang tích cực thực hiện hoạt động đó, thông 

qua các hoạt động nghiên cứu, và truyền thông thông tin để hỗ trợ phát triển DNVVN 

NNNT.  

Trung tâm Thông tin-Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (AGROINFO/IPSARD) 

đang đi tiên phong trong lĩnh vực truyền thông thông tin chính sách và chiến lược phát 

triển NNNT. Tích cực hợp tác kết nối với các cơ quan nghiên cứu và cơ quan truyền 

thông, AGROINFO không ngừng phát triển và khẳng định uy tín trong các  hoạt động 

Đối thoại Chính sách bao gồm:  

 Cổng thông tin phát triển doanh nghiệp www.agro.gov.vn 

 Tổ chức tọa đàm trao đổi với các chuyên gia tư vấn về chiến lược hàng 

đầu trong nước và quốc tế 

 Truyền thông kết quả nghiên cứu và đối thoại chính sách  

o Báo cáo tham khảo chính sách NNNT IPSARD 

www.ipsard.gov.vn 

o Bản tin Đối thoại chính sách NNNT IPSARD  

doithoaichinhsach@agro.gov.vn 

o Chuyên trang Đối thoại Chính sách, Báo Nông thôn Ngày nay, 

phát hành 80.000 bản/1 số, ra hàng ngày 

o Chương trình tọa đàm, diễn đàn chính sách  với doanh nghiệp 

trên truyền hình, truyền thanh: VTV1, InfoTV, InvestTV, VIT 

TV, VOV 

o Bài viết phân tích và xã luận được đăng tải trên các tờ báo, tạp chí 

khoa học hàng đầu trong nước 

 Tư vấn thông tin chính sách và thị trường nông sản Việt Nam và nước 

ngoài  

 Tổ chức sự kiện, kết nối truyền thông và nghiên cứu theo yêu cầu 
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.Chương trình đối thoại chính sách  hướng đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động 

truyền thông và đối thoại chính sách giữa nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp 

và các chuyên gia giỏi. Với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha 

(AECI), chương trình Đối thoại chính sách được thực hiện bởi đội ngũ truyền thông 

thông tin chuyên nghiệp, năng động. 

Trung tâm Thông tin AGROINFO kính mong nhận được sự quan tâm và hợp tác 

từ các cơ quan, cá nhân có quan tâm trên cả nước. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của Quý vị!                                                               

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: 
 Trung tâm Thông tin Phát triển Nông 
nghiệp Nông thôn   
Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 
Email: info@agro.gov.vn  
ĐT: (04) 38219859 
Người liên hệ: An Lan Anh 

ề

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức DANIDA đã giúp chúng tôi hoàn thành bản tin này. 


