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Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển KHCN và chính
sách, pháp luật về đất đai

H

ội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan
trọng về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp,
đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi
mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và
công nghệ. Trong đó, những quan điểm định hướng, giải
pháp và chính sách đổi mới pháp luật đất đai và phát
triển khoa học công nghệ vừa được Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng ký ban hành tại Nghị quyết 19 và 20-NG/TƯ,
đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng.

Trang tin ISG (www.isgmard.org.vn) trân trọng giới thiệu
toàn văn Nghị quyết 19, 20-NQ/TƯ.

Nông nghiệp góp phần ổn định kinh tế- xã hội 2012

N

ăm 2012, tính theo dương lịch đã đi qua 5/6 thời
gian, nhưng nếu tính theo nông lịch, thì gần như
đã kết thúc. Nông nghiệp, nông thôn đã đóng
góp tích cực trên nhiều mặt, từ sản xuất đến xuất khẩu,
giá cả, lao động việc làm. Nhìn một cách tổng quát và
Tháng 10/2012

ở tầm cao hơn, nông nghiệp đã góp phần ổn định kinh
tế- xã hội.
Sản xuất nông, lâm nghiệp- thuỷ sản tiếp tục tăng trưởng
với tốc độ khá (9 tháng tăng 3,7%, ước cả năm tăng
3,9%). Sản lượng sản xuất nhiều loại cây, con đạt kỷ lục
Trang 1/8
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mới. Xuất khẩu nông,
lâm- thuỷ sản 10 tháng
ước đạt 22,5 tỷ USD,
tăng 9,5% so với cùng
kỳ và chiếm 24,1% tổng
kim ngạch xuất khẩu của
cả nước và có nhiều mặt
hàng đứng đầu thế giới,
kiềm chế nhập siêu, góp
phần giảm lạm phát.
ƯỚC TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM MỘT SỐ CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (%) – Nguồn:
Báo cáo của Chính phủ và Tổng cục Thống kê

Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ

T

heo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày
18/9/1999 của Chính phủ thực hiện từ năm
2013, các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động
nghiên cứu khoa học và công nghệ để đổi mới, cải
tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và
hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ được hỗ trợ kinh phí
để thực hiện đề tài nghiên cứu.
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thông
báo nhận hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ để xét duyệt đợt này là trước
ngày 30/11/2012.
Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ được
Nhà nước ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp thực
hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ bao gồm Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới nhằm
xuất khẩu hoặc thay thế nhập khẩu, vật liệu mới, vật
liệu quý hiếm, vật liệu có tính năng đặc biệt; Nghiên
cứu phát triển các công nghệ mới về sinh học nhằm
sản xuất giống cây trồng vật nuôi, thuốc chữa bệnh

cho người, vật nuôi, cây trồng có chất lượng và hiệu
quả kinh tế cao; Nghiên cứu tạo ra dây chuyền công
nghệ đạt trình độ tiên tiến; Nghiên cứu phát triển công
nghệ sản xuất sử dụng ít nhiên liệu, nguyên liệu, vật
liệu so với công nghệ hiện có; Nghiên cứu công nghệ
bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, xử lý chế biến chất
thải rắn, lỏng, khí. Mức hỗ trợ tối đa không quá 30%
tổng kinh phí thực hiện đề tài.

Tạo cơ chế tài chính chương trình đổi mới công nghệ

T

ại Hội thảo quốc tế “Kinh
nghiệm xây dựng cơ chế
chính sách tài chính quốc
gia phục vụ các hoạt động
đổi mới công nghệ” do Bộ
Khoa học và Công nghệ phối
hợp với Ủy ban Kinh tế Xã hội
Liên hợp quốc khu vực châu
Á-Thái Bình Dương tổ chức
Tháng 10/2012

ngày 30/10/2012, các đại biểu
cho biết: Việt Nam đầu tư cho
hoạt động nghiên cứu và phát
triển khoảng 0,7% GDP (tương
đương khoảng 700 triệu USD),
trong đó từ Chính phủ chiếm
70%. Phần lớn doanh nghiệp
nghiệp sử dụng công nghệ tụt
hậu so với mức trung bình của
Trang 2/8
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thế giới 2-3 thế hệ. Tỷ lệ đầu tư đổi mới công nghệ của
các doanh nghiệp Việt Nam chỉ đạt dưới 0,05% doanh
thu...

phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia
làm chủ được công nghệ, giai đoạn 2015-2020 doanh
nghiệp tạo ra được công nghệ.

Việt Nam xây dựng Chương trình đổi mới công nghệ
quốc gia đến năm 2020 với mục tiêu: Số doanh nghiệp
thực hiện đổi mới công nghệ tăng 10%/năm; giai đoạn
2015-2020 tăng 15%, trong đó 5% doanh nghiệp ứng
dụng công nghệ cao. 100% doanh nghiệp sản xuất sản

Hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững tại
mỗi vùng sinh thái; giai đoạn 2015-2020 hình thành
nhóm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tại
từng địa bàn, một số mô hình tại mỗi tỉnh của vùng sinh
thái…/.

T

Dự án Khí sinh học đạt giải thưởng quốc tế thứ 3

ại Hội nghị Năng lượng Liên Hiệp Quốc vào 2224/10, Diễn đàn Năng lượng thế giới (WEF) đã trao
cho Dự án Khí sinh học cho ngành chăn nuôi của
Việt Nam giải thưởng Vì con người năm 2012.Dự án Khí
sinh học cho ngành chăn nuôi được triển khai bởi Cục
Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) với
sự hợp tác của Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) từ năm
2003.
Mục tiêu của Dự án Khí sinh học cho ngành Chăn nuôi
Việt Nam 2003 - 2012 là góp phần phát triển nông thôn
thông qua việc sử dụng công nghệ khí sinh học, xử lý chất
thải chăn nuôi, cung cấp năng lượng sạch và rẻ tiền cho
bà con nông dân, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng động,
tạo thêm công ăn việc làm ở nông thôn và giảm thiểu sử
dụng nguyên liệu hoá thạch, giảm hiện tượng phá rừng và
giảm phát thải khí nhà kính.
Đến nay, dự án đã hỗ trợ được hơn 125.000 công trình khí
sinh học, tạo được việc làm cho 5.700 người và nâng cao
đời sống cho hơn 650.000 người thông qua việc cung
cấp năng lượng sạch và rẻ tiền.

Dự án Khí sinh học được WEF đánh giá là đã góp phần
nâng cao chất lượng sống của người dân có thu nhập
thấp và người dân tại các vùng nông thôn thông qua
việc nâng cao sức khỏe cùng các lợi ích kinh tế và môi
trường. Các công trình khí sinh học từ dự án đã giúp giảm
675.000 tấn CO2/năm và giảm giờ lao động cho phụ nữ
trung bình 2,4 giờ/ngày. Với những lợi ích mà Dự án Khí
sinh học cho ngành chăn nuôi mang lại, Bộ Trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đồng ý gia hạn
Dự án đến hết năm 2014 thay vì hết năm 2012./.

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Cần đầu tư cho người nông dân để bảo đảm an ninh lương thực

N

hiều diễn giả tham dự Hội nghị “Rủi ro trong ngành
lúa gạo ở châu Á” do Diễn đàn quản lý rủi ro phát
triển nông nghiệp (FARMD) phối hợp với Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 17/10/2012,
tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, muốn đảm bảo an
ninh lương thực cần tập trung đầu tư công trực tiếp cho
người nông dân.
Chính những người sản xuất lúa gạo, đặc biệt là ở quy mô
nhỏ lẻ, người tiêu dùng sẽ là đối tượng chịu rủi ro trực tiếp
Tháng 10/2012

từ sự bất ổn trong sản xuất, thị trường lúa gạo cũng như dịch
bệnh, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
Chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an ninh lương thực, Chính phủ
Indonesia đã dành một số khoản đầu tư cho nông nghiệp và
tiến hành trợ cấp cho người trồng lúa, có chính sách khuyến
khích tư nhân tham gia đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, chú
trọng xây dựng hệ thống thủy lợi, cung cấp thông tin dự báo
thời tiết… cho người trồng lúa.
Tại Thái Lan, thời gian qua giá vật tư đầu vào nông nghiệp
Trang 3/8
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liên tục tăng gây khó khăn cho người nông dân và Chính phủ
đã đưa ra giải pháp bình ổn. Tuy nhiên, việc trợ giá cho nông
dân không phải là một biện pháp hay về lâu dài vì ngân sách
nhà nước không cho phép và khiến người nông dân có tâm lý
ỷ lại.
Đối với Việt Nam, thời gian qua, ngân sách và mức độ đầu tư
dành cho nông nghiệp ở Việt Nam rất thấp. Tuy nhiên, để thúc
đẩy phát triển nông nghiệp và khắc phục sự khó khăn hiện tại,
Nhà nước nên có nhiều chính sách tạo môi trường đầu tư thông
thoáng để thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp,
cũng như chính sách phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị
ủng hộ cho nông thôn, không gây thiệt hại cho nông thôn./.

N

Chiến lược hỗ trợ của ADB đối với Việt Nam

gày 31/10/2012, tại buổi họp báo công bố Chiến
lược đối tác quốc gia của ADB 2012-2015, Ông
Tomoyuki Kimura - Giám đốc Ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết ADB sẽ tập trung hỗ trợ
cho Việt Nam vào 3 trụ cột chính là tăng trưởng toàn diện,
nâng cao hiệu suất kinh tế và môi trường bền vững. Theo
đó, trong 3 năm tới, ADB có thể cho Việt Nam vay gần 3,9
tỷ USD cùng khoản hỗ trợ kỹ thuật hơn 24 triệu USD không
hoàn lại. Con số này không thay đổi nhiều so với cam kết
giai đoạn trước đó (2007 đến 2010).
Về tăng trưởng toàn diện, ADB dự định phối hợp với Việt
Nam để giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương, phụ nữ
tham gia vào quá trình phát triển thông qua cải thiện cơ sở
hạ tầng, phát triển nông thôn, tiếp cận với các nguồn lực
kinh tế và hỗ trợ các cơ hội giáo dục đào tạo.

Ngoài ra, ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam đối phó với những thách
thức môi trường, biến đổi khí hậu ở cấp trung ương và địa
phương thông qua việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và
công nghệ sạch, cải thiện quản trị môi trường.

Để nâng cao hiệu suất kinh tế, ADB sẽ hỗ trợ cải cách
cơ cấu và chính sách, kể cả quản trị và tài chính công,
cải cách doanh nghiệp Nhà nước, tăng cường quản lý khu
vực công, lập kế hoạch đầu tư công. Đồng thời, phát triển
khu vực tài chính theo chiều sâu, để tăng cường huy động
nguồn lực vốn tư nhân.

Nhìn chung, Chiến lược của ADB hỗ trợ cho Việt Nam lần
này tập trung hơn vào tái cơ cấu nền kinh tế, lựa chọn
ngành và tiểu ngành chặt chẽ, nâng cao công tác lập kế
hoạch và thực hiện dự án. ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam tiến tới
thành quốc gia có thu nhập trung bình ở mức cao trong
những năm tới.

Năm chính sách thay đổi nông nghiệp Việt Nam

T

heo tổ chức Oxfam tại Việt Nam cho rằng, để “làm mới” được bộ mặt
nông nghiệp của mình, Việt Nam cần áp dụng 5 chính sách.

aChấm dứt đói nghèo, suy dinh dưỡng và giải quyết căn bản các nguyên
nhân gây mất an ninh lương thực;
aĐưa người dân vào tiến trình phát triển và chấm dứt mọi hình thức loại
trừ, gạt bỏ;
aTăng đầu tư cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ;
aCải thiện chính sách đất đai;
aTăng cường sức mạnh và sự tham gia của nông dân thông qua các tổ
nhóm nông dân.

Tháng 10/2012
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EIB tài trợ khoản tín dụng 150 triệu EURO giảm thiểu biến đổi khí hậu

N

gày 31/10/2012, Bộ Tài chính Việt Nam và
Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) đã ký Hợp
đồng tài trợ khoản tín dụng 150 triệu EURO cho
mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Ngài Álvarez- Phó Chủ tịch, phụ trách các hoạt động
của EIB tại Châu Á cho biết: “EIB, với tư cách là Ngân
hàng của EU, cam kết mạnh mẽ đối với hành động vì
biến đổi khí hậu và coi đó là một trong những ưu tiên
toàn cầu của EU”.
Khoản tài trợ 150 triệu EURO được ký kết này sẽ góp
phần phát triển bền vững môi trường, cung cấp nguồn
tài chính dài hạn cho các dự án đầu tư nhằm giảm
thiểu tác động của biến đổi khí hậu, thông qua việc
tránh hoặc giảm lượng khí thải của hiệu ứng nhà kính
bằng việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và
nâng cao hiệu quả năng lượng là những mục tiêu ưu
tiên cho vay của EIB.
Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam cho 4 ngân

hàng Nhà nước nắm cổ phần chi phối để cho vay các
dự án có mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi
khí hậu quy mô nhỏ. Các ngân hàng tham gia dự án
gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát
triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng thương mại cổ phần
Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank),
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

World Bank hỗ trợ 200 triệu USD cho chương trình nước sạch
cao chất lượng dịch vệ sinh nhờ Chương trình này.
Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng
Thế giới tại Việt Nam, việc tăng cường cơ hội tiếp cận với
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường do Chính phủ thực
hiện sử dụng công cụ hỗ trợ tài chính mới của WB, giúp
đảm bảo cải thiện chất lượng sống của người dân khu vực
nông thôn. Đây là một yếu tố quan trọng đảm bảo tăng
trưởng bền vững và công bằng ở Việt Nam.

Nhờ chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh Môi
trường Nông thôn 1,7 triệu người sẽ được sử dụng nước sạch

B

an Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới
hôm nay đã thông qua khoản tín dụng IDA trị giá
200 triệu USD hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc
gia về Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn.
Theo đó, ở 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, 1,7 triệu người
sẽ được sử dụng nước sạch và 650.000 người được nâng

Tháng 10/2012

Chương trình sẽ tăng cường năng lực quản lý nhà nước về
cung cấp dịch vụ dựa trên kết quả và đánh giá cũng như
giám sát và báo cáo dựa trên vấn đề giới, hai cấu phần
quan trọng trong Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam
của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2012 – 2016.
Công cụ hỗ trợ tài chính mới của WB gọi là Chương trình
dựa trên kết quả, viết tắt là PforR kết hợp việc giải ngân
vốn với những kết quả đạt được đã qua thẩm tra. Đây là
là chương trình áp dụng PforR đầu tiên của khu vực Đông
Á và Thái Bình Dương được Ngân hàng Thế giới thông qua
và là chương trình PforR đầu tiên cho lĩnh vực cấp nước
và vệ sinh môi trường nông thôn.
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ĐẦU TƯ HƠN 140.000 TỶ ĐỒNG QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

N

hằm đảm bảo nguồn cấp nước
sinh hoạt cho dân cư vùng
đồng bằng sông Hồng, đáp
ứng nhu cầu nước cho công nghiệp,
môi trường, du lịch, dịch vụ…, ngày
17/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã
ký Quyết định số 1554/QĐ-TTg phê
duyệt Quy hoạch thủy lợi vùng đồng
bằng sông Hồng giai đoạn 2012 2020 và định hướng đến năm 2050
trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước
biển dâng.
Quy hoạch được thực hiện từ năm
2012 - 2050, chia thành 03 giai
đoạn: Giai đoạn 2012 - 2015, giai

V

đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn sau
năm 2020, theo các phương án
khác nhau về công trình cấp nước,
công trình phòng, chống lũ, bão…,
với tổng kinh phí ước tính khoảng
142.450 tỷ đồng, trong đó nhu cầu
vốn đầu tư xây dựng công trình; thực
hiện các giải pháp phi công trình và
chương trình khoa học công nghệ lần
lượt là 142.000 tỷ đồng; 370 tỷ đồng
và 80 tỷ đồng.
Trong đó đáng chú ý là các phương
án như: Xây dựng, hoàn thiện các
công trình tiếp nguồn từ dòng chính,
cải tạo, nâng cấp các trạm bơm dọc

sông Hồng; nạo vét khơi thông dòng
chảy tăng khả năng trữ nước của các
hệ thống kênh mương; kiên cố hóa
hệ thống kênh tưới, hoàn thiện công
trình nội đồng tăng hệ số sử dụng
kênh mương, chống thất thoát và tiết
kiệm nước; xây dựng hệ thống quan
trắc, giám sát công trình thủy lợi, ưu
tiên đầu tư trước tại các công trình
trọng điểm để chủ động trong việc
giám sát, đánh giá mức độ an toàn
công trình…
Quyết định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày ký.

Đầu tư 278 tỷ đồng xây dựng chuỗi an toàn thực phẩm

ới mục tiêu tăng cường khả năng kiểm soát, giám
sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP),
Bộ NNPTNT vừa công bố Dự thảo Đề án “Xây dựng
và phát triển mô hình theo chuỗi cung cấp thực phẩm an
toàn trên phạm vi toàn quốc”.
Với mục tiêu hình thành 52 mô hình chuỗi cung cấp thực
phẩm nông- lâm- thủy sản an toàn tại 7 vùng sinh thái trên
cả nước. Một trong những nội dung quan trọng của đề án
này là sẽ quy hoạch các vùng sản xuất; tăng cường công
tác thanh, kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP; xây dựng liên
kết giữa khu vực sản xuất và khu vực phân phối, bán lẻ
trong các chuỗi ngành hàng; tăng cường liên kết giữa các
doanh nghiệp cùng lĩnh vực sản xuất, đồng thời tăng vai
trò chủ động của hiệp hội doanh nghiệp trong hoạt động
đảm bảo vệ sinh ATTP.
Giai đoạn 1 (2012 - 2015) sẽ tập trung xây dựng áp dụng
thí điểm, kiểm chứng hoàn thiện mô hình. Giai đoạn 2
(2016 - 2020) sẽ phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực
phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.
Dự kiến, đề án gồm 3 hợp phần, trong đó có 2 hợp phần

quan trọng là: Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung
cấp thực phẩm sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn
(gà, lợn); xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp
thực phẩm sản phẩm có nguồn gốc thực vật (rau, quả).
Theo tính toán của Bộ NNPTNT, tổng kinh phí triển khai
các nội dung đề án cần tới 278 tỷ đồng. Trong đó, nguồn
vốn hỗ trợ của quốc tế chiếm 30%; ngân sách nhà nước
cấp chiếm 50%; vốn của địa phương/tổ chức, cá nhân
chiếm 20%.

THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP
10 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 22,5 tỷ USD

B

ộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn công bố, kim
ngạch xuất khẩu nông, lâm,
thuỷ sản tháng 10/2012 đạt 2,25
tỷ USD nâng tổng giá trị xuất khẩu
Tháng 10/2012

các mặt hàng này trong 10 tháng
lên 22,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với
cùng kỳ năm trước, Trong đó, giá trị
xuất khẩu của các mặt hàng nông
sản chính trong 10 tháng đầu năm

là 12,2 tỷ USD, tăng 7,7% so với
cùng kỳ năm ngoái; thuỷ sản đạt 5
tỷ USD, tăng 1,7%; lâm sản chính
đạt gần 4 tỷ USD, tăng 18,3% so với
cùng kỳ năm trước.
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Xuất khẩu gạo 10 tháng đầu
năm đạt 6,9 triệu tấn với giá
trị 3,14 tỷ USD, tăng 8,3% về
lượng nhưng giảm 8,7% về giá
trị so cùng kỳ năm trước. Mặt
hàng cao su xuất khẩu đạt 811
ngàn tấn thu về 2,3 tỉ USD, tăng
37% về lượng song giảm 8,7%
về giá trị. Số liệu của Bộ cũng

cho thấy, giá trị nhập khẩu đầu
vào cho sản xuất nông, lâm,
sản 10 tháng đầu năm 2012 đạt
13,76 tỷ USD, tăng 11,7% so
với cùng kỳ năm 2011. Như vậy,
xuất siêu ngành nông nghiệp 10
tháng đầu năm ước đạt 8,74 tỷ
USD.

Liên kết đầu tư vào thủy sản

S

áng kiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực thủy sản
tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
bằng cách tiếp cận liên kết vùng đang được nhiều
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực này hưởng ứng
tích cực. Sức mạnh liên kết sẽ khai thác được triệt để
thế mạnh và tiềm năng của tất cả các địa phương trong
vùng; đồng thời, tạo sức mạnh tổng thể để phát triển
toàn diện ngành thủy sản trong vùng ĐBSCL. Trong đó,
TP. Cần Thơ được đề xuất là trung tâm kết nối và hỗ trợ
các tỉnh còn lại về khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, nghiên cứu và phát triển, cơ sở hạ tầng.

Xúc tiến Đầu tư Chăn nuôi 2012

Đ

ể tăng thu hút
FDI vào lĩnh vực
chăn nuôi, tại
“Hội nghị Xúc tiến Đầu
tư Chăn nuôi 2012” tổ
chức tại TP. Hồ Chí
Minh, Cục Chăn nuôi,
Bộ Nông nghiệp và
PTNT cho rằng, ngành
chăn nuôi nên tăng
cường kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, tiếp tục triển khai
những hình thức ưu đãi, hỗ trợ FDI trong ngành chăn nuôi
và phù hợp với cam kết WTO; tiếp tục áp dụng ưu đãi thuế
thu nhập đối với các dự án FDI trong lĩnh vực chuyên sâu
như công nghệ sinh học, tạo giống vật nuôi mới, sản xuất
tinh, phôi, chế biến sản phẩm chăn nuôi…

“Hội thảo xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực thủy hải sản tại
khu vực phía Nam” vào 25-26/10/2012 với ý tưởng hình
thành Trung tâm chế biến công nghệ cao tại Cần Thơ
kết nối với các cụm ngành thủy sản chủ lực tại ĐBSCL
được sự quan tâm của Chính phủ, doanh nghiệm trong
và ngoài nước. (TVC-ICD/MARD)
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp FDI đã
giúp Việt Nam hình thành nên các chuỗi giá trị khép kín
của sản phẩm chăn nuôi. Tuy nhiên, họ gặp không ít khó
khăn cần được tháo gỡ đặc biệt là đất đai và quy hoạch
cho ngành. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược
phát triển chăn nuôi đến 2020 tại Quyết định số 10/2008/
QĐ-TTg (16/1/2008), nhưng đến nay cả nước chỉ có 40/63
tỉnh thành có đề án quy hoạch phát triển chăn nuôi và hầu
hết cũng chưa ban hành được chính sách khuyến khích
phát triển chăn nuôi để thực hiện chiến lược trên.
Chi phí đầu tư tăng, giá sản phẩm không ổn định, hệ thống
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và trình độ chuyên môn
của lực lượng lao động, quản lý về chăn nuôi, giết mổ chưa
đáp ứng yêu cầu các nhà đầu tư là những khó khăn cho các
doanh nghiệp. Trong chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi việc
phân chia lợi nhuận giữa người chăn nuôi, thương lái, người
giết mổ, người phân phối chưa hài hòa, trong đó người chăn
nuôi chịu nhiều thiệt thòi và gặp rủi ro cao.

Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 10/2012
Ngày ban hành
Thủ tướng Chính phủ
29/10/2012

Nội dung

Quyết định 1601/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

26/10/2012

Công văn 1758/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định khung giữa Việt Nam và Phần Lan về chương trình tín dụng ưu đãi Phần Lan.

29/10/2012

Quyết định 1601/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

26/10/2012

Công văn 1758/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định khung giữa Việt Nam và Phần Lan về chương trình tín dụng ưu đãi Phần Lan.

Tháng 10/2012
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24/10/2012

Quyết định 1587/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới
và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

24/10/2012

Quyết định 1588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi miền Trung giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong
điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

24/10/2012

Quyết định 1588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi miền Trung giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong
điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

24/10/2012

Quyết định 1587/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới
và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

23/10/2012

Quyết định 1583/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam.

17/10/2012

Quyết định 1554/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050
trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Văn phòng Chính phủ
31/10/2012

Thông báo 363/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát
triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

29/10/2012

Công văn 8641/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội nghị chính thức Nhóm tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam (CG) tháng 12 năm 2012.

29/10/2012

Công văn 8638/VPCP-QHQT về kết quả đàm phán dự án “Nâng cao năng lực quản lý vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng sông
Mê Công mở rộng” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

25/10/2012

Công văn 8504/VPCP-QHQT về việc Việt Nam tổ chức Diễn đàn khu vực châu Á về giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải lần thứ
IV.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30/10/2012

Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012
và Thông tư 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/06/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT ngày
22/02/2012.

30/10/2012

Quyết định 2683/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Hợp phần 2 “Tăng cường năng lực quản lý
thủy lợi và cơ sở đào tạo cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam” thuộc Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

29/10/2012

Quyết định 2641/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung thiết kế cơ sở và thời gian thực hiện dự án Hệ thống công trình phân
ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu.

26/10/2012

Chỉ thị 3685/CT-BNN-TT về việc chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2012 - 2013 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

26/10/2012

Chỉ thị 3670/CT-BNN-CN về việc phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông - Xuân 2012 - 2013.

26/10/2012

Thông báo 5217/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp giao ban Quý IV/2012 về công tác
quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm và thuỷ sản.

26/10/2012

Thông báo 5216/TB-BNN-VP về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về xây dựng Đề án đổi mới phát triển hợp tác xã và các hình
thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn.

24/10/2012

Quyết định 2599/QĐ-BNN-ĐMDN về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất tại các công ty nông,
lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa.

22/10/2012

Quyết định 2585/QĐ-BNN-CN về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung và điều chỉnh áp dụng “Xây dựng và mở rộng Trạm
nghiên cứu, nuôi giữ giống lợn hạt nhân và cơ sở dạy nghề chăn nuôi lợn thuộc Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương”.

22/10/2012

Thông báo 5125/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát Quy hoạch thủy lợi chống
ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phân giao nhiệm vụ chuẩn bị Hội nghị thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long theo yêu cầu của
Ban Chỉ đạo vùng Tây Nam Bộ.

19/10/2012

Thông tư 51/2012/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định 57/QĐ-TTg
ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

19/10/2012

Công văn 3598/BNN-CB về việc hỗ trợ tín dụng mua gạo xuất khẩu.

19/10/2012

Thông tư 51/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển
rừng quy định tại Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

17/10/2012

Tờ trình 3559/TTr-BNN-TCLN phê duyệt chủ trương phiên đàm phán lần thứ 3 Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh
Châu Âu về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
24/10/2012

Công văn 3890/LĐTBXH-VP về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra diện rộng về dạy nghề cho lao động nông thôn năm
2012.

09/10/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 166/2012/TT-BTC về việc quy định quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp
chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

Ủy ban Dân tộc
24/10/2012

Thông tư 01/2012/TT-UBDT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 về tiêu chí xác định thôn đặc
biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.

UBND Hà Nội
18/10/2012

Quyết định 4673/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy lợi Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm
2030
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