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TRONG SỐ NÀY
-

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và nông thôn thông qua đối tác công tư
Đầu tư vào nông nghiệp: Tạo bước đột phá
Đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ
Tập trung hỗ trợ vốn cho phát triển sản xuất nông nghiệp
Sửa đổi tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp
An toàn vệ sinh thực phẩm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ
NÔNG THÔN THÔNG QUA ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Bộ trưởng Cao Đức Phát khai mạc diễn đàn đối thoại chính sách: ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông
thôn thông qua đối tác công tư ngày 3/8/2012 tại Hà Nội

D

iễn đàn do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Hợp tác
quốc tế thông qua Chương trình hỗ trợ quốc tế
(ISG) tổ chức với sự ủng hộ và phối hợp của Đại
sứ quán Isarel, Tổ chức Lương - Nông quốc tế (FAO) và
Ngân hàng Bắc Á, tập đoàn TH Group.
Tham dự diễn đàn gồm nhiều lãnh đạo của Bộ Nông
nghiệp và PTNT, các Cục/Vụ quản lý, các viện nghiên
cứu khoa học công nghệ và chính sách nông nghiệp, Ủy
ban KHCN Quốc hội, Bộ KHCN, Tổ chức quốc tế NGO,
Tháng 7/2012

các chuyên gia trong và ngoài nước, cơ quan truyền
thông và hàng trăm đại biểu thuộc 63 tỉnh, thành cả
nước... Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã
nhấn mạnh tới những hiệu quả của việc ứng dụng công
nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vấn
đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia
tăng và phát triển bền vững, cũng như vai trò của các
doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư vào sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao.
Trang 1/8
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Các tham luận và nhiều ý kiến của đại biểu nêu rõ tầm
quan trọng của công nghệ cao trong tạo bước đột phá
của nông nghiệp Việt Nam, như điều kiện tiên quyết trong
tái cấu trúc ngành theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát
triển bền vững, đồng thời nêu rõ cần thay đổi, điều chỉnh
chính sách để thúc đẩy sự ứng dụng của công nghệ cao
vào sản xuất. Nhiều đại biểu “chất vấn” đại diện cơ quan
Chính phủ về tiến độ chậm chạp, về sự chưa thành công
trong xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao
như Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng… và đặt ra nhiều
yêu cầu đòi hỏi được đầu tư công nghệ tiên tiến cho đối
tượng, sản phẩm cụ thể của địa phương mình.
Diễn đàn cũng dành thời gian thảo luận về mô hình “Đối
tác Công tư trong nông nghiệp” - mô hình đã thể hiện
được vai trò quan trọng trong khuyến khích đầu tư tư
nhân theo hướng tăng trưởng nông nghiệp bền vững. “Khi
chính sách hỗ trợ của nhà nước đã có, sự chủ động tham
gia của doanh nghiệp và nông dân, đặc biệt là các doanh
nghiệp sẽ tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong nông
nghiệp, góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước”, bà Thái Hương – Giám đốc
TH True Milk khẳng định. Nhiều khuyến nghị về chính
sách đất đai, vốn, cơ chế khuyến khích…đối với đầu tư
của doanh nghiệp, đặc biệt khối tư nhân vào ứng dụng
nông nghiệp công nghê cao.

Kết thúc diễn đàn, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Bùi Bá Bổng khẳng định: nông nghiệp Việt Nam nếu không
đầu tư ứng dụng công nghệ cao thì không thể cạnh tranh
và phát triển được. Những rào cản lớn của quá trình ứng
dụng CNC vào nông nghiệp chính là vấn đề về đất đai,
sản xuất manh mún, phân tán cùng với tư duy sản xuất
nhỏ. Cần tạo các liên kết để mở rộng “không gian”, nông
dân phải liên kết lại hình thành những cánh đồng mẫu lớn
và do doanh nghiệp tham gia trong quá trình từ sản xuất
đến tiêu thụ và sẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp công
nghệ cao.
Thông tin chi tiết về diễn đàn tại trang tin
www.isgmard.org.vn.

Đầu tư vào nông nghiệp:
Tạo bước đột phá

V

ới những ưu đãi lớn chưa từng có tiền lệ, Nghị
định khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu
tư vào nông nghiệp, nông thôn đang được xây
dựng sẽ tạo đột phá trong thu hút đầu tư vào 15 lĩnh
vực nông nghiệp.
Thực tế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu
tư vào nông nghiệp, nông thôn đến nay còn rất hạn
chế, chỉ có 9 tỉnh cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu
tư bổ sung cho doanh nghiệp và mới có 42 dự án của
42 doanh nghiệp trong tổng số 25.760 doanh nghiệp
đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
được ưu đãi đầu tư, với mức ưu đãi rất hạn chế.
Để tạo bước đột phá trong đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn, hiện đang dự thảo nghị định thay thế nghị
định 61 với 15 lĩnh vực ưu đãi đầu tư (NĐ 61 là 28 lĩnh
vực) nhưng mức ưu đãi lại rất lớn. Phó vụ trưởng Vụ
Kinh tế nông nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết,
“Theo Dự thảo Nghị định, mức hỗ trợ của Nhà nước sẽ
Tháng 7/2012

ở khoảng 10% tổng nguồn vốn của dự án. Đối tượng
nhận được ưu đãi này là các doanh nghiệp trong nước.
Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi
trực tiếp từ ngân sách nhà nước mà không bị áp dụng
cơ chế xin - cho như NĐ 61”.
Nhận xét của doanh nghiệp cho thấy sự hấp dẫn hơn
của Dự thảo Nghị định so với chính sách ưu đãi cũ
cũng như tạo được niềm tin để doanh nghiệp mạnh
dạn đầu tư, đặc biệt là giúp doanh nghiệp chủ động
hơn trong cơ chế tài chính”. Tuy nhiên, còn một số
vấn đề được đề nghị nghiên cứu tiếp như chế độ đối
với doanh nghiệp FDI…
Trang 2/8
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Đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ:
“Cung” sẽ gắn với “cầu”

C

ơ chế tài chính đối với khoa học và công nghệ
(KH&CN) sẽ được đổi mới theo hướng: chuyển từ
cơ chế nhà nước giao nhiệm vụ và kinh phí thực
hiện, sang cơ chế nhà nước, doanh nghiệp (DN) và thị
trường đặt hàng cho nhiệm vụ KH&CN”. Đó là hướng để
tránh lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư cho KH&CN
thời gian tới.
Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN,
theo quy định tại Điều 45 – Luật chuyển giao công nghệ
và Điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì hiện nay
doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế
hàng năm để thành lập Quỹ phát triển khoa học và công
nghệ của doanh nghiệp.
Để KH&CN phát triển thì không thể chỉ trông chờ vào
nguồn lực từ ngân sách nhà nước (NSNN) mà cùng với
nguồn lực từ NSNN, phải huy động các nguồn lực từ xã
hội để hình thành các Quỹ ngoài NSNN, tiến tới các Quỹ
ngoài NSNN đầu tư cho phát triển KH&CN cần lớn hơn
gấp nhiều lần từ quỹ NSNN, đây chính là mô hình các
nước có nền KH&CN tiên tiến đang thực hiện. Dự toán

kinh phí đặt hàng cần được tính đúng, tính đủ nhu cầu
kinh phí cần thiết theo các định mức kinh tế kỹ thuật tiên
tiến để thực hiện yêu cầu đặt hàng và tính đủ nguồn lực
để thực hiện sản phẩm KH&CN từ các khâu nghiên cứu,
thử nghiệm, triển khai vào thực tiễn. Sản phẩm KH&CN
được tính toán dựa trên các định mức kinh tế kỹ thuật
tiên tiến, gắn với yêu cầu sản phẩm KH&CN, việc thanh
toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu đề tài sẽ được thực
hiện theo cơ chế khoán, gắn với kết quả nghiệm thu sản
phẩm cuối cùng hoặc theo nhiệm vụ khoa học được phê
duyệt.

Tập trung hỗ trợ vốn cho phát triển sản xuất nông nghiệp

T

ại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2012,
Chính phủ đã có chủ trương tập trung hỗ trợ vốn
cho một số lĩnh vực ưu tiên trong đó có lĩnh vực
phát triển sản xuất nông nghiệp, bao gồm cá tra.
Thời gian gần đây tình hình sản xuất, tiêu thụ cá tra tại
khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từng gặp
nhiều khó khăn do giá cá xuất khẩu giảm, khiến giá cá
tra nguyên liệu giảm xuống khiến người nuôi bị lỗ. Theo
Tổng cục Thủy sản (đến ngày 15/6/2012), diện tích
thả nuôi cá tra toàn vùng ĐBSCL vào khoảng 4.541
ha, thu hoạch được 533.352 tấn, giá trị xuất khẩu đạt
trên 700 triệu USD (đến tháng 5/2012) chiếm 31,2%
tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước.
Tuy nhiên, theo các địa phương, cuối tháng 7/2012, ở
đồng bằng sông Cửu Long giá cá tra nguyên liệu đã
tăng trở lại mà nguyên nhân chính do một số doanh
nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra bắt đầu được hỗ
trợ tài chính, thị trường tiêu thụ khởi sắc và người nuôi
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cá tra yên tâm hơn, vì vậy thu hoạch được ổn định lại
theo kế hoạch và không còn ồ ạt như cách đây hai
tháng.
Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn xử lý trước việc hỗ trợ người nông dân, doanh
nghiệp trong lĩnh vực cá tra và sẽ tiến hành rất khẩn
trương trong thời gian tới.
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Sửa đổi tiêu chí nông thôn mới

T

rong quá trình xây dựng nông thôn mới, một
số tiêu chí đã bộ lộ hạn chế, gồm: tiêu chí về
thu nhập; tiêu chí về cơ cấu lao động; tiêu chí
về chợ nông thôn; tiêu chí về giáo dục; tiêu chí về y
tế. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mới có văn bản yêu
cầu Bộ NN-PTNT phải hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét sửa đổi một số tiêu chí
quốc gia về nông thôn mới trước tháng 8/2012.
Cụ thể: các tiêu chí thực sự cần thiết phải sửa bao
gồm tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 12 về cơ cấu lao
động, tiêu chí 7 về chợ nông thôn, tiêu chí 14 về giáo dục,
tiêu chí 15 về y tế.
Về tiêu chí thu nhập theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, thu
nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân
chung của tỉnh phải đạt từ 1,2 đến 1,5 lần tùy theo điều
kiện từng vùng. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cho
thấy phương pháp tính toán thu nhập của xã là chưa phù
hợp. Phó Thủ tướng yêu cầu cần đưa ra các phương án
khác nhau và phân tích rõ ưu điểm, hạn chế của từng

phương án để tiếp tục lấy ý kiến của các địa phương và
các Bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem
xét trước tháng 8/2012.
Từ thực tế, các địa phương đều cho rằng nên chọn theo
cách quy định cụ thể về mức thu nhập bình quân đầu
người và để được công nhận là xã nông thôn mới thì phải
đảm bảo có mức thu nhập bình quân đầu người là 22 triệu
đồng/năm. Đây chỉ là mức quy định chung của cả nước,
còn với từng vùng cụ thể lại có những mức quy định cụ
thể.

Danh mục thiết bị được hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch thực hiện
từ tháng 8/2012

B

ộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban
hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được
hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau
thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
Thông tư 28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2012 có hiệu
lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 và thay thế Thông
tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định danh
mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách
theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ
trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản,
thủy sản;
Theo đó, các loại máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất
sau thu hoạch được vay vốn và hỗ trợ lãi suất gồm: Các
loại máy làm đất: máy kéo (loại 2 bánh và 4 bánh); máy
cày, bừa, phay; bánh lồng; máy rạch hàng; máy (xe) thu
gom lúa, rơm rạ trên đồng; phà (trẹt) chở máy gặt; xe chở
hàng 4 bánh gắn động cơ có tải trọng dưới 500 kg; Động
cơ Diesel dưới 30 mã lực (HP) sử dụng trong canh tác,
thu hoạch, chế biến nông sản, thủy sản; Các loại máy
gieo hạt, máy cấy, máy trồng cây, thiết bị dây chuyền sản
Tháng 7/2012

xuất mạ thảm; máy sàng, máy trộn, máy đưa phân bón
vào vỉ xốp để gieo hạt, hệ thống tưới phun tự động;
Các loại máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê; máy đốn,
hái chè; máy tuốt đập lúa; máy tẽ ngô, máy đập đậu
tương, máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; Các loại máy xới,
máy vun luống, máy bón phân, máy phun thuốc trừ sâu,
máy bơm nước... cũng thuộc danh mục trên.Đối với các
loại máy móc trên, theo quy định tại Quyết định 63/2010/
QĐ-TTg, mức tiền vay tối đa để mua máy móc, thiết bị
sản xuất trong nước bằng 100% giá trị hàng hóa. Ngân
sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, từ
năm thứ 3 là 50% lãi suất.
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Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
trong sản xuất nông nghiệp

N

hằm nâng cao khả năng thích ứng và giảm nhẹ
biến đổi khí hậu cho cộng đồng để phát triển
sản xuất nông nghiệp bền vững theo định hướng
thị trường tại vùng cát Quảng Trị, Đại sứ quán Phần Lan
tiếp tục tài trợ dự án Tăng cường khả năng thích ứng và
giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp
tại vùng cát của tỉnh Quảng Trị trong 2 năm với tổng
kinh phí 153.778 EUR.
Pha 1 của dự án này đã được thực hiện từ năm 2009
- 2011 đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực
thích ứng với biến đổi khí hậu của các cán bộ và người
dân địa phương.
Pha 2 của dự án sẽ được thực hiện từ năm 2012 - 2014
tại 2 xã Triệu Vân, Triệu Giang (huyện Triệu Phong) và
(huyện Hải Lăng)
Trong pha này, dự án sẽ nhân rộng một số mô hình

sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu đã
thành công ở pha 1, đồng thời xác định và xây dựng
thêm một số mô hình thích ứng với biến đổ mới ở vùng
cát tỉnh Quảng Trị. Dự án cũng sẽ nâng cao khả năng
tiếp cận thị trường cho cộng đồng địa phương và hỗ
trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
xây dựng chiến lược sản xuất nông nghiệp ở vùng cát
tỉnh Quảng Trị.

Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế
Giả định trong giai đoạn 2007-2050, kinh tế Việt Nam tiếp
tục tăng trưởng với tốc độ 5,4%/năm với đóng góp của
nông nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm
từ 16% xuống còn 7,6%. Tỷ trọng nông nghiệp đóng góp
cho nền kinh tế trong giai đoạn 2046 - 2050 chỉ 7-8%,
nên tác động của biến đổi khí hậu là không đáng kể.

Đ

ể giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với
tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam từ nay
đến năm 2050, Chính phủ có thể hướng các hoạt
động kinh tế vào những vùng đất cao và tập trung đầu tư
cơ sở hạ tầng. Đây là một trong những nội dung đáng chú
ý được nêu lên trong Báo cáo “Tác động của biến đổi khí
hậu với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam” được
tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương,
Trường Đại học Copenhagen và Viện Nghiên cứu kinh tế
phát triển Thế giới, công bố ngày 26/7/2012.

Tháng 7/2012

Tuy nhiên, việc tăng lượng mưa hoặc tăng cường độ mưa,
tăng nhiệt độ sẽ khiến nguồn lực để đầu tư mới, duy trì hệ
thống giao thông bị giảm đi. Đồng thời, tình trạng bão lũ
gia tăng cũng khiến tốc độ tăng trưởng GDP giảm sút từ
0,01 - 0,08 %/năm, nói cách khác, nếu tốc độ tăng trưởng
bình quân là 5,4%/năm thì tốc độ tăng trưởng khi bị tác
động bởi bão lũ chỉ có thể vào khoảng 5,32% - 5,39%.
Nước biển dâng tuy tác động nhẹ nhất, song cũng khiến
GDP giai đoạn 2046 - 2050 giảm từ 0 - 2,5%. Với dự báo
GDP đến năm 2050 của Việt Nam khoảng trên 500 tỷ
USD, thì giá trị thiệt hại do biến đổi khí hậu lên đến 40 tỷ
USD là tương đối lớn.
Theo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, H.E. John Nielsen,
những chính sách phù hợp của Chính phủ để thích ứng
với biến đổi khí hậu có thể giúp giảm thiểu những rủi ro,
tổn thất.
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DIỄN ĐÀN VỀ GIA CẦM AN TOÀN VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
với Ban Điều phối Dự án Sáng kiến
Cúm gia cầm và Đại dịch tỉnh tổ
chức diễn đàn đối thoại của các đối
tác trong chuỗi cung ứng gia cầm tại
Quảng Trị về gia cầm an toàn và an
toàn vệ sinh thực phẩm.

T

hực hiện kế hoạch truyền thông
thay đổi hành vi tại Quảng Trị
do Dự án Sáng kiến Cúm gia
cầm và Đại dịch của Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ, ngày
5/7/2012, Hội LHPN tỉnh phối hợp

Với mục đích khuyến khích người
dân áp dụng các biện pháp đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)
trong kinh doanh, tiêu dùng gia cầm,
diễn đàn đã tập trung trao đổi, chia
sẻ những kinh nghiệm cũng như làm
rõ các vấn đề quan tâm như: xác
định được mối quan tâm hiện nay
của người tiêu dùng và các đơn vị

kinh doanh đối với gia cầm và các
sản phẩm thịt gia cầm đã giết mổ.
Xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp,
hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn,
Ban quản lý chợ, cam kết của người
buôn bán, kinh doanh gia cầm; sự
mong đợi và quyền lợi của người tiêu
dùng nhằm tiến tới mục tiêu chung là
khuyến khích áp dụng các biện pháp
đảm bảo VSATTP trong kinh doanh,
tiêu dùng gia cầm và sản phẩm gia
cầm, góp phần đảm bảo sức khỏe
của gia đình và cộng đồng trong giai
đoạn hiện nay.

FAO hỗ trợ kỹ thuật, xóa bỏ dịch cúm gia cầm ở VN

T

rung tâm Kiểm Soát Dịch
Bệnh xuyên Biên Giới (thuộc
Tổ chức Lương thực và Nông
nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Việt
Nam) cho biết, các chuyên gia thú
y sẽ kiện toàn kế hoạch kiểm soát
dịch bệnh cấp vùng nhằm tiến tới
xóa bỏ cúm gia cầm tại Việt Nam.
Kế hoạch kiểm soát dịch bệnh chiến
lược vùng miền trung và vùng đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ
được Cục Thú Y đưa vào chương
trình kiểm soát Cúm gia cầm cấp
quốc gia. Qúa trình lập kế hoạch này,
với sự tham gia của 22 tỉnh và các
doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp cải

thiện tình hiệu quả và hiệu suất của
công tác dự phòng bệnh dịch, thông
qua việc tăng cường điều phối và chỉ
đạo chuyên môn của Cục Thú y và
các Cơ quan Thú y vùng, cùng với
sự hỗ trợ của các Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn.
Các kế hoạch kiểm soát dịch cúm
gia cầm này áp dụng chiến lược
phân tích rủi ro, kiểm soát dịch bệnh
trọng điểm và được xây dựng dựa
trên dựa trên phương thức kiểm soát
dịch bệnh lũy tiến (KSDBLT) tổng
hợp. Phương thức nhằm giúp tăng
cường và điều phối các hỗ trợ kỹ
thuật, tiến tới xóa bỏ cúm gia cầm tại

các vùng này. Kế hoạch kiếm soát
dịch bệnh cấp vùng này đóng góp
vào việc xóa bỏ bệnh cúm gia cầm,
dịch bệnh hiện vẫn đang đe dọa sự
khỏe cộng đồng và sinh kế của các
hộ chăn nuôi. Các kế hoạch cấp
vùng này là một phần của chương
trình hỗ trợ kiểm soát dịch cúm gia
cầm do Cơ quan Hợp Tác Phát Triển
Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Phê duyệt Khung chính sách tái định cư dự án phát triển lâm nghiệp

B

ộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chịu trách nhiệm
theo dõi, giám sát việc thực
hiện Khung chính sách tái định cư
theo đúng nội dung đã phê duyệt.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND các
tỉnh tham gia dự án phê duyệt Kế
hoạch hành động tái định cư của các
tiểu dự án thuộc phạm vi của tỉnh.
Được biết, mục tiêu của Dự án “Phát
triển ngành Lâm nghiệp” là quản lý
Tháng 7/2012

có hiệu quả và bền vững các khu
rừng trồng sản xuất và bảo tồn đa
dạng sinh học ở một số khu rừng
đặc dụng có giá trị đa dạng sinh
học cao, nhằm tăng thêm đóng góp
của ngành lâm nghiệp vào công tác
xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi
trường.
Dự án cũng có mục tiêu hỗ trợ thí
điểm cấp chứng chỉ rừng cho khoảng
10.000 ha rừng trồng thương mại của

các hộ gia đình. Chứng chỉ rừng đảm
bảo cho việc quản lý rừng trồng một
cách bền vững, đảm bảo cân bằng
lợi ích giữa các mặt kinh tế, xã hội
và môi trường. Khi rừng trồng được
cấp chứng chỉ sẽ nâng cao một cách
đáng kể giá trị của các sản phẩm từ
rừng trồng, mở ra cơ hội cho các sản
phẩm từ rừng trồng của dự án có thể
tiếp cận với các thị trường mới có
yêu cầu cao về nguồn gốc xuất xứ
sản phẩm như châu Âu và Mỹ.
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Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 7/2012
Ngày ban hành
Thủ tướng Chính phủ
24/07/2012
20/07/2012
19/07/2012
18/07/2012
18/07/2012
17/07/2012
13/07/2012
05/07/2012
05/07/2012

Nội dung

Công văn 1034/TTg-KGVX về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề
án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".
Quyết định 943/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng
Đông Nam Bộ đến năm 2020
Quyết định 939/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
Quyết định 936/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng
Tây Nguyên đến năm 2020.
Quyết định 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân
tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015
Quyết định 929/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng
tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015".
Công văn 955/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục các dự án đợt 1 do UNDP tài trợ.
Công văn 930/TTg-KGVX về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về
vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quyết định 836/QĐ-TTg về việc bổ sung nhân sự của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên
Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng biến đổi với khí hậu và quản lý nước.

Văn phòng Chính phủ
19/07/2012

18/07/2012
10/07/2012

09/07/2012
09/07/2012
06/07/2012
05/07/2012
04/07/2012
04/07/2012

Thông báo 256/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến
khảo sát và làm việc tại tỉnh Hà Nam về ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và phát triển
trồng nấm.
Công văn 5287/VPCP-QHQT về các Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định vay cho hai dự án cấp
nước Quảng Ngãi và Cà Mau sử dụng ODA của Italia.
Thông báo 243/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2010 - 2020.
Công văn 5048/VPCP-QHQT về việc khoản vay lần thứ 2 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho hoạt
động chính sách phát triển về biến đổi khí hậu (CCDPO2).
Công văn 5021/VPCP-QHQT về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (Reta) do Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
Công văn 4999/VPCP-QHQT về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự
án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông".
Công văn 4952/VPCP-QHQT về việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho
các xã đặc biệt khó khăn.
Công văn 4943/VPCP-KTTH về chính sách hỗ trợ một số sản phẩm nông nghiệp.
Công văn 4935/VPCP-KTTH về việc xây kho chứa lúa, gạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31/07/2012

31/07/2012

31/07/2012
31/07/2012

31/07/2012

Tháng 7/2012

Quyết định 1794/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện Dự án "Tăng
cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai" do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai tài
trợ.
Quyết định 1793/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt thực hiện Dự án "Chiến lược thích ứng với
biến đổi khí hậu cho những hộ gia đình nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long" do trường Đại học
Ateneo de Manila, Phillipines.
Quyết định 1792/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt thực hiện Dự án "Làng nghề bền vững: Giải
quyết vấn đề ô nhiễm nước ở các làng nghề Việt Nam" do Đại học Quốc gia Úc tài trợ.
Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH về việc cho phép lập Dự án đầu tư: Xây dựng Trung tâm Chất
lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam
Bộ
Quyết định 1781/QĐ-BNN-TCTS về việc thành lập Ban Điều phối quốc gia Dự án GCP/RAS/273/
SPA “Chương trình sinh kế thủy sản khu vực cho các nước Đông Nam Á”.
Trang 7/8
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Công văn 3595/BNN-VP về việc cung cấp số liệu thống kê thực hiện quy trình thủ tục liên quan
đến cơ chế hải quan một cửa.
Thông tư 35/2012/TT-BNNPTNT về việc bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày
29/03/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản
phẩm nông lâm thủy sản.
Quyết định 1773/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Dự án Trồng rừng bảo vệ môi trường tại
huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ và huyện Phong Điền tỉnh Thừa
Thiên Huế do Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến lâm nghiệp Nhật Bản (JIFPRO) tài trợ.
Công văn 2322/BNN-TT về việc công bố sản phẩm được sản xuất phù hợp VietGAP.
Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT về việc quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm
đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực
phẩm.
Thông tư 32/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản
phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.
Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT về việc quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm
đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực
phẩm.
Công văn 3401/BNN-TC về việc tăng mức lãi suất trần cho vay đối với các mô hình trồng rừng
của Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp.
Quyết định 1667/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt Đề án chuyển giao Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp
cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

27/07/2012

27/07/2012

26/07/2012
20/07/2012

20/07/2012
20/07/2012

19/07/2012
18/07/2012
10/07/2012
10/07/2012

Quyết định 1629/QĐ-BNN-TCTL về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quyết định 1626/QĐ-BNN-KHCN về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án "Tác động
của tự do hóa thương mại đối với việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và các ngành kinh tế cơ
bản".
Quyết định 1621 /QĐ-BNN-KH Về việc ban hành Khung theo dõi, đánh giá dựa trên kết quả
tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/07/2012
06/07/2012
03/07/2012

Công văn 3227/BNN-KHCN về việc công bố 36 Tiêu chuẩn Việt Nam về công trình thủy lợi.

28/06/2012

Thông tư 28/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng
chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Thông tư 30/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện
vệ sinh thú y.

Bộ Tài chính
28/06/2012

Thông tư 107/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản
lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản.

Bộ Công thương
Ngày 05/07/2012

Bộ Công Thương ban hành Công văn 5917/BCT-KHCN về việc kiểm tra nhà nước về an toàn
thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Bộ Thông tin và Truyền thông
05/07/2012

Công văn 1727/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục
tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012.

Tổng Cục hải quan
09/07/2012

Công văn 3441/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án đầu tư.

Ủy Ban Nhân dân Tp Hà Nội
06/07/2012
Quyết định 16/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thí điểm một số
chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông
thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016.
02/07/2012

Quyết định 2976/QĐ-UBND về việc kiện toàn, thay thế thành viên Ban chỉ đạo công tác vệ sinh
an toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội.
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