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Khởi động dự án Chính sách cho người nghèo

N

gày 26/4/2012, Vụ Hợp tác Quốc tế thông qua
Chương trình Hỗ trợ quốc tế (ISG), Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã tổ chức hội thảo “Khởi động
dự án chính sách cho người nghèo” với sự tham gia của
lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện các tổ chức quốc
tế FAO, IFAD, One UN, các tổ chức NGO, các đơn vị tư
nhân, các viện nghiên cứu chính sách và khoa học công
nghệ nông nghiệp, đại diện một số địa phương và các
bên tham gia dự án.
Dự án Chính sách cho người nghèo triển khai giai đoạn
1 từ 2006-2010 đã thực hiện 3 nghiên cứu chính sách,
nhưng các kết quả nghiên cứu này chưa được chuyển tải
đầy đủ vào các văn pháp pháp lý ban hành. Vì vậy, giai
Tháng 5/ 2012

đoạn 2 với hỗ trợ của FAO-IFAD từ 2012-2015, bao gồm
4 quốc gia Căm Pu Chia, Lào, Nepal và Việt Nam với
mục tiêu (i) Xác đinh và phân tích các rủi ro cũng như
các vấn đề cấp bách đối với xây dựng chính sách; (ii)
Tăng cường năng lực cho chính phủ về phân tích chính
sách; (iii) Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã
hội dân sự và khối tư nhân; (iv) Chia sẻ thông tin và bài
học kinh nghiệm; (v) tăng cường năng lực thể thế cho
4 quốc gia châu Á nhằm xây dựng các giải pháp chính
sách cho người nghèo trong quản lý rủi ro và nhạy cảm
đối với các nông hộ nhỏ.
Chương trình sẽ được kết nối với (i) tài liệu pháp lý; (ii)
các ưu tiên về chính sách (tái cơ cấu ngành, phát triển
nông thôn mới, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và
an toàn thực phẩm.
Chương trình sẽ được triển khai với các đơn vị: (i)
ISG - MARD/ICD: các đối thoại chính sách cấp cao;
(ii) IPSARD và các viện nghiên cứu: hỗ trợ kỹ thuật cho
nghiên cứu chính sách; (iii) Các phòng ban thuộc Bộ
NN&PTNT và các Bộ khác: khả năng đem lại tác động
trong xây dựng chính sách và các chương trình quốc gia
hiện có; (iv) Khối tư nhân và các tổ chức dân sự xã hội:
hỗ trợ kỹ thuật cho công tác tư vấn chính sách.
Trang 1/8

Bản tin ISG

05/2012

Quản lý chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm

Một số công tác trọng tâm về quản lý chất lượng nông sản trong tháng 5/2012

T

riển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực
tuyến với các địa phương về công tác đảm bảo an
toàn thực phẩm ngày 26/4/2012, ngày 16/5/2012, Thứ
trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì cuộc họp về
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5/2012 với
lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ và thanh tra của Bộ.
Bộ Nông nghiệp và PTNT về có thông báo 2360/TBBNN-VP ngày 22/5/2012 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 5/2012. Theo đó một
số công tác trọng điểm về quản lý chất lượng nông
sản, an toàn thực phẩm cần khẩn trương triển khai như:
hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định điều kiện đảm
bảo ATTP và kiểm dịch thực vật đối với rau, quả tươi
xuất khẩu sang thị trường EU; đề xuất sửa đổi Thông

tư số 54/2010/TT-BNNPTNT về quy định kiểm tra sử
dụng chất cấm; rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số
16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về
đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành
nông nghiệp và phát triển nông thôn…
Chi tiết thông báo số 2360/TB-BNN-VP ngày 22/5/2012
trên trang tin www.isgmard.org.vn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bãi bỏ một số quy định trong
kiểm soát thủy sản xuất khẩu - Quyết định số 912/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/4/2012 của Bộ
NN&PTNT về việc bãi bỏ Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT
ngày 26/2/2010 của Bộ NN&PTNT

- Quyết định số 895/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/4/2012 của
Bộ NN&PTNT về việc bãi bỏ Quyết định số 2568/QĐ-BNNQLCL ngày 28/10/2011 của Bộ NN&PTNT
- Công văn số 664/QLCL-CL1 ngày 09/5/2012 của Cục
Quản lý Chất lượng NLS&TS gửi Tổng Cục Hải quan và Hải
quan các tỉnh/ thành phố về việc bãi bỏ một số Quyết định
tăng cường kiểm soát thủy sản XK
Chi tiết các văn bản trên tại trang tin www.isgmard.gov.vn

HẠN CHẾ CHUYỂN ĐẤT TRỒNG LÚA SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

T

heo Bộ NN-PTNT, diện tích đất trồng lúa đã
giảm 270.000 ha trong 10 năm qua. Nguyên
nhân chủ yếu là do chuyển sang cho các mục
đích phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát
triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

hoạch được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020
phải giữ được 3,8 triệu ha đất trồng lúa. Nghị định
42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa đã
đề ra rất nhiều giải pháp “mạnh” nhằm quyết liệt giữ
được đất trồng lúa.

Hiện nay cả nước còn 4,1 triệu ha đất trồng lúa. Quy

Theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành

Tháng 4/ 2012

Trang 2/8

Bản tin ISG

kể từ ngày 01/07/2012, việc chuyển mục đích sử
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kiện: (i) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất đã được xét duyệt và được cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng; (ii)
Có phương án sử dụng đất tiết kiệm tối đa, thể hiện
trong thuyết minh tổng thể của dự án được cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; (iii) Tổ chức, cá
nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất để sử dụng
vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa
nước phải có phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ
sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do
chuyển mục đích sử dụng theo quy định. Khi chuyển
đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông
nghiệp, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án, thực
hiện dự án không đúng tiến độ để đất hoang hóa sẽ bị
thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

CHƯƠNG TRÌNH MTQT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Kinh phí trung ương cho xây dựng phát triển nông thôn mới

C

ăn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm
2012, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới vừa ban hành thông báo
số 32/TB-BCĐTW-VFĐP về kế hoạch phân bổ ngân sách
Trung ương của Chương trình MTQG về xây dựng nông
thôn mới năm 2012.
Dựa trên nguyên tắc, vừa tập trung chỉ đạo đối với các
nơi có điều kiện bằng vốn ngân sách Trung ương, ngân
sách địa phương của Chương trình MTQG để hoàn thành
mục tiêu đến năm 2020 đạt 20% số xã nông thôn mới,
vừa phải sử dụng ngân sách hàng năm và lồng ghép từ
Tháng 4/ 2012

các chương trình MTQG khác triển khai thực hiện trên
diện rộng để nâng dần tỷ lệ xã nông thôn mới hàng năm,
tăng dần số tiêu chí đạt chuẩn của tất cả các xã. Đồng
thời tiêu chí phân bổ cũng được quy định rõ trong thông
báo trên cho các địa phương.
Chi tiết thông báo số 32/TB-BCĐTW-VFĐP trên trang tin
http://nongthonmoi.gov.vn/01/342/Thong-bao-kehoach-phan-bo-ngan-sach-Trung-uong-cua-Chuongtrinh-MTQG-ve-xay-dung-nong-thon-moi-nam-2012.
htm.
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Phát triển mô hình Hợp tác xã thủy sản trong xây dựng nông thôn mới

C

hiều ngày 21/5/2012, tại TP.
Cần Thơ, Viện Phát triển kinh
tế hợp tác (thuộc Liên minh
HTX Việt Nam) đã phối hợp với Văn
phòng Friedrich Naumann Foundation
For Freedom - Cộng hòa Liên bang
Đức, tổ chức hội thảo “Nghiên cứu
phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX)
thủy sản trong xây dựng nông thôn
mới vùng ĐBSCL”, nhằm tìm ra giải
pháp tháo gỡ, giúp cho các HTX thủy
sản trong vùng ĐBSCL phát triển bền
vững.
Hiện nay ở nước ra có hơn 500 số
HTX hoạt động nghề cá, 2 liên hiệp
HTX, riêng vùng ĐBSCL có 155
HTX thủy sản trên tổng số 1.534 xã,
phường, thị trấn, với trên 336 ngàn số
hộ tham gia, chiếm trên 1/3 số HTX
thủy sản của cả nước. Tuy nhiên, vai

trò của HTX còn mờ nhạt trong nhiều
hoạt động như tín dụng nông thôn,
tiêu thụ sản phẩm, phát triển cơ sở
hạ tầng … Vì vậy, vấn đề hợp tác
giữa kinh tế hộ thuỷ sản trong cả lĩnh
vực nuôi trồng, đánh bắt trong tổ hợp
tác, HTX là rất quan trọng.
Thông qua con đường hợp tác, các
hộ nuôi trồng thuỷ sản sẽ giúp đỡ

nhau giải quyết vấn đề con giống,
thức ăn, phòng trừ dịch bệnh, tiêu
thụ thuỷ sản. Ngoài sự trợ giúp của
các đơn vị và ngành có liên quan ,
HTX cũng có thể huy động vốn góp
của xã viên, thành viên để đầu tư sản
xuất thức ăn, cá giống cung cấp cho
hộ, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng
và các hoạt động dịch vụ khác …
đảm bảo sản xuất bền vững. Các hộ
khai thác đánh bắt thuỷ sản trên biển
cũng thông qua hình thức tổ hợp tác,
HTX sẽ gắn kết được giữa các khâu
đánh bắt, khai thác với chế biến và
mở rộng dịch vụ hậu cần nghề cá,
như đầu tư kho lạnh, xưởng nước đá,
chế biến thuỷ sản, cung cấp xăng
dầu, thiết bị khai thác và đặc biệt là
tiêu thụ sản phẩm làm cho đạt hiệu
quả kinh tế cao hơn./.

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Việt Nam – Israel tăng cường hợp tác về thú y và thủy sản
Được sự uỷ quyền của Chính phủ hai nước, ngày
15/5/2012, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì
cùng đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Israel
do bà Bộ trưởng Orit Noked chủ trì đã có buổi hội đàm và
ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước Israel về hợp
tác trong lĩnh vực Thú y và Kiểm dịch động vật.
Cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát và đoàn đại biểu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã có
chương trình tham dự Khai mạc, thăm Triển lãm Quốc tế
Nông nghiệp lần thứ 18 (Agritech 2012 Israel)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT Israel Orit Noked

N

hận lời mời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Israel, từ ngày 15-16/5/2012, Bộ
trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn đại biểu Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã thăm và làm
việc tại Israel.
Tháng 4/2012

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Israel,
Bộ trưởng và đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Việt Nam đã có chương trình thăm một số cơ
sở nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp: Trung tâm nghiên
cứu Công nghệ bảo quản Nông sản; Trang trại chăn nuôi
bò sữa công nghệ cao Dubi Shamir Dairy Farm; Công ty
NanDanJain chuyên về thiết bị tưới.
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Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ chống cúm ở Việt Nam

B

ộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê
duyệt dự án “Hỗ trợ quản trị tri thức và đối thoại
chính sách thông qua Đối tác phòng chống cúm
gia cầm và cúm ở người” do Cơ quan Phát triển quốc
tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Chương trình phát
triển Liên hợp quốc (UNDP) tại quyết định số 1137/
QĐ-BNN-HTQT ngày 18/5/2012. Vụ Hợp tác quốc tế,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ dự
án, với thời gian thực hiện từ tháng 5/2012 đến tháng
5/2013. Tổng kinh phí cho dự án là 300.000 USD. Dự
án được thực hiện tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh Khánh Hòa, Kiên
Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Lạng Sơn.

Mục tiêu của dự án là đến năm 2016 nâng cao
chất lượng và hiệu quả quản lý hệ thống y tế quốc
gia, bao gồm việc cải thiện và bảo vệ sức khỏe, tập
trung vào bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng
hơn cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất và có
hoàn cảnh khó khăn.
Dự án này hướng tới việc hỗ trợ khởi động và thúc
đẩy thực hiện Chương trình phối hợp hành động
quốc gia phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa

đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, giai
đoạn 2011-2015 (AIPED) nhằm huy động và điều
phối hiệu quả các nguồn lực quốc gia và quốc tế.
Cùng với đó, dự án tăng cường quản trị tri thức và
chia sẻ thông tin, đồng thời tạo môi trường thuận
lợi cho vận động chính sách và thảo luận chiến
lược về cúm gia cầm và đại dịch; hỗ trợ chi phí
nhân sự và hoạt động văn phòng dự án để điều
phối hoạt động của các đối tác trong nước và quốc
tế, cũng như các hoạt động trong phạm vi Chương
trình AIPED.

Hỗ trợ khẩn cấp khống chế dịch bệnh chưa xác định trên tôm
Thời gian qua, dịch bệnh trên tôm xảy ra khá nghiêm
trọng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với hơn
30 nghìn hộ nuôi tôm bị thiệt hại. Tại một số tỉnh
như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, bệnh xuất hiện
trên 60% diện tích nuôi tôm.

T

heo Công văn 630/TTg-QHQT ngày
14/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ khẩn cấp
khống chế sự lây lan dịch bệnh chưa được xác định
trên tôm” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp
Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ cho Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn với tổng kinh phí viện trợ
không hoàn lại là 500.000 USD.

Tháng 5/2012

Dự án “Hỗ trợ khẩn cấp khống chế sự lây lan dịch
bệnh chưa được xác định trên tôm” sẽ cung cấp
tôm giống tới 2.000 hộ nghèo nuôi tôm cho vụ tiếp
theo.
Đồng thời, dự án cũng hỗ trợ các nghiên cứu, kỹ
thuật nhằm xác định nguyên nhân dịch bệnh, cải
thiện an toàn sinh học trong nuôi tôm, hoàn thiện
các hướng dẫn chuẩn bị cho trường hợp dịch bệnh
khẩn cấp và phát triển chiến lược quản lý thú y thuỷ
sản cho các hoạt động tiếp theo.
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Việt Nam-Nga tăng hợp tác

công nghệ về thủy sản

H

ơn 50 chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và Nga
đã tham gia hội thảo Hợp tác khoa học công nghệ
Việt-Nga, tổ chức ngày 23/5/2012, tại thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhằm đánh giá và đưa ra
những định hướng, đẩy mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai
nước trong lĩnh vực thủy sản. Đây các chuyên gia đầu
ngành của Viện Hải dương học, Trung tâm nhiệt đới ViệtNga, Viện Nghiên cứu hải sản, Trung tâm nghiên cứu thủy
sản Thái Bình Dương (Nga)…

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn cho biết hiện nay, ngành thủy
sản hai nước đều quan tâm đến việc bảo vệ nguồn lợi
và đa dạng sinh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản,
công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến các
sản phẩm gia tăng từ nguyên liệu thủy sản...
Hai nước Việt Nam-Nga đã có nhiều chương trình
hợp tác khoa học công nghệ thủy sản từ những
năm 1988 đến nay như nghiên cứu biển và nghề
cá, nghiên cứu biến động trứng cá-cá bột, phát triển
nuôi cá nước lạnh… Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác
này chưa tương xứng với tiềm năng giữa hai bên, hai
nước chưa có cơ chế hợp tác nghiên cứu khoa học
thủy sản ổn định, phù hợp.
Nhằm đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ thủy

sản, hội thảo đưa ra một số vấn đề trọng tâm cần
hợp tác trong thời gian đến gồm: phát triển nghề
cá biển với việc đánh giá trữ lượng cá, nghiên cứu
đa dạng sinh học, khai thác thủy sản; tăng cường
nghiên cứu giống và nuôi trồng thủy sản nhằm tuyển
chọn nhóm sinh vật có lợi cho sản xuất, nghiên cứu
dịch tễ học, các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh,
phát triển công nghệ chiết tách các hoạt chất sinh
học, nghiên cứu tác động biến đối khí hậu đối với sản
xuất thủy sản…
Đồng thời, hội thảo cũng đưa ra việc phát triển công
nghệ sau thu hoạch như nghiên cứu độc tố, công
nghệ xử lý, bảo quản, chế biến…
Việt Nam và Nga cùng phối hợp đào tạo nguồn nhân
lực ngành thủy sản để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu,
hợp tác trong giai đoạn tới./.

Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp

S

áng 15/5/2012 tại Vientiane, Bộ Nông - Lâm
nghiệp Lào phối hợp với Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức hội
thảo phát triển nông nghiệp giữa hai nước. Phát
biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã giới
thiệu một số thành tựu của nông nghiệp Việt Nam
thời gian qua, đồng thời đúc rút một số bài học
kinh nghiệm có thể áp dụng cho ngành nông
nghiệp hai nước. Thứ trưởng cũng đưa ra một số
nhận xét về nông nghiệp Lào sau chuyến thăm
thực tế tại Lào thời gian qua.

TT Bộ NL nghiệp Lào Typhom Malak và TT Bộ
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Bùi Bá Bổng
Tháng 5/2012

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao sự giúp đỡ
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của Việt Nam nói chung, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn nói riêng trong việc giúp đỡ ngành
nông nghiệp Lào phát triển, góp phần đẩy nhanh
công cuộc xóa đói giảm nghèo tại nước này.

trồng ngô cao sản để phục vụ tiêu thụ trong nước
và xuất khẩu.

Tuy nhiên, Lào cũng cần phải cơ cấu lại sản xuất
nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ
Với thế mạnh đất đai rộng lớn vừa phù hợp với cao, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, và tập trung
các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như đầu tư hạ tầng để thúc đẩy xuất khẩu... Xây dựng
cao su, cà phê, hạt điều; vừa thuận lợi cho chăn chiến lược phát triển dài hạn, quy hoạch trên phạm
nuôi gia súc, Lào cần phát huy hơn nữa thế mạnh vi toàn quốc; phát triển hệ thống khuyến nông và
trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng cây công nghiệp dịch vụ nông nghiệp; chú trọng tăng cường đào
và diện tích 900.000 ha đất nông nghiệp để trồng tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp... để
lúa, nhất là các loại lúa đặc sản có giá trị cao, và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững./.

Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, PTNT ban hành
tháng 5/2012
Ngày ban hành
Chính phủ
11/05/2012
10/05/2012

Nội dung
Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,
hỗ trợ thị trường.

Thủ tướng Chính phủ
16/05/2012
14/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
03/05/2012

Công văn 636/TTg-QHQT về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án "Quản
lý thiên tai" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
Công văn 630/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Lương thực và
Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ
Quyết định 21/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ
sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
Công văn 622/TTg-QHQT về Kết quả đàm phán khoản tài trợ bổ sung cho Dự án "Phát
triển ngành Lâm nghiệp" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
Quyết định 521/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa
phương phòng chống dịch bệnh.

Văn phòng Chính phủ
15/05/2012
14/05/2012

14/05/2012
11/05/2012

07/05/2012

Tháng 5/2012

Công văn 3362/VPCP-QHQT về việc triển khai kết quả thỏa thuận hợp tác ODA với Hàn
Quốc
Thông báo 173/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc
họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngày
26/04/2012.
Công văn 3301/VPCP-QHQT về việc gia nhập Mạng lưới cây ăn quả nhiệt đới quốc tế
(TFNet
Thông báo 172/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch
Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị Tổng kết 10 năm phát triển phong trào
giao thông nông thôn (2001 - 2010), triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2030 gắn với
Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an toàn giao thông.
Công văn 3093/VPCP-KTTH về phương thức xuất bán lương thực dự trữ quốc gia
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22/ 05/ 2012
Thông báo 2360/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 5/2012
18/05/2012
Quyết định 1137/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt dự án “Hỗ trợ quản
trị tri thức và đối thoại chính sách thông qua đối tác phòng chống cúm gia
cầm và cúm ở người”
16/05/2012
Quyết định 1119/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Hội đồng xét tặng
chuyên ngành Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.
16/05/2012
Quyết định 1118/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung thiết kế
cơ sở hạng mục cầu giao thông Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét
kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông tỉnh Đồng Tháp, Long An và tiền
Giang
16/05/2012
Công văn 1440/BNN-QLCL về việc giao đơn vị đầu mối về an toàn thực
phẩm
15/05/2012
Công văn 1431/BNN-TCLN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc
dụng sang làm đường giao thông
15/05/2012
Công văn 1429/BNN-QLCL về việc cung cấp thông tin về an toàn thực
phẩm nông lâm thủy sản
10/05/2012
Quyết định 1067/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị
quan chức cao cấp của ASEAN về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm
nghèo lần thứ 8 (SOMRDPE 8) với các nước đối tác (Nhật Bản, Trung
Quốc, Hàn Quốc) và các Hội nghị liên quan
9/5/2012
Thông báo số 32/TB-BCĐTW-VFĐP về kế hoạch phân bổ ngân sách Trung
ương của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2012
4/5/2012
Chỉ thị về đẩy mạnh ứng dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản
xuất trồng trọt
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
15/05/2012
11/05/2012

Quyết định 587/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi
ven biển và hải đảo giai đoạn 2012 – 2015
Công văn 1469/LĐTBXH-VL về việc hỗ trợ người lao động bị mất việc làm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
11/05/2012

Công văn 3263/BKHĐT-PC về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về chuyển đổi hình thức đầu tư một số dự án sử dụng ngân sách Nhà nước
và trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường
08/05/2012

Thông tư 04/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường,
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
14/05/2012

Quyết định 52/QĐ-BCĐBV&PTR về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo
Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020
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