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Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đồng
bằng sông hồng: Ưu tiên đầu tư công nghệ cao

K

hai thác tốt tiềm năng phát triển nông nghiệp và kinh tế
nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), đặc biệt
là phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chính là
ưu tiên hiện nay của khu vực kinh tế lớn thứ hai cả nước này. Vùng
đồng bằng có 11 tỉnh, thành phố này có rất nhiều thế mạnh với
nguồn tài nguyên phong phú (hơn 1,4 triệu hécta đất nông nghiệp
phù sa màu mỡ), điều kiện khí hậu ưu đãi, lực lượng lao động dồi
dào hoàn toàn có thể trở thành một vùng nông nghiệp công nghệ
cao, nhưng tất cả vẫn chỉ ở dạng tiềm năng.
Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khu
vực ĐBSH 2012 diễn ra ngày 29/11/2012 tại TP Ninh Bình do Bộ
Nông nghiệp và PTNT tổ chức, các đại biểu đều nhất trí, ĐBSH là
vùng có vị trí đặc thù, lý tưởng cho phát triển nông nghiệp công
nghệ cao.
Theo định hướng phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Hồng
(ĐBSH) đến năm 2020 sẽ tập trung phát triển vùng lúa hàng hoá
chất lượng cao, vùng rau, hoa công nghệ cao; đồng thời, phát
triển và xây dựng thương hiệu cho vùng cây ăn quả đặc sản, phát
triển mô hình cánh đồng mẫu lớn về sản xuất hai vụ lúa và vụ
đông… Về chăn nuôi, sẽ phát triển theo hướng công nghiệp tập
trung gắn với cơ sở giết mổ, chế biến khép kín nhằm đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm. Các tỉnh ĐBSH cũng khuyến khích đầu tư
công nghiệp chế biến…
Tháng 11/ 2012

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Vũ Văn Tám nêu rõ, đầu tư
nông nghiệp vùng theo hướng áp dụng các quy trình thực hành
tốt, công nghệ cao, sản xuất nguyên liệu kết hợp với công nghệ
chế biến bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng và giá
trị gia tăng. Tiếp tục đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng kết cấu
hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo nhiều hình thức,
kể cả hợp tác công tư. Đầu tư đào tạo nhân lực chất lượng cao
làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao, kiến thức quản lý và
đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đầu tư bảo tồn làng nghề
truyền thống gắn với du lịch.
Trang 1/8
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Việt Nam công bố Chiến lược tăng trưởng xanh
và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành
hiện có, khuyến khích phát triển các vùng kinh tế, sử dụng
hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao; (ii)
sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ
phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi
khí hậu; (iii) nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng lối
sống thân thiện với môi trường thông qua tạo nhiều việc làm
từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ xanh, đầu
tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh.
Để đạt được mục tiêu trên, chiến lược cũng đề ra 3 nhiệm vụ
quan trọng:

V

iệt Nam đang thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn 2011-2015, cũng như chiến lược phát triển
kinh tế xã hội trong 10 năm tới 2011-2020 với nhiều
thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chất lượng môi
trường và an sinh xã hội. Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh
theo Quyết định 1393/QĐ-TTg.
Quyết định 1393/QĐ-TTg với 3 mục tiêu cụ thể: (i) tái cấu trúc

C

(1) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy việc sử
dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (2) Xanh hóa sản
xuất; (3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững;
Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria
Kwakwa đánh giá, chiến lược này đã thể hiện sự tiến tới phát
triển mạnh mẽ hơn nữa ứng dụng công nghệ xanh mà Việt
Nam mong muốn, là sự đảm bảo cho tăng trưởng bền vững
của nền kinh tế. Cần thúc đẩy mạnh mẽ sự tham dự của khu
vực tư nhân vào chiến lược này, cùng với đó là trong đầu tư
công cũng cần hướng đến xanh hóa nhiều hơn.

Vai trò của lâm nghiệp trong tăng trưởng xanh

ó thể nói, lâm nghiệp là công cụ đắc lực có tác dụng
giảm thiểu ảnh hưởng của BĐKH, phòng chống sa
mạc hóa, bảo tồn đa dạng sinh học, đóng góp tích
cực cho nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Vì vậy,
lâm nghiệp cần được coi là một ngành quan trọng trong kế
hoạch hành động chung với các giải pháp đồng bộ mang
tính đa ngành, đa lĩnh vực.
Hội thảo “Kinh tế xanh trong điều kiện biến đổi khí hậu”,
ngày 20/11/2012 tại Hà Nội khẳng định nếu biết quy hoạch
quản lý và phát triển rừng một cách bền vững, có thể khôi
phục tái tạo và phát triển những giá trị tài nguyên thiên
nhiên như các nước châu Âu hiện nay, khi họ rút ra những
bài học từ việc khai thác quá mức phục vụ cho công nghiệp
chất đốt vào thế kỷ 17-18.
BĐKH không chỉ tác động đến sản xuất nông nghiệp mà
còn làm tăng nguy cơ mất rừng, nguy cơ chuyển đổi mục
đích sử dụng đất lâm nghiệp, đe dọa đến đa dạng sinh học
rừng, làm thay đổi sự phân bố và khả năng sinh trưởng của
các loài sinh vật rừng. Số lượng quần thể các loài sinh vật
quý hiếm sẽ bị suy kiệt đồng thời nguy cơ xuất hiện tăng
lên của các loài sinh vật ngoại lai có hại .
Để tăng cường vai trò của rừng đóng góp cho nền kinh tế

Tháng 11/ 2012

xanh hướng tới phát triển bền vững cần có những mục tiêu
và các nhóm giải pháp cụ thể, tổng hợp và đồng bộ, trong
đó đặc biệt là nhóm giải pháp về thể chế chính sách, tăng
cường năng lực, hợp tác quốc tế, tài chính khoa học và công
nghệ, và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương.
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 20062020 được coi là một chương trình trọng tâm với các mục
tiêu cụ thể; trong đó có mục tiêu quản lý, bảo vệ, phát triển
và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha được quy hoạch cho
phát triển lâm nghiệp, sản lượng gỗ khai thác trong nước
đạt 20-24 triệu m3/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyên
liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản, với 30% diện tích
rừng sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững
vào năm 2020.
Trang 2/8
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Phát huy nguồn vốn tự nhiên cho nền kinh tế xanh

M

ột trong những nguyên nhân của tình trạng nền kinh
tế dễ bị tác động bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu,
biến đổi khí hậu, lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên là
do trong một thời gian dài, hầu hết các chiến lược, chính sách
phát triển, tăng trưởng kinh tế chủ yếu tập trung khuyến khích
tích lũy nhanh vốn vật chất, tài chính, con nguời, thiếu quan
tâm tới sự cạn kiệt, xuống cấp của vốn tự nhiên
Mô hình tăng trưởng mới - tăng trưởng xanh - đang được cộng
đồng quốc tế và Việt Nam hướng tới nhằm sử dụng tiết kiệm
hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu rủi ro môi
trường, khủng hoảng sinh thái. Xu thế phát triển nền kinh tế
xanh với trọng tâm là đầu tư nguồn vốn tự nhiên trên thế giới
đang mở ra cơ hội cho Việt Nam có thể “đón đầu”, đi thẳng
vào phát triển kinh tế xanh với cách thức phát triển phù hợp với
yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh
tế xanh trong giai đoạn hiện nay.
Phát triển kinh tế xanh trước hết cần ưu tiên phát triển nông
nghiệp bền vững, thay đổi mô hình sản xuất công nghiệp, dịch
vụ và tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường, sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khai thác và sử dụng nguồn
năng lượng tái tạo, tăng cường đầu tư cho các nghiên cứu

Hội thảo về “Nguồn vốn tự nhiên trong bối cảnh thúc đẩy nền
kinh tế xanh ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và
khuyến nghị chính sách”

thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ sinh khối, năng
lượng thay thế, đẩy mạnh chi trả dịch vụ môi trường rừng để tạo
thêm nguồn thu cho người dân sống phụ thuộc vào rừng. Bên
cạnh đó, cần sớm điều chỉnh và xây dựng hệ thống luật pháp
phù hợp với thông lệ quốc tế theo xu hướng phát triển kinh tế
xanh làm cơ sở cho việc đưa ra các chính sách quản lý phát
triển kinh tế phù hợp ở các cấp, các ngành.

Đổi mới công tác kế hoạch trong ngành nông nghiệp
thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đổi mới công tác kế
hoạch ngành nông nghiệp và PTNT ngày 14/11/2012 tại
Hà Nội.
Bộ Nông nghiệp và PTNT là đơn vị đầu tiên áp dụng phương
pháp lập kế hoạch dựa trên kết quả, một phương pháp tiên
tiến đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng nhằm làm
tăng hiệu quả quản lý công, tính minh bạch và tính giải trình
trước Quốc hội và nhân dân.

T

rong khuôn khổ dự án “Thiết lập hệ thống giám sát,
đánh giá phục vụ quản lý ngành nông nghiệp và PTNTMESMARD”, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội

Chuyển sang phương pháp lập kế hoạch dựa trên kết quả,
Bộ Nông nghiệp và PTNT găp khá nhiều khó khăn, thách
thức như lập kế hoạch thế nào để vừa phát huy được quyền
làm chủ, tự chịu trách nhiệm của các thành phần trong nền
kinh tế thị trường, đồng thời, phát huy hiệu quả quản lý Nhà
nước đối với ngành.

Chuẩn bị kế hoạch 2013 chương trình xây dựng nông thôn mới

C

ần tổng kết, rút kinh nghiệm những mô hình sáng tạo
trong xây dựng nông thôn mới là ý kiến chỉ đạo của Phó
Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong cuộc họp giao ban Ban Chỉ
đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới ngày 08/11/2012, tại Hà Nội.
Tháng 11/ 2012

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cuối năm 2012
và chuẩn bị triển khai kế hoạch 2013. Tăng cường công tác
tuyên truyền, đặc biệt là các mô hình thành công, cách làm
hay của địa phương. Hướng dẫn các địa phương công tác kiểm
tra, rà soát kế hoạch để nâng cao chất lượng công tác quy
Trang 3/8

Bản tin ISG

11/2012

hoạch. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ
nguồn vốn để hỗ trợ trực tiếp cho chương trình năm 2013 và
giai đoạn 2013-2015, đảm bảo vốn năm sau phải cao hơn
năm trước.
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và năm 2012, triển
khai kế hoạch 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo
cáo, Ban chỉ đạo các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ thống
kê, báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo TW và cơ quan
thường trực chương trình.

Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

B

ộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành
Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT ngày
13/11/2012 Quy định việc giám sát an
toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch. Thông
tư này áp dụng đối với các cơ sở trong chuỗi
sản xuất, kinh doanh thủy sản có sản phẩm
chỉ tiêu thụ nội địa, bao gồm: cơ sở thu mua,
lưu giữ, bảo quản (bao gồm cả các cơ sở tại
cảng cá, chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm thủy
sản); cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm thủy
sản. Không áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh
doanh thủy sản có sản phẩm xuất khẩu; cơ sở
sản xuất, kinh doanh thủy sản không dùng làm
thực phẩm.

Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

B

ộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn ban hành Quy định về quản lý sản xuất
rau, quả và chè an toàn tại Thông tư số
59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012. Thông tư
này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2012
và bãi bỏ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15
tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn ban hành Quy định quản lý
sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn và Điều
2 của Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06
tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số
quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng
trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12
năm 2010. Bộ trưởng giao Giao Cục Quản lý chất
lượng Nông lâm sản và Thủy sản làm đầu mối theo
dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.

Tháng 11/ 2012
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HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quỹ VBCF-công cụ quan trọng để khối doanh nghiệp tư
nhân tham gia vào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo

B

ộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) đã công bố quỹ Thách
thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) với tổng đầu tư 7
triệu bảng Anh, tài trợ cho các công ty tư nhân đang hoạt
động tại Việt Nam. Quỹ Thách thức doanh nghiệp tại nhiều
nước châu Á, châu Phi đã có tác động mạnh mẽ trong việc
xóa đói giảm nghèo, giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận với
các dịch vụ xã hội. Sự ra đời của VBCF đã thể hiện sự tin tưởng
mạnh mẽ của Chính phủ Anh đối với tiềm năng sáng tạo, đổi
mới của khối doanh nghiệp tư nhân-khối doanh nghiệp động
lực cho phát triển kinh tế Việt Nam. Với cơ chế cùng đầu tư và
dưới sự quản lý của Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), VBCF sẽ
tài trợ không hoàn lại tối đa 49% tổng giá trị đầu tư của các dự
án thuộc ba lĩnh vực nông nghiệp, tăng trưởng xanh và hạ tầng
dịch vụ cho người nghèo.
Đặc biệt, các dự án liên quan trực tiếp tới số đông người thu
nhập thấp, tới nhiều phụ nữ và trẻ em sẽ được ưu tiên. Theo
đó, giá trị tài trợ có thể lên tới 800.000 USD cho một dự án có
tiềm năng mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp, bền vững
về mặt thương mại và có thể nhân rộng lâu dài.
Đặc biệt, với lĩnh vực nông nghiệp, các dự án tham gia phải đáp
ứng tiêu chí cải thiện tính bền vững trong quá trình sản xuất,
giúp tăng doanh thu, tăng năng suất, sản xuất ra sản phẩm có
giá trị gia tăng cao và nhất là phải có tính khả thi, giúp doanh
nghiệp và đối tượng được thụ hưởng cải thiện thu nhập.
Trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, các dự án phải giúp người thu
nhập thấp tiếp cận sử dụng năng lượng, giảm tiêu thụ năng
lượng và chi phí năng lượng. Đối với lĩnh vực dịch vụ hạ tầng

cơ bản, doanh nghiệp tham gia phải có sáng kiến giảm chi phí
sản xuất vật liệu xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng và tạo điều
kiện cho vùng nông thôn phát triển.
Hạn cuối cùng để doanh nghiệp gửi “tóm tắt đề xuất kinh
doanh cùng người thu nhập thấp” là ngày 28/1/2013. Hội đồng
tư vấn của VBCF sẽ thẩm định đánh giá dự trên các tiêu chí đã
công bố và theo nguyên tắc cạnh tranh để tìm ra 15-20 doanh
nghiệp (dự án, sáng kiến) được nhận tài trợ.

ADB hỗ trợ 87,39 triệu USD hạn chế rủi ro về lũ lụt, hạn hán tại hạ lưu sông Mê Kông

N

gân hàng ADB và Cơ quan
Phát triển Quốc tế Australia
(AusAIDS) hỗ trợ một khoản
vay và viện trợ không hoàn lại trị giá
87,39 triệu USD nhằm giúp Việt Nam
và Lào giảm rủi ro thiên tai hạn hán và
lũ lụt ở khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở
rộng (GMS) thông qua xây dựng cơ sở
hạ tầng, trang bị cho cộng đồng những
kỹ năng xây dựng kế hoạch, dự đoán

Tháng 11/ 2012

và chuẩn bị cho biến đổi khí hậu. Gói
hỗ trợ cũng sẽ được sử dụng để thu
thập các dữ liệu, thông tin và kiến thức
nhằm để dự báo hạn hán và lũ lụt trên
phạm vi quốc gia tại hai nước.
Trung tâm Quốc gia Cảnh báo sớm
sẽ được thành lập tại CHDCND Lào
và triển khai nghiên cứu đánh giá các
phương án quản lý lũ lụt xuyên quốc
gia cũng sẽ được quan tâm.
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Mỹ giúp Việt Nam chống tác
động thiên tai

11/2012

D

ự án “Lá chắn xanh” do Cơ quan phát triển quốc
tế Mỹ (USAID) tài trợ có trị giá trên 400.000
USD trong hai năm tới sẽ tác động trực tiếp tới
48.000 người dân trong 12.000 hộ gia đình tại Quảng
Nam và Bình Định - hai trong những tỉnh thường xuyên
chịu ảnh hưởng nhiều nhất của lũ lụt và mưa lớn.
Dự án hỗ trợ nâng cao việc bảo vệ môi trường và
nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua hoạt động
trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn, hỗ trợ cộng
đồng dễ bị tổn thương bảo vệ cuộc sống và sinh kế
của mình trước thiên tai, tăng cường sử dụng hệ thống
cảnh báo sớm.
Với sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền địa phương,
dự án cũng lồng ghép kiến thức về phòng tránh và
giảm nhẹ thiên tai vào chương trình học của học sinh.
Khi kết thúc, cán bộ chính quyền địa phương và cộng
đồng sẽ có một mô hình thực tế với sự tham gia của
người dân về giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng
đồng nhằm nhân rộng ra trong cộng đồng, trường học
trong và ngoài các huyện dự án.

Việt Nam, Hàn Quốc và Đan Mạch hợp tác tăng trưởng xanh

N

gày 7/11/2012, Việt Nam, Hàn Quốc và Đan Mạch đã
ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác ba bên trong lĩnh
vực tăng trưởng xanh tại Việt Nam giai đoạn 20122020 và tầm nhìn đến năm 2050. Thông qua bản ghi nhớ
này, các bên tham gia cùng cam kết, hợp tác nhằm tăng
cường trao đổi thông tin, kiến thức, công nghệ và bí quyết về
lĩnh vực tăng trưởng xanh và phát thải thấp. Bên cạnh đó là
hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế và nguồn nhân lực nhằm
thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh ở Việt Nam và các
hợp tác khác có liên quan đến tăng trưởng xanh.
Với sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của Đan Mạch và Hàn Quốc
dành cho Việt Nam trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, Việt Nam
sẽ có thêm cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác với các nước
trong khu vực và trên thế giới, tạo đà cho việc thực hiện thành

công Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam trong giai
đoạn tới./.

WB và Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí
hậu, thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh
Ngày 9/11/2012, tại Hà Nội, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác
quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam Kim In và Thứ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã ký kết Biên bản
thỏa thuận Dự án hỗ trợ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh
của Việt Nam.
Tháng 11/ 2012

Theo đó KOICA sẽ hỗ trợ Việt Nam khoảng 2 triệu USD thực
hiện dự án trong hai năm, từ năm 2013 tới năm 2014. Được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25-9 vừa qua, Chiến lược
tăng trưởng xanh được coi là động lực phát triển trong thời kỳ
mới của Việt Nam với mục tiêu Tăng trưởng ít carbon; Xanh
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hóa sản xuất…
Ngày 9/11/2012, Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam
cho biết, Ban Giám đốc điều hành WB đã thông qua
khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD cho khoản vay chính
sách phát triển nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng
cường năng lực thể chế cần thiết trong công tác ứng
phó với biến đổi khí hậu. Dự án này bao gồm 5 hoạt
động chính sách theo 3 trụ cột chuyên đề: thích ứng với
biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động và các vấn đề liên
ngành. Dự án sẽ tập trung vào ngành nước, năng lượng,
lồng ghép biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch
phát triển và tạo một môi trường thuận lợi hơn cho hoạt
động cung cấp tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu.

Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn
ban hành tháng 11/2012
Ngày ban hành
Thủ tướng Chính phủ

Nội dung

21/11/2012

Quyết định 1775/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các
hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới.

15/11/2012

Công văn 1946/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục các dự án đợt 4 do Chương trình phát triển Liên hợp
quốc (UNDP) tài trợ

08/11/2012

Quyết định 49/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế,
chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch
bệnh.
Công văn 1870/TTg-ĐMDN về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 28-NQ-TW của Bộ Chính trị về sắp xếp,
đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

07/11/2012
07/11/2012

Quyết định 1660/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Văn phòng Chính phủ
21/11/2012

Thông báo số 385/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo
Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

20/11/2012

Công văn 9460/VPCP-KTTH về các loại phí chứng nhận chất lượng đối với hàng nông sản xuất khẩu.

19/11/2012

Công văn 9382/VPCP-KGVX về việc ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ
nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

14/11/2012

Công văn 9216/VPCP-KTTH về chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

14/11/2012

Công văn 9217/VPCP-KTTH về hệ thống kho chứa lúa, gạo và xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo.

Tháng 11/ 2012
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26/11/2012

Công văn 4068/BNN-CB về việc phối hợp triển khai xây dựng Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu
gạo

26/11/2012 Thông báo 5793/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công
tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 10,11 năm 2012.
26/11/2012

Thông báo 5768/TB-BNN-VP về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc giao Ban quản lý các dự
án Lâm nghiệp hoàn thiện văn kiện dự án “Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi
với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long/ Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển vùng
Đồng bằng sông Cửu Long (ICMP/CCCEP)”.
16/11/2012 Quyết định 2911/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp phép khảo nghiệp hạn chế và phê duyệt kế hoạch khảo nghiệm
đánh giá ảnh hưởng đối với môi trường và đa dạng sinh học của cây ngô biến đổi gen, Sự kiện: MIR 162 kháng
sâu hại bộ cánh vẩy, Tổ chức đăng ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam.
15/11/2012 Quyết định 2909/QĐ-BNN-CN về việc điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng công trình Khí sinh học năm 2012 cho các
tỉnh, thành phố thực hiện Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007 - 2012”
13/11/2012 Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch
12/11/2012 Quyết định 2871/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 điều chỉnh dự án khuyến nông Trung ương do Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12/11/2012 Quyết định 2863/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án “Quản lý an toàn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam”
do Mạng lưới Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương thực Châu Á (AFACI) tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9/11/2012 Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực
phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng
9/11/2012

Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT về Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

08/11/2012 Công văn số 3846/BNN-HTQT phê duyệt danh mục dự án tăng cường năng lực cảnh báo sớm lũ lụt do giai
đoạn 2 USAID tài trợ
07/11/2012 Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh
vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
06/11/2012 Thông tư 56/2012/TT-BNNPTNT quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
19/11/2012

Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Tài chính
23/11/2012 Thông tư 205/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
19/11/2012 Công văn 16047/BTC-ĐT về việc tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu
Chính phủ.
07/11/2012 Thông tư 188/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực
hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Bộ Ngoại giao
12/11/2012 Thông tư 05/2012/TT-BNG về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 về đăng
ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Ủy ban Dân tộc
12/11/2012 Quyết định 303/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Tiểu Ban quản lý Dự án
“Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020 và Chương
trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015”.
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