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I.  Tin chính sách 

• Tại Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc quý 4/2009 tổ chức ngày 
10/11 tại Hà Nội, Việt Nam và Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành bộ bản đồ biên giới trên bộ 
giữa hai nước, đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc. 

• Ngày 12/11/2009, tại Quảng Tây, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam 
và Viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký “Bị vong lục về 
tiêu chuẩn hợp tác”. 

Bị vọng lục có ba nội dung chính sau: (1) Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin tiêu chuẩn định kỳ, 
định kỳ trao đổi danh mục tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng, đo lường, kỹ thuật .v.v...; 
(2) Xây dựng cơ chế nghiên cứu hợp tác và phục vụ khách hàng, hai bên xây dựng điểm liên 
lạc phục vụ, cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật cho khách hàng Trung Việt, để cung cấp dịch vụ tư 
vấn về kiểm nghiệm, giấy chứng nhận v.v… phù hợp với tiêu chuẩn hai nước quy định. (3) Xây 
dựng cơ chế trao đổi chuyên gia, cử chuyên gia đi học tập, đào tạo chuyên gia am hiểu về tiêu 
chuẩn, kiểm nghiệm kỹ thuật, hàng năm tại Việt Nam và Quảng Tây sẽ tổ chức hội nghị chuyên 
đề giao lưu tiêu chuẩn, kiểm nghiệm kỹ thuật. Hàng năm cử các chuyên gia của Trung Quốc 
sang Việt Nam học hỏi về tiêu chuẩn kỹ thuật của ASEAN, cũng như cử các chuyên gia của 
Việt Nam và ASEAN sang Trung Quốc học tập về tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung Quốc và 
Quảng tây. 

• Vinaphone gia nhập liên minh thông tin Conexus (Trung Quốc). Chiều 17/11, tại Hồng 
Công, Liên minh thông tin di dộng Conexus chính thức hoan nghênh Vinaphone gia nhập vào 
tổ chức này. Từ nay, khách hàng sử dụng mạng Vinaphone sẽ có cơ hội sử dụng dịch vụ, chi 
phí giống như các khách hàng của Conexus. 

Tập đoàn Conexus hiện có 11 nước thành viên đến từ các nước: Đài Loan, Hồng Công, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia, và Việt Nam. 

• Ngày 12/11/2009, tại Hà Nội, Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc và Thứ trưởng 
Bộ Tài chính Nguyễn Công nghiệp đã ký hiệp định cho vay mở rộng lần hai trạm điện Uông 
Bí, với khoản vay ưu đãi lên đến 178,5 tỷ USD. Dự án này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm 
chủ.  

• Hiện nay, Bộ Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tích cực 
nghiên cứu đề án về việc sử dụng đồng CNY trong giao dịch thương mại với Trung Quốc. Hiện 
tại, thương mại biên mậu hai nước đã có thể sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán. Ngân 
hàng Nhà nước đang nghiên cứu trình Chính phủ, yêu cầu cho phép được sử dụng loại tiền 
khác ngoài USD, để thanh toán, trong đó bao gồm cả việc sử dụng đồng CNY. 

• Tháng 10/2009, Trường Đại học Kỹ thuật Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và 
Cơ quan Tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ Lào đã ký Hiệp định hợp tác, theo đó 
phía Trung Quốc giúp Lào đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 

Theo hiệp định, hàng năm Lào cử cán bộ, sinh viên sang học tập tại Trường Đại học Kỹ thuật 
Côn Minh ở các bậc học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, với số lượng do hai bên thỏa thuận. Đợt du 
học đầu tiên của cán bộ, lưu học sinh Lào đến trường Đại học Kỹ thuật Côn Minh sẽ được thực 
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hiện vào tháng 2/2010. 

• Trung Quốc và Indonesia quyết định lấy năm 2010 là “năm hữu nghị Trung Quốc –
Indonesia”. Ngày 19/11, nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Indonesia trong cuộc gặp tại Hội 
nghị thưởng định APEC đã quyết định lấy năm 2010 là “năm hữu nghị Trung Quốc -
Indonesia” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Ban ngành hai nước đang có 
những bước đi cụ thể nhằm đạt được nhiều thỏa thuận về thương mại.  

II. Sự kiện – Bình luận 

• Kể từ ngày 1/1/2010, Việt Nam sẽ đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN cho đến hết tháng 
12/2010. Theo qui định của Hiến chương ASEAN và quy chế luân phiên trong ASEAN, trong 
năm làm chủ tịch, Việt Nam sẽ chủ trì và đăng cai tổ chức một loạt các hội nghị quan trọng của 
ASEAN và liên quan gồm 2 Hội nghị Cấp cao ASEAN, cùng với các Hội nghị Cấp cao giữa 
ASEAN với các bên đối thoại (ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á). 

Bên cạnh đó còn có gần 10 cuộc Hội nghị cấp Bộ trưởng của 4 Hội đồng ASEAN là Hội đồng 
Điều phối và 3 Hội đồng Cộng đồng về Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội; nhiều 
Hội nghị Cấp Thứ trưởng hoặc tương đương. 

Ngoài khuôn khổ trên, trong năm 2010 theo quy chế luân phiên, Việt Nam còn chủ trì và đăng 
cai nhiều hội nghị khác của ASEAN, trong đó có Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước Đông 
Nam Á (AIPA) và một số Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành thường kỳ như Ngoại giao, Quốc 
phòng, Kinh tế, Tài chính, Lao động. 

Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN - 2010 trong bối cảnh ASEAN bắt đầu triển khai 
hoạt động trên cơ sở Hiến chương ASEAN có hiệu lực và hợp tác ASEAN, cả về nội khối và 
với các đối tác bên ngoài, đang chuyển mạnh sang giai đoạn mới. 

Năm 2010 đánh dấu mốc 5 năm hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 
2015 và là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống, vận 
hành tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động mới của Hiệp hội. 

• Sáng 4/11, tại trụ sở Tân Hoa xã ở Bắc Kinh, Tổng Giám đốc TTXVN và Xã trưởng 
Tân Hoa xã đã hội đàm, thảo luận các biện pháp nhằm mở rộng hợp tác giữa hai bên, đặc biệt 
là hợp tác phát triển các loại hình truyền thông mới trong tương lai. 

Ông Lý Tòng Quân giới thiệu với Đoàn mô hình hoạt động và các dự án tái cấu trúc nhằm đáp 
ứng nhu cầu thông tin trong tình hình mới của Tân Hoa xã.  

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai hãng thông tấn trong thời 
gian qua và mong muốn mối quan hệ này tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy quan hệ 
hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước theo tinh thần lãnh đạo cấp cao hai nước đã 
thỏa thuận. 

Hai bên nhất trí tổ chức triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam-Trung Quốc vào đầu năm 2010 tại Hà Nội và Bắc Kinh, thống nhất trên nguyên tắc 
việc ký Hiệp định hợp tác mới giữa TTXVN và Tân Hoa xã, mở rộng hợp tác giữa hai hãng về 
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truyền thông đa phương tiện và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực thông tin truyền 
thống. 

Kết quả hội đàm giữa TTXVN và Tân Hoa xã, ông Vương Quốc Khánh hoan nghênh kết quả 
hội đàm, khẳng định vị trí quan trọng của hai cơ quan thông tấn đối với hệ thống báo chí của 
mỗi bên, góp phần làm sâu sắc thêm sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

III. Chính sách Trung Quốc và ASEAN 

Trung Quốc - Singapore 

Nhân chuyến thăm Singapore của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc và 
Singapore đã ký 4 hiệp định hợp tác, chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Đây là một dấu 
hiệu mới thể hiện chiến lược xuyên suốt của Bắc Kinh nhằm thắt chặt quan hệ với ASEAN, vào 
lúc Mỹ đang cố gắng khôi phục vị thế của mình trong vùng Đông Nam Á.  

Biểu tượng rõ nhất thể hiện ý muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ với Singapore là thỏa thuận theo 
đó Bắc Kinh cho Singapore ''mượn'' hai con gấu trúc lớn trong vòng 10 năm. Báo giới tại 
Singapore ghi nhận đây là một cử chỉ mà Trung Quốc thường chỉ dành cho ''bạn bè thân thiết''.  
Về phần mình, Singapore cũng đồng ý cho Bắc Kinh mở một Trung tâm Văn hoá Trung Quốc 
trên lãnh thổ của mình. Đây là một điều mà cường quốc Đông Á rất mong muốn vì lẽ hiện nay, 
trên thế giới mới chỉ có 7 Trung tâm Văn hóa Trung Quốc mà thôi. 

Ngoài hai hiệp định tiêu biểu kể trên, hai nước cũng ký kết thỏa thuận đào tạo cán bộ trung và 
cao cấp trong thời hạn 5 năm từ 2010 đến 2014, cũng như hợp tác giữa hai trường Đại Học 
Triết Giang bên Trung Quốc, và Công nghệ Thiết kế Design tại Singapore. 

Không khí hữu hảo nhân chuyến công du đang diễn ra của ông Hồ Cẩm Đào đã khác hẳn với 
thời kỳ cách đây không lâu, khi hai nhân vật đầy thế lực tại Singapore là cựu thủ tướng Lý 
Quang Diệu, và đương kim thủ tướng Lý Hiển Long đã liên tiếp cho rằng Hoa Kỳ cần phải 
quay trở lại vùng Đông Nam Á để tạo thế cân bằng với đà vươn lên của Trung Quốc. 

 Giới quan sát ghi nhận đây là cuộc đua tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ 
trong khu vực Đông Nam Á đang tiếp diễn, với Bắc Kinh có vẻ rất mau mắn. Trước khi ghé 
Singapore, chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã công du Malaysia. Tại đấy, ông cũng đã ký 
kết một loạt thỏa thuận, chủ yếu trong lãnh vực kinh tế và thương mại. 

Chủ tịch Trung Quốc đã đi thăm chính thức Singapore trước khi tham gia Hội Nghị Thượng 
đỉnh khối APEC sẽ khai mạc vào thứ bảy 14/11. Sau hai ngày thảo luận, các bộ trưởng Ngoại 
giao và Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đã cam kết thúc đẩy 
tự do thương mại và chống lại mọi hình thức bảo hộ mậu dịch. 

Trong chiều hướng đó, APEC quyết tâm hướng tới một khu vực tự do mậu dịch Châu Á Thái 
Bình Dương, tên tắt tiếng Anh là FTAAP. Ý tưởng thành lập một vùng tự do thương mại xuyên 
Thái Bình Dương đã manh nha từ năm 2002, và đến năm 2005 đã bước đầu được thực hiện khi 
Nhóm Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership được hình thành, bao gồm 4 
nước : Chi Lê, New Zealand, Brunei và Singapore. Sau đó có thêm 4 nước là Hoa Kỳ, Peru, Úc 
và Việt Nam ngỏ ý muốn tham gia.  
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 Theo nhiều chuyên gia phân tích, một khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương hoàn 
toàn có thể thực hiện được trên cơ sở các thỏa thuận tự do mậu dịch có sẵn trong khối APEC. 
Singapore có lẽ là nước lạc quan nhất, khi Ngoại trưởng George Yeo cho rằng điều đó có thể 
trở thành hiện thực trong vẻn vẹn 2 năm. 
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Luật quản lý giám sát an toàn máy cơ giới hóa nông nghiệp đã được Quốc Vụ Viện Trung 
Quốc thông qua ngày 7/9/2009, bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2009. Luật này có bảy chương, 60 
điều. Toàn văn như sau:  

Chương I: Tổng lược 

                        Điều 1: Nhằm tăng cường quản lý giám sát an toàn cơ giới hóa nông nghiệp, đề phòng và giảm 
các sự cố trong khi sử dụng máy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người sử dụng, 
Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã thông qua luật này. 

Điều 2: Các hoạt động về quản lý giám sát an toàn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, sửa chữa 
sử dụng v.v… phải tuân thủ các nguyên tắc trong luật này. 

Luật này dùng để chỉ những thiết bị, máy móc liên quan đến hoạt động nhà nông như sản xuất 
nông nghiệp, sơ chế sản phẩm v.v… 

Điều 3: Việc quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt, đề 
phòng sự cố, bảo đảm an toàn, đẩy mạnh nguyên tắc phát triển. 

Điều 4: Chính quyền từ cấp huyện trở lên phải tăng cường chỉ đạo về công tác quản lý giảm sát 
an toàn máy móc nông nghiệp, hoàn thiện hệ thống quản lý lĩnh vực này, tăng cường hỗ trợ 
nông dân mua máy, xây dựng kiện toàn chế độ có trách nhiệm trọng sản xuất máy móc nông 
nghiệp. 

Điều 5: Các Bộ, ngành có liên quan phải tăng cường bồi dưỡng tuyên truyền kiến thức tiêu 
chuẩn, quy tắc, pháp luật về an toàn máy nông nghiệp. 

Tổ chức kinh doanh sản xuất nông nghiệp, cục máy móc nông nghiệp nên tiến hành đào tạo 
nhân viên sử dụng máy móc nông nghiệp, nâng cao nhận thức về an toàn.  

Điều 6: Nhà nước khuyến khích và ủng hộ phát triển, sản xuất, mở rộng, ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến vào sản xuất máy có độ an toàn cao, tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường, xây 
dựng kiện toàn tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và thao tác sử dụng an toàn. 

Điều 7: Nhà nước khuyến khích người điều khiển máy cơ giới, thợ kỹ thuật tích cực tham gia 
khóa học nhằm nâng cao trình độ điều khiển máy cơ giới an toàn. 

Điều 8: Nhà nước xây dựng chế độ đào thải máy cơ giới lạc hậu và chế độ hủy bỏ máy cơ giới 
gây nguy hiểm cho người, thực hiện thu hồi các loại máy bị đào thải và phải hủy bỏ. 

Điều 9: Các Uỷ ban phụ trách các vấn đề có liên quan như: Ủy ban phục trách cơ giới hóa, Uỷ 
ban phụ trách công nghiệp, Uỷ ban giám sát chất lượng, Uỷ ban quản lý hành chính thương mại 
v.v… của Quốc Vụ Viện chịu trách nhiệm quản lý giám sát an toàn máy móc căn cứ theo quy 
định của luật này và chức trách mà Chính phủ giao phó. 

Phòng cơ giới hóa nông nghiệp, Phòng công nghiệp,phòng giám sát chất lượng địa phương, 
phòng hành chính thương mại từ cấp huyện trở lên, căn cứ vào chức trách quy định cho mỗi 
phòng, chịu trách nhiệm công tác quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp. 
 

TOÀN VĂN CHÍNH SÁCH TRUNG QUỐC 
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Chương II: Sản xuất, tiêu thụ và bảo dưỡng 

Điều 10: Ủy Ban quản lý Công nghiệp của Quốc Vụ Viện chịu trách nhiệm đề ra các chính 
sách và kế hoạch liên quan nhằm tổ chức thực hiện chính sách ngành công nghiệp cơ giới hóa 
nông nghiệp. 

Ủy ban phụ trách tiêu chuẩn hóa chịu trách nhiệm đưa ra các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật máy 
cơ giới hóa cấp quốc gia, và căn cứ vào tình hình thực tế để kịp thời điều chỉnh. Tiêu chuẩn này 
buộc phải được thi hành.  

Điều 11: Nhà sản xuất máy cơ giới căn cứ vào chính sách và pháp luật liên quan về máy cơ 
giới, căn cứ và tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để xây dựng kiện toàn hệ thống khống chế đảm bảo 
chất lượng sản phẩm. 

Đối với việc quản lý giấy phép sản xuất sản phẩm công nghiệp của máy cơ giới, nhà sản xuất 
phải có được tư cách tương ứng, và căn cứ vào phạm vi cho phép để tiến hành sản xuất. 

Điều 12: Nhà sản xuất máy cơ giới phải tiến hành kiểm nghiệm máy cơ giới căn cứ vào tiêu 
chuẩn kỹ thuật an toàn cơ giới nông nghiệp; Sau khi kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn, kèm theo 
sách hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo, chú thích nhằm đảm bảo sử dụng máy an toàn một 
cách chi tiết, được bán ra thị trường; Trước khi xuất xưởng, bắt buộc phải có dấu chứng nhận 
tiêu chuẩn, và giấy chứng nhận sản phẩm. 

Máy kéo chạy trên đường, phải có giấy chứng nhận, trước khi xuất xưởng phải có dấu chứng 
nhận tiêu chuẩn, và phù hợp với tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật quốc gia dành cho xe cơ động. 

Nhà sản xuất phải xây dựng chế độ đăng ký xuất xưởng sản phẩm, ghi cụ thể tên máy, quy 
cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, ngày sản xuất, số lượng, mã hiệu, số chứng nhận kiểm nghiệm đạt 
tiêu chuẩn, người mua, phương thức liên lạc v.v… Thời hạn của máy không ít hơn 3 năm. 

Điều 13: Máy cơ giới nhập khẩu phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật quốc gia, và phù 
hợp luật kiểm nghiệm xuất nhập cảnh. Theo luật pháp, phải có giấy chứng nhận máy móc nông 
nghiệp, giấy chứng nhận kiểm nghiệm của cơ quan kiểm dịch xuất nhập cảnh.  

Điều 14: Người kinh doanh máy nông nghiệp phải chứng minh sản phẩm đã qua kiểm nghiệm 
đối với máy được mua. Đối với thực hiện quản lý giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận máy cơ 
giới phải có tài liệu chứng minh hoặc nhãn mác chứng minh qua kiểm nghiệm. 

Người bán phải xây dựng chế độ danh mục bán hàng, như tên gọi máy, thông số kỹ thuật, số 
đăng ký, tên nhà cung ứng, phương thức liên lạc v.v… Danh mục bán hàng được bảo quản ít 
nhất 3 năm. 

Người bán nên nói rõ cho người mua về phương pháp sử dụng máy nông nghiệp, và các chú ý 
an toàn, đưa hóa đơn cho người mua theo quy định của pháp luật. 

Điều 15: Nhà sản xuất, nhà tiêu thụ máy nông nghiệp phải xây dựng kiện toàn hệ thống dịch vụ 
bán hàng máy nông nghiệp, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. 
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Điều 16: Nhà sản xuất, nhà kinh doanh máy nông nghiệp phát hiện các sản phẩm đang sản 
xuất, bán gặp sự cố nguy hiểm về thiết kế, chế tạo v.v… có thể gây tổn thất cho doanh nghiệp, 
lập tức ngừng sản xuất, bán, kịp thời báo cáo lên phòng giám sát chất lượng, phòng quản lý 
hành chính thương mại địa phương, và thông báo cho người tiêu dùng ngừng sử dụng loại máy 
này. Nhà sản xuất máy nông nghiệp phải kịp thời thu hồi loại máy này. 

 Nhà sản xuất, nhà tiêu thụ máy nông nghiệp không thực hiện theo điều khoản 1, phòng giám 
sát chất lượng, phòng quản lý hành chính thương mại có quyền ra lệnh nhà sản xuất thu hồi sản 
phẩm, ngừng bán mặt hàng này. 

Điều 17: Nghiêm cấm sản xuất, tiêu thụ, các loại máy cơ giới sau: 

a. Không phù hợp tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; 
b. Sản xuất theo tiêu chuẩn cho phép nhưng không nhận được giấy chứng nhận; 
c. Chưa tiến hành xin cấp giấy chứng nhận; 
d. Sử dụng các linh kiện hỏng hóc để lắp ráp cho máy móc; 
e. Máy do Nhà nước đào thải. 

Điều 18: Người kinh doanh sửa chữa máy nông nghiệp phải có các điều kiện sau: có cơ sở để 
sửa chữa, thiết bị sửa chữa, máy kiểm nghiệm, nhân viên kỹ thuật tương ứng, có biện pháp bảo 
vệ môi trường, đạt giấy chứng nhận về sửa chữa tương ứng, và làm thủ tục đăng ký với sở 
thương mại theo luật định. 

Xin cấp Giấy chứng nhận sửa chữa máy nông nghiệp phải nộp các tài liệu sau lên Phòng phụ 
trách máy cơ giới huyện. 

a. Đơn xin cấp nghiệp vụ sửa chữa máy nông nghiệp; 
b. Chứng minh thư nhân dân, tên công ty; 
c. Chứng minh về việc sử dụng địa điểm làm công ty sửa chữa; 
d. Danh sách các thiết bị dùng cho việc sửa chữa chủ yếu; 
e. Bằng chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia của các nhân viên kỹ thuật. 

Phòng phụ trách cơ giới hóa cấp huyện xem xét đơn trong vòng 20 ngày làm việc, cấp giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn sửa chữa đối với các đơn đạt yêu cầu;Trường hợp đơn không đạt yêu 
cầu, sẽ thông báo bằng văn bản và nói rõ lý do với người xin cấp đơn. 

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn sửa chữa có thời hạn 3 năm. Trong trường hợp giấy hết hạn, 
mà chủ sửa chữa vẫn muốn tiếp tục công việc, sẽ phải nộp đơn xin tiếp tục gia hạn giấy phép 
trước thời gian giấy phép đó hết hạn 

Điều 19: Chủ công ty sửa chữa phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật sửa 
chữa và thời hạn bảo hành, đảm bảo chất lượng sửa chữa. Công ty sửa chữa không được phép 
có các hành vi sau: 

a. Sử dụng các linh kiện không phù hợp tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; 
b. Lắp ráp, thay đổi máy nông nghiệp; 
c. Sau khi sửa chữa lại làm hỏng luôn cả máy nông nghiệp; 
d. Các hành vi bị luật pháp, quy định, và Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa của Quốc Vụ 
Viện phê chuẩn. 
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Chương III: Thao tác sử dụng 

Điều 20: Người sử dụng máy nông nghiệp có thể tham gia khóa bồi dưỡng sử dụng máy nông 
nghiệp, có thể xin cấp giấy chứng nhận đã có nghiệp vụ kỹ thuật tại phòng chủ quản cơ giới 
hóa nông nghiệp, phòng bảo hiểm an sinh xã hội. 

Điều 21: Trước khi sử dụng máy kéo, máy thu hoạch, phải tuân thủ quy định của Ủy ban phụ 
trách vấn đề cơ giới hóa của Quốc Vụ Viện, đảm bảo chứng minh về chủ sở hữu, chứng minh 
nguồn gốc sản phẩm, đăng ký với phòng phụ trách vấn đề cơ giới hóa cấp huyện. Nếu máy kéo, 
máy thu hoạch đạt tiêu chuẩn, phòng cơ giới hóa trong vòng 2 ngày làm việc phải cấp giấy 
phép và chứng nhận tương ứng. 

Trong thời gian đăng ký sử dụng máy kéo, máy thu hoạch phát sinh thay đổi, người sử dụng sẽ 
phải nộp đơn xin thay đổi việc đăng ký lên Ủy ban phụ trách cơ giới hóa Quốc Vụ Viện. 

Điều 22: Người điều khiển máy kéo, máy thu hoạch sau khi được bồi dưỡng, theo quy định của 
Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa Quốc Vụ, phải tham gia vòng thi do phòng phụ trách vấn 
đề cơ giới hóa cấp huyện tổ chức. Nếu qua vòng thi, phòng cơ giới hóa sẽ cấp giấy phép sử 
dụng máy trong vòng 2 ngày làm việc. 

Giấy phép điều khiển máy kéo, máy thu hoạch có thời hạn 6 năm; hết hạn, người sử dụng có 
thể làm đơn xin cấp tiếp. Người chưa đủ 18 tuổi không được phép điều khiển máy kéo, máy thu 
hoạch. Giấy phép của những người già trên 70 tuổi sẽ bị phòng cơ giới hóa cấp huyện hủy bỏ. 

Điều 23: Người điều khiển máy kéo, máy thu hoạch không được có các hành vi sau đây: 

Thao tác không phù hợp với việc điều khiển máy kéo, máy thu hoạch; 
a. Thao tác không phù hợp với quy định đăng ký, kiểm nghiệm; 
b. Điều khiển máy kéo, máy thu hoạch sau khi sử dụng rượu, thuốc thần kinh bị nhà nước quản 
chế; 
c. Mắc các chứng bệnh gây ảnh hưởng đến việc điều khiển máy kéo, máy thu hoạch;  

d. Các hành vi bị Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa Quốc Vụ Viện quy định. 

Cấm người vi phạm quy định trên sử dụng máy kéo, máy thu hoạch   
Điều 24: Trước khi điều khiển máy cơ giới, người điều khiển phải kiểm tra độ an toàn của máy, 
khi làm việc phải tuân thủ các quy định về an toàn mà Ủy ban phụ trách vấn đề về cơ giới hóa 
của Quốc Vụ Viện, phòng cơ giới hóa nông nghiệp của huyện, khu tự trị, khu trực thuộc quy 
định. 

Chương IV: Xử lý sự cố 

Điều 25: Phòng phụ trách vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp cấp huyện trở lên chịu trách nhiệm 
xác định sự cố và xử lý giải quyết. 
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Định nghĩa “Sự cố” trong luật này: Trong quá trình sử dụng hoặc di chuyển máy nông nghiệp, 
gây thương vong ở người, tổn thất về tài sản. 

Máy cơ giới đi trên đường gây tai nạn, do phòng cảnh sát giao thông căn cứ theo luật an toàn 
giao thông để tiến hành giải quyết. Nếu máy cơ giới gây thiệt hại về đường xá, phòng phụ trách 
giao thông sẽ giải quyết theo luật đường bộ. 

Điều 26: Máy gây sự cố ở ngoài phạm vi đường giao thông, người điều khiển và nhân chứng 
phải lập tức ngừng nghiệp vụ hoặc ngừng di chuyển, bảo vệ hiện trường, nếu gây thương tích 
cho người bị hại, phải báo cáo sự việc lên phòng phụ trách cơ giới hóa; trường hợp gây tử 
vong, phải báo cáo sự việc lên cơ quan công an. Trường hợp gây thương vong cho thân thể, có 
thể lựa chọn giải pháp, sơ cứu người bị thương. Nếu do cứu người mà làm thay đổi hiện trường 
phải đánh dấu vị trí. 

Đơn vị tiếp nhận báo cáo (phòng cơ giới hóa và cơ quan công an) phải lập tức cử người tới hiện 
trường khám nghiệm, kiểm tra, thu thập chứng cứ, tổ chức cứu thương, nhanh chóng lập lại trật 
tự. 

Điều 27: Sau khi khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tai nạn do máy cơ giới gây ra, trong vòng 
10 ngày làm việc, phòng cơ giới hóa phải hoàn thành văn bản nhận định tai nạn; phải tiến hành 
kiểm tra tình trạng máy cơ giới, trong vòng 5 ngày làm việc đưa ra kết luận về tình trạng máy. 

Văn bản nhận định tai nạn phải nói rõ sự thật của vụ tai nạn, nguyên nhân và trách nhiệm của 
đương sự, sau khi hoàn thành văn bản này, trong vòng 3 ngày phải gửi tới cho đương sự. 

Điều 28: Đương sự gây ra tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường, trường hợp xin hòa giải, phải 
nộp đơn xin hòa giải lên phòng cơ giới trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản nhận 
định tai nạn. 

Trường hợp đạt được sự hòa giải, phòng chủ quản cơ giới hóa sẽ làm văn bản hòa giải cho các 
bên đương sự. Văn bản này sẽ có hiệu lực ngay sau khi các bên ký xác nhận. Trường hợp hòa 
giải không đạt kế quả hoặc đương sự kiện lên TAND, phòng chủ quản cơ giới hóa ngừng hòa 
giải và thông báo bằng văn bản cho đương sự. Trường hợp hòa giải xong, đương sự kháng án, 
có thể kiện lên TAND. 

Điều 29:  Phòng chủ quản cơ giới hóa cần theo dõi giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đương sự 
giải quyết các sự cố bồi thường thiệt hại máy móc. Nguyên nhân chất lượng sản phẩm do tai 
nạn gây ra, phòng cơ giới hóa phải đưa ra các tài liệu chứng minh liên quan. 

Phòng cơ giới hóa theo định kỳ phải cung cấp số liệu thống kê tai nạn và tài liệu thuyết minh 
lên phòng chủ quản cơ giới hóa cấp trên và gửi một bản cho phòng quản lý giám sát an toàn sản 
phẩm. 

Nếu sự cố máy móc gây tai nạn lao động, tiến hành điều tra, truy cứu trách nhiệm theo pháp 
luật.  

Chương V: Phục vụ và Giám sát 
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Điều 30: Phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện trở lên phải định kì kiểm tra miễn phí độ an 
toàn thực chất của máy cơ giới. Theo quy định mỗi năm 1 lần phải tiến hành kiểm tra máy kéo, 
máy thu hoạch. 

Cơ quan kiểm tra an toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm nghiệm. 

Điều 31: Phòng chủ quản cơ giới hóa trong quá trình kiểm tra phát hiện máy có khả năng gây 
tai nạn, phải cảnh báo ngừng sử dụng và kịp thời loại trừ khả năng này. 

Phòng chủ quản cơ giới hóa thực hiện kiểm tra an toàn phải tiến hành tổng kết tình hình, thiết 
lập hồ sơ quản lý giám sát an toàn máy cơ giới. 

Điều 32: Máy thu hoạch trước khi làm việc ở địa phương khác, phòng chủ quản cơ giới hóa cấp 
huyện sở tại phải phối hợp cùng với cơ quan liên quan, tiến hành kiểm tra độ an toàn của máy, 
và hướng dẫn người điều khiển sử dụng máy an toàn. 

Điều 33: Ủy ban cơ giới hóa Quốc Vụ Viện định kỳ tiến hành phân tích thực trạng an toàn máy 
cơ giới, ban hành các thông tin liên quan. 

Điều 34: Ủy ban phụ trách công nghiệp Quốc Vụ Viện định kỳ tiến hành kiểm tra, thanh sát 
tình hình vận hành của các doanh nghiệp sản xuất máy cơ giới, căn cứ và các yêu cầu về ứng 
dụng kỹ thuật tiên tiến, an toàn, bảo vệ môi trường, phối hợp cùng với Ủy ban phụ trách cơ giới 
hóa, Ủy ban giám sát chất lượng Quốc Vụ Viện v.v… ban hành lệnh đào thải danh mục sản 
phẩm không đạt tiêu chuẩn. 

Điều 35: Trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, tài sản, phải ngừng sử dụng, báo hỏng. Những 
điều kiện xác định máy hỏng do Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa của Quốc Vụ Viện, Ủy 
ban giám sát kiểm định chất lượng Quốc Vụ Viện, Ủy ban công nghiệp đưa ra. 

Phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện cần thông báo bằng văn bản về máy nông nghiệp gây 
nguy hiểm cho tính mạng và tài sản đến người sử dụng. 

Điều 36: Nhà nước thực hiện thu hồi các loại máy cần loại bỏ. Biện pháp thu hồi do Ủy ban 
phụ trách vấn đề cơ giới hóa Quốc Vụ Viện phối hợp cùng Bộ Tài Chính, Bộ Thương mại ban 
hành. 

Điều 37: Các loại máy bị thu hồi do phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện kiểm tra thu hồi của 
các đơn vị bị giải thể hoặc tiêu hủy. 

Điều 38: Trong quá trình sử dụng máy phát hiện ra các vấn đề liên quan đến chất lượng sản 
phẩm, chất lượng sửa chữa, đương sự có thể kiện lên phòng cơ giới hóa, phòng kiểm tra giám 
sát chất lượng, phòng quản lý hành chính thương mại từ cấp huyện trở lên. Đơn vị tiếp nhận 
đơn kiện, trong phạm vi quyền hạn của mình, kịp thời giải quyết đơn kiện; đối với trường hợp 
nằm ngoài phạm vi quyền hạn, kịp thời chuyển đến cơ quan có quyền hạn xử lý, cơ quan này 
buộc phải nhanh chóng giải quyết, không được thoái thác. 

Phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện, phòng kiểm tra giám sát, phòng hành chính thương mại 
cấp huyện trở lên, theo định kỳ phải tổng hợp các đơn kiện về chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
sửa chữa để báo cáo lên cấp trên. 
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Điều 39: Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa Quốc Vụ Viện cùng với phòng chủ quản cơ giới 
hóa tỉnh, khu tự trị, khu trực thuộc căn cứ vào tình hình kiện tụng và nguyện vọng sản xuất an 
toàn, tổ chức triển khai kiểm tra trọng điểm các chủng loại, sau đó công khai kết quả. 

Điều 40: Thanh tra phòng cơ giới hóa khi kiểm tra giám sát an toàn máy nông nghiệp tại ruộng, 
xưởng sản xuất kiểm tra, có thể tiến hành lựa chọn một trong các biện pháp sau đây: 

a. Tìm hiểu các tư liệu liên quan của những người am hiểu tình hình và đơn vị liên quan; 

b. Kiểm tra chứng nhận máy kéo, máy thu hoạch, chứng nhận điều khiển máy móc liên quan; 

c. Kiểm tra độ an toàn của máy đến tính mạng và tài sản, đối với loại máy còn tồn tại nguy cơ 
gây mất an toàn, lệnh đương sự ngừng sử dụng hoặc ngừng di chuyển máy, tiến hành sửa chữa; 

d. Yêu cầu người điều khiển máy thay đổi hành vi điều khiển sai luật định. 

Điều 41: Sau khi gây ra tai nạn nếu có ý đồ bỏ chạy, từ chối dừng xe hoặc di chuyển máy móc 
gây tai nạn nghiêm trọng, phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện có thể thu giấy chứng nhận, 
bằng liên quan. Vụ án xử lý xong, hoặc bên gây ra sự cố đưa ra các cam kết, phòng chủ quản 
cơ giới cấp huyện kịp thời trả lại các giấy tờ bị thu hồi trước đó. Máy còn nguy cơ gây nguy 
hiểm, phải sửa chữa trước khi tiếp tục sử dụng. 

Điều 42: Nhân viên thanh tra quản lí giám sát an toàn máy nông nghiệp khi tiến hành kiểm tra, 
phải thống nhất các tiêu chí, điều tra xe cộ tai nạn phải thống nhất danh tính của chủ xe. 

Điều 43: Phòng chủ quản cơ giới hóa không được phép chỉ định người sửa chữa cho máy nông 
nghiệp. 

Điều 44: Phòng chủ quản cơ giới hóa định kỳ thông báo tình hình đăng ký máy kéo, chứng 
nhận kiểm nghiệm, bằng điều khiển máy cho sở công an giao thông. Sở công an giao thông 
cũng định kỳ thông báo cho phòng chủ quản cơ giới hóa biết tình hình máy nông nghiệp gây tai 
nạ và biện pháp giải quyết của sở.  

Chương VI: Trách nhiệm luật pháp 

Điều 45: Phòng chủ quản cơ giới hóa, phòng công nghiệp, phòng kiểm tra giám sát và phòng 
hành chính thương mại từ cấp huyện trở lên cũng như nhân viên có một trong các hành vi sau 
đây, đối với người trực tiếp phụ trách và người chịu trách nhiệm trực tiếp, sẽ bị xử phạt theo 
luật pháp, trường hợp cấu thành tội phạm, bị truy cứu trách nhiệm hình sự:  

a.Trường hợp không thực hiện đăng ký, kiểm nghiệm máy kéo, máy thu hoạch, hoặc không cấp 
bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch;  

b. Không tham gia vòng thi lấy bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch, hoặc đã tham gia thi 
tuyển nhưng lại không được cấp bằng điều khiển; 

c. Trường hợp không đạt tiêu chuẩn để cấp phép sửa chữa máy nông nghiệp, hoặc đủ tiêu 
chuẩn cấp phép sửa chữa nhưng lại không cấp phép 

d. Không xử lý tai nạn máy móc theo pháp luật, hoặc không xuất giấy chứng nhận tại nạn máy 
móc và các tài liệu chứng minh khác; 
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e. Quản lý giám sát không hoàn thành nhiệm vụ theo luật pháp trong quá trình kiểm tra sản 
xuất, bán máy nông nghiệp; 

f. Các hành vi không phù hợp với quy định của luật này. 

Điều 46: Trường hợp doanh nghiệp sử dụng các linh kiện hỏng hóc đưa vào sản xuất, tiêu thụ 
hoặc phá hỏng các bộ phận của máy nông nghiệp như động cơ, máy biến tần, khung v.v…, 
Phòng kiểm tra giám sát chất lượng, phòng hành chính thương mại cấp huyện trở lên có quyền 
cấm sản xuất, tiêu thụ. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt tiền từ một đến 3 lần giá trị sản phẩm. Tình tiết 
nghiêm trọng có thể thu hồi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trường hợp nhà sản xuất, kinh doanh vi phạm quản lý cấp phép sản xuất sản phẩm công 
nghiệp, quản lý cấp giấy chứng nhận, quản lý tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, quản lý chất lượng 
sản phẩm v.v… sẽ bị xử phạt hành chính. 

Điều 47: Phòng quản lý hành chính thương mại cấp huyện trở lên yêu cầu người bán cải về 
việc thiết lập, bảo lưu danh mục bán hàng  theo luật này mà người bán không thực hiện sẽ bị 
cảnh cáo; Trường hợp quyết không cải chính, bị phạt từ 1000 nhân dân tệ (CNY) đến 10.000 
CNY; nếu nghiệm trọng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. 

Điều 48: Trường hợp không được cấp giấy phép sửa chữa hoặc làm giả, sửa đổi giấy cấp phép 
sửa chữa đã quá hạn, phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện trở lên thu hồi các giấy tờ giả mạo. 
Đến hạn hoàn thành các thủ tục hồi tố có liên quan, vẫn không thu hồi được các thu nhập bất 
hợp pháp, sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 đến gấp 3 lần số tiền phạm pháp có được. Quá hạn vẫn 
không hoàn thành các thủ tục hồi tố, bị xử phạp từ 3 đến 6 lần thu nhập bất hợp pháp. Đồng 
thời thông báo cho phòng hành chính thương mại xử lý. 

Điều 49: Trường hợp người làm nghề sửa chữa máy nông nghiệp sử dụng linh kiện không đạt 
tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để duy tu, hoặc lắp ráp, cải tiến toàn bộ máy nông nghiệp, hoặc 
nhận duy tu máy nông nghiệp đã đủ điều kiện báo hỏng, thì cơ quan chủ quản máy nông nghiệp 
thuộc UBND địa phương cấp huyện trở lên chỉ định sửa đổi, tịch thu phần lợi nhuận thu được 
do vi phạm pháp luật mà có, và phạt tiền bằng 2-3 lần giá trị kinh doanh vi phạm pháp luật; 
trường hợp không chấp nhận sửa đổi, sẽ phạt tiền bằng 3-6 lần giá trị kinh doanh vi phạm pháp 
luật; trường hợp tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 
duy tu. 

Điều 50: Không làm thủ tục đăng ký theo quy định có được các giấy tờ chứng nhận tương ứng, 
tự ý sử dụng máy kéo, máy thu hoạch, hoặc không làm các thủ tục đăng ký đã có sửa đổi theo 
quy định, do phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện yêu cầu làm thủ tục hồi tối liên quan; nếu 
quá hạn không làm, yêu cầu ngừng sử dụng. Nếu tiếp tục sử dụng, sẽ bị thu máy kéo, máy thu 
hoạch, và xử phạt từ 200 CNY đến 2000 CNY. 

Nếu đương sự tuân thủ các thủ tục hồi tố, phải nhanh chóng hoàn trả máy kéo, máy thu hoạch 
bị thu hồi. 

Điều 51: Làm giả giấy chứng nhận, bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch, hoặc sử dụng 
giấy chứng nhận, bằng điều khiển của máy kéo, máy thu hoạch khác, phòng chủ quản cơ giới 
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sẽ thu hồi. Đối với hành vi này sẽ bị phê bình nhắc nhở và và bị xử phạt từ 200 CNY đến 2000 
CNY. 

Điều 52: Không đạt được bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch nhưng vẫn điều khiển máy, 
sẽ bị xử phạt từ 100 CNY đến 500 CNY. 

Điều 53: Người điều khiển máy kéo, máy thu hoạch điều khiển sau khi uống các loại thuốc an 
thần nằm trong danh mục bị Nhà nước cấm, hoặc say rượu, sẽ bị phê bình cảnh cáo, phòng chủ 
quản cơ giới hóa yêu cầu sửa đổi. Trường hợp không sửa, sẽ bị xử phạt từ 100 CNY đến 500 
CNY. Tình tiết nghiêm trọng, thì bị treo bằng lái xe. 

Điều 54: Trường hợp điều khiển máy kéo, máy thu hoạch vi phạm người lái, sẽ bị phê bình 
nhắc nhở, yêu cầu sửa đổi; nếu không sửa, bị giữ bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch; 
trường hợp nghiêm trọng, bị treo bằng lái. Trường hợp kinh doanh vận tải đường bộ (chở 
khách), phòng chủ quản giao thông xử phạt hành chính theo luật đường bộ quy định. 

Trường hợp đương sự biết nhận lỗi và sửa đổi, nhanh chóng hoàn trả bằng lái máy kéo, máy thu 
hoạch. 

Điều 55: Kiểm tra máy móc phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, đã được phòng chủ quản cơ giới hóa 
cảnh cáo, không được tiếp tục điều khiển. Nếu trái lệnh, yêu cầu ngừng sử dụng; trường hợp 
vẫn tiếp tục sử dụng, tạm giữ máy này. 

Sau khi loại trừ được nguy cơ tiềm ẩn này, phòng cơ giới hóa sẽ trả máy cho chủ sở hữu. 

Điều 56: Vi phạm các quy định của luật này, gây thương vong cho người khác hoặc tổn thất tài 
sản, tự chịu trách nhiệm; Trường hợp gây mất trật tự an ninh xã hội, bị xử phạt; Trường hợp 
cấu thành tội phạm, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Chương VII: Phụ lục 

Điều 57: Máy nông nghiệp mà điều này gọi là nguy hại đến an toàn tính mạng và tài sản của 
con người là chỉ máy móc nông nghiệp có khả năng gây tổn hại đến an toàn tính mạng và tài 
sản của con người, bao gồm: máy kéo, máy gặt đập liên hợp, máy bảo vệ thực vật tự động, máy 
tuốt hạt tự động, máy nghiền thức ăn gia súc, máy cấy, máy cắt cỏ v.v... 

Điều 58: Giấy chứng nhận máy, bằng lái, giấy cấp phép sửa chữa máy móc nông nghiệp do Ủy 
ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp Quốc Vụ Viện và các ban ngành liên quan thống 
nhất mẫu,  

Điều 59: Việc thu phí thi lấy bằng lái máy kéo và phí kiểm tra an toàn kỹ thuật phải tuân theo 
đơn giá Nhà nước ban hành. 

Điều 60: Luật này có hiệu lực từ ngày 1/11/2009. 
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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 

.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. 
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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: Võ Thị Nga 

ề


