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Trong số này
- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp - nhiệm vụ trọng
tâm 2012
- Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành
nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
- Bốn kết quả quan trọng đạt được sau 3 năm thực

C

hiện chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông
thôn mới giai đoạn 2009-2011
- Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế
- Văn bản pháp quy nông nghiệp và phát triển nông
thôn ban hành Quý I/2012

TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012

ùng với nhiệm vụ chung của cả
nước là đổi mới mô hình tăng
trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế
theo hướng từ chủ yếu phát triển chiều
rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều
rộng và chiều sâu, ngành nông nghiệp
xác định nhiệm vụ trọng tâm trong
năm 2012 là từng bước tái cơ cấu
ngành để nâng cao chất lượng, giá trị
gia tăng và phát triển bền vững.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng,
dù đạt được những kết quả khá ấn
tượng, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP
của ngành đang chậm lại. “Chúng ta
làm số lượng ngày càng nhiều, nhưng
giá trị gia tăng chưa cao, nghĩa là làm
nhiều nhưng được ít tiền. Đây là thách
thức của ngành trong thời gian tới. Đề
án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp sẽ
rà soát và tập trung vào các ngành
hàng mang giá trị cao hơn. Bỏ ra 1
đồng vốn, 1 ngày công sẽ phải đem
lại thu nhập cao hơn cho nông dân”,
Bộ trưởng nói.
Tái cơ cấu cần phải chọn khâu
trọng yếu để phát triển và để không
lãng phí tài nguyên của đất nước, Bộ
trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Đối

với một nền nông nghiệp muốn phát
triển bền vững trong nền kinh tế thị
trường thì phải tập trung vào những
lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế, không
thể và cũng không nên làm tất cả mọi
thứ”.
Với mục tiêu phát triển của đề án:
Phát triển nông nghiệp nông thôn bền
vững cả về tự nhiên và xã hội, đảm bảo
môi trường sản xuất nông nghiệp và

nông thôn trong sạch, góp phần xóa
đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi
khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính
trong sản xuất nông nghiệp; phấn đấu
xây dựng một nền nông nghiệp hiện
đại, hiệu quả, chất lượng, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của người tiêu
dùng trong nước và đủ sức cạnh tranh
trên thị trường thế giới, hướng tới trở
thành một cường quốc xuất khẩu nông
sản.
(Xem tiếp tr 2)

Một số chỉ tiêu chính:

40 tỷ USD;

sau:

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng
ngành giai đoạn 2011-2015 bình quân
2,6-3,0%/năm, giai đoạn 2016-2020 là
3,5-4%/năm; giá trị sản xuất tăng 4,34,7%/năm.

Nhấn mạnh vấn đề tái cơ cấu ngành là
nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung thực
hiện trong năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT Cao Đức Phát chỉ rõ 3
nhóm vấn đề cần triển khai đó là:

- Góp ý về định hướng tái cơ cấu ngành;

- Cơ cấu ngành đến năm 2020 là: Nông
nghiệp 64,7%, lâm nghiệp 2%, thủy sản
33,3%.

- Chuyển đổi cơ cấu đầu tư, đổi mới
doanh nghiệp nhà nước,

- Phát triển lâm nghiệp tăng độ che phủ
rừng lên 42-43% năm 2015 và lên 44 45% vào năm 2020; bảo vệ đa dạng sinh
học và môi trường; khắc phục và giảm
thiểu thiệt hại do dịch bệnh và các tác
động xấu của biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục đổi mới về thể chế chính sách
liên quan tới phát triển nông nghiệp,
nông thôn.

- Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới,
góp phần xóa đói giảm nghèo, phấn đấu
tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là
20% đến năm 2015 và 50% đến năm
2020;
- Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt

- Phát triển các thành phần kinh tế và

Ngày 6/4/2012 tới đây, Bộ trưởng Cao
Đức Phát sẽ chủ trì cuộc họp tham vấn
đề án tái cơ cấu ngành do Vụ Hợp tác
quốc tế Bộ Nông nghiệp và PTNT thông
qua Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) tổ
chức nhằm lắng nghe, thu nhận ý kiến từ
các cơ quan hợp tác phát triển, NGOs,
hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và
các đơn vị trong Bộ với nội dung chính

- Khuyến nghị khung chính sách, giải
pháp và cơ chế thực hiện tái định hướng
tái cơ cấu ngành trong 1) Chính sách huy
động nguồn vốn đầu tư tư nhân và FDI; 2)
Tái cơ cấu tư đầu tư công; 3) Phát triển thị
trường nông nghiệp và kênh phân phối;
4) Sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp
nhà nước và phát triển các thành phần
kinh tế; 5) Sự tham gia của dân nghèo
nông thôn, và 6) các vấn đề khác (tiếp
tục đổi mới cơ chế, chính sách)
Tài liệu dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành
Nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia
tăng và phát triển bền vững
có thể truy cập tài liệu tại http://
www.isgmard.org.vn/ARDRefDocs_
ARDSectorStrategyPolicy.asp.
Các góp ý trực tiếp trên mạng xin gửi về
http://www.isgmard.org.vn/VHForums/.

Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

T

hủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định
số 124/QĐ-TTg ngày 02/12/2012 phê
duyệt quy hoạch phát triển sản xuất
nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn năm
2030. Quyết định nêu rõ về quy hoạch sử dụng
đất, khai hoang mở thêm đất nông, lâm nghiệp
và nuôi trồng thủy sản từ năm 2011 đến năm
2020 khoảng 1,1 triệu ha; bao gồm cho trồng
lúa 37 ngàn ha, cây hàng năm 60 ngàn ha, cây
lâu năm 100 ngàn ha, trồng rừng 930 ngàn ha.

Nội dung
Năm 2020
So với năm 2010
Đất sản xuất nông nghiệp
9,59 triệu ha
(-) 580 ngàn ha
Đất lâm nghiệp
16,2-16,5 triệu ha
(+) 879 ngàn ha
Đất nuôi trồng thủy sản
790 ngàn ha
(+) 99.700 ha
Đất sản xuất muối ổn định
14.500 ha (muối công nghiệp 8.500 ha)
Quỹ đất lúa ổn định 3,812 triệu ha,, áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh tiên tiến để đạt sản lượng 41-43 triệu tấn
năm 2020 và 44 triệu tấn năm 2030, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu.
Bố trí ổn định diện tích đất trồng chè
Diện tích đất trồng cà phê
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140 ngàn ha
(+) 10 ngàn ha
500 ngàn ha (đạt 70% quy mô công nghiệp năm 2020)

Nội dung
ổn định diện tích cây cao su

Năm 2020
Phải đầu tư tăng thêm công suất chế biến
500 ngàn tấn mủ khô/năm
16,2-16,5 triệu ha
8,132 triệu ha
5,842 triệu ha
2,27 triệu ha

Về lâm nghiệp
- Rừng sản xuất
- Rừng phòng hộ
- Rừng đặc dụng
Về chăn nuôi
- Tổng đàn lợn
- Số lượng trâu
- đàn bò thịt
- bò sữa
- Gia cầm (theo hướng nuôi tập trung)

34 triệu con
khoảng 3 triệu con
12 triệu con
500 ngàn con
khoảng 360-400 triệu con

Về thủy sản
- diện tích nuôi trồng
- chế biến thủy sản

1,2 triệu ha
1,9 triệu tấn xuất khẩu

Sản xuất muối: sản lượng 2 triệu tấn trong
đó muối công nghiệp 8,5 ngàn ha, sản lượng
1,35 triệu tấn

14,5 ngàn ha

So với năm 2010
800 ngàn ha
(+) 879 ngàn ha

(Chi tiết nội dung Quyết định số 124/QĐ-TTg trên trang tin www.isgmard.org.vn)

BỐN KẾT QUẢ QUAN TRONG ĐẠT ĐƯỢC SAU 3 NĂM THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
nêu bật 4 kết quả quan trọng đạt được
trong thực hiện Chương trình xây dựng
thí điểm mô hình nông thôn mới sau 3
năm thực hiện:
1. đã thấy được hình hài nông thôn
mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa ở Việt Nam, cả về quy hoạch,
xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản
xuất, văn hóa, xã hội, môi trường, tạo
việc làm, tăng thu nhập, xây dựng hệ
thống chính trị...;

S

áng 20.3.2012, dưới sự chủ trì
của Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng, Ban Bí thư Trung ương
Đảng đã làm việc với Ban Chỉ đạo
Chương trình xây dựng thí điểm mô
hình nông thôn mới, nghe Báo cáo kết
quả thực hiện Chương trình giai đoạn
2009 - 2011.
Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo
Chương trình xây dựng thí điểm nông
thôn mới, sau 3 năm thực hiện Chương

trình, các nội dung xây dựng nông thôn
mới đều được triển khai và cơ bản đạt
yêu cầu đề ra. Đến tháng 6/2010 đã cơ
bản hoàn thành quy hoạch chi tiết ở 11
xã điểm trong cả nước. Xây dựng cơ sở
hạ tầng được xác định là khâu mở đầu
trong xây dựng nông thôn mới. So với
năm 2008, thu nhập của người dân các
xã điểm năm 2011 đã tăng bình quân
khoảng 62,6%;
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã

2. đã kiểm nghiệm được những mặt
được và hợp lý của bộ tiêu chí, những
tiêu chí nào phù hợp đi vào cuộc sống,
sắp tới phải làm tiếp, những tiêu chí
nào chưa đạt, chưa phù hợp như tiêu
chí về thu nhập, môi trường, chuyển
đổi cơ cấu lao động...
3. Việc thực hiện Chương trình xây
dựng mô hình thí điểm đã khơi dậy
không khí xây dựng nông thôn mới và
có sức lan tỏa rộng khắp, huy động
được nguồn lực lớn cả trong ngân sách
và ngoài xã hội. Nhân dân thấy rõ thêm
(Xem tiếp tr 4)
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trách nhiệm của mình, hồ hởi, phấn khởi,
đóng góp xây dựng nông thôn mới, có
những gia đình đã hiến đất, phá tường để
làm đường.
4. Qua chỉ đạo điểm, cũng đã cho
kinh nghiệm bước đầu về công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng
nông thôn mới, từ cách chọn điểm, xây
dựng mô hình, tiêu chí, lập Ban Chỉ
đạo...
Tổng Bí thư cũng lưu ý, mô hình nông
thôn mới tuy đã cơ bản được hình thành,
nhưng còn một số tiêu chí chưa đạt được
và kết quả chưa vững chắc; phải tiếp tục
hoàn thiện mô hình nông thôn mới, đặc

biệt là bộ tiêu chí, như cơ cấu lao động,
thu nhập, môi trường...;
Tổng Bí thư chỉ rõ, sắp tới cần tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung
ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn. Trong việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 7 có nội dung xây dựng
nông thôn mới, nội dung này được coi
là tiêu điểm, là trung tâm, nếu làm tốt sẽ
kéo theo những nội dung khác, đời sống
nông dân được nâng lên, bộ mặt nông
thôn thay đổi, nông nghiệp phát triển,
chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu
kinh tế... Để triển khai thực hiện tốt Nghị
quyết quan trọng này, cần có chương
trình bài bản hơn nữa và thường xuyên

kiểm tra đôn đốc thực hiện; phải tiếp tục
hoàn thiện, bổ sung, cụ thể hóa những
tiêu chí, mô hình nông thôn mới chung
và phù hợp cho từng vùng, bao gồm cả
việc điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp,
miền núi khác đồng bằng, nông thôn
khác đô thị... Xây dựng nông thôn mới
thời kỳ tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, đồng thời phải giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý,
phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa
vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở,
bao gồm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng,
vai trò quản lý của chính quyền và vai trò
làm chủ của nhân dân trong phát triển
nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
Mục tiêu của Chương trình là nghiên cứu, đề xuất bổ
sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp khoa
học và công nghệ xây dựng nông thôn mới để áp dụng cho
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2010-2020. Xây dựng một số mô hình nông thôn
mới trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ, từ đó đánh giá hiệu quả để tổ chức
nhân rộng trên phạm vi cả nước trong quá trình xây dựng
nông thôn mới.

N

gày 05 tháng 01 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt chương trình khoa học công nghệ phục vụ
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 với
tổng Kinh phí để thực hiện Chương trình dự kiến khoảng
1.500 tỷ đồng. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ
Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức
thực hiện.

Cụ thể, phấn đấu 70% đề tài, dự án thuộc Chương trình
có kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học và công
nghệ trong nước và nước ngoài; 10% đề tài, dự án thuộc
Chương trình được đăng ký bảo hộ sử hữu trí tuệ.
Các đề tài, dự án thuộc Chương trình thực hiện đào tạo,
tập huấn chuyển giao công nghệ cho 10.000 lượt đối tượng
chuyển giao công nghệ và nhận chuyển giao công nghệ ở
nông thôn.
(Toàn văn quyết định 27/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 01 năm
2012 về Phê duyệt chương trình Khoa học và công nghệ
phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tại
trang tin www.isgmard.org.vn)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia An toàn
thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030
Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 –
2020 và tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012. Mục tiêu đến
năm 2020 là việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ
chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu

quả, chủ động bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng,
đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất
nước.
Các mục tiêu cụ thể được Chiến lược đề cập như: nâng cao
kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối
(Xem tiếp tr 5)
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ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính.
Đến năm 2030, phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, chế biến và
kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm.

tượng; tăng cường năng lực của hệ thống quản lý an toàn thực
phẩm; cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm
của các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm;

Nhằm đạt được những mục tiêu nói trên, Chiến lược cũng
đã vạch ra 3 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện, đó là: nhóm
giải pháp về chỉ đạo điều hành; nhóm giải pháp về chuyên
môn kỹ thuật và nhóm giải pháp về nguồn lực.Trên cơ sở đó,
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các
Bộ, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung của Chiến
lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và
tầm nhìn đến năm 2030 trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
được giao./.
Tìm hiểu chi tiết văn bản quyết định 20/QĐ-TTg tại trang tin
www.isgmard.org.vn

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

C

Việt Nam hưởng ứng “Tầm nhìn mới trong nông nghiêp”

ách đây vài năm, tại Diễn
đàn Kinh tế Thế giới họp
thường niên tại Davos,
một sáng kiến quan trọng được
đưa ra lấy tên là “Tầm nhìn mới
trong nông nghiệp” với sự tham
gia của nhiều tập đoàn đa quốc
gia và nhiều tổ chức phát triển
của thế giới. Mục tiêu của sáng
kiến này có thể tóm tắt là: trong
10 năm, cố gắng tăng sản lượng
nông nghiệp lên 20% trong khi
giảm 20% tỷ lệ đói nghèo và
Bộ trưởng Cao Đức Phát trong phiên họp Tầm nhìn mới cho
giảm 20% mức phát thải cácnông
nghiệp tại Davos, Thụy Sỹ 2012
bon.
Từ Diễn đàn Kinh tế thế giới
Đông Á tổ chức tại thành phố Hồ Chí
Minh năm 2010, Việt Nam chính thức
tham gia vào sáng kiến này tiếp theo
nước đi đầu là Tanzannia.
Ngày 27 tháng 1 năm 2012, tại
phiên họp chuyên đề của Diễn đàn
Kinh tế Thế giới họp thường niên tại
Davos, Thụy Sỹ bàn về việc triển khai

thực hiện “Tầm nhìn mới trong nông
nghiệp”, Việt Nam được nêu lên như
một điển hình xuất sắc cho việc thúc
đẩy phát triển nông nghiệp ở các nước
đang phát triển.
Hai năm qua, Việt Nam đã thành lập
5 nhóm phối hợp với sự tham gia của
5 tập đoàn đa quốc gia và các cơ quan

chức năng của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn.Tuy mới ở những
bước đi đầu tiên nhưng
hoạt động tương đối đều
tay của 5 nhóm công tác
đã thể hiện sự cam kết và
nỗ lực của cả nông dândoanh nghiệp- nhà nước.

Bộ trưởng Cao Đức
Phát nêu định hướng trong
năm 2012: đẩy mạnh
hoạt động của 5 nhóm
ngành hàng và nhóm tín
dụng nông thôn mới hình
thành, đưa thêm các hoạt
động bảo vệ môi trường theo hướng
“Tăng trưởng Xanh” vào hoạt động các
nhóm. Bắt đầu nghiên cứu và áp dụng
các giải pháp nhân rộng các mô hình
cho toàn ngành hàng, xây dựng chính
sách, cơ chế để thể chế hóa các sáng
kiến này trên quy mô vùng và quốc
gia.

Hội nghị Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO)
khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31

Đ

ánh giá cao chủ đề an ninh lương
thực và giảm đói nghèo ở nông
thôn, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng tin tưởng Hội nghị của FAO khu vực
châu Á-Thái Bình Dương sẽ tìm ra những
giải pháp hữu hiệu và mạnh mẽ hơn cho

vấn đề này và khẳng định Việt Nam sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước
trong phát triển nông nghiệp, nông thôn,
đặc biệt thông qua chương trình hợp tác
Nam - Nam do FAO hỗ trợ và điều phối.
Tuy nhiên, việc bảo đảm an ninh

lương thực và giảm đói nghèo vẫn đang
gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt
tại các nước đang phát triển ở khu vực
châu Á - Thái Bình Dương. Việc phấn đấu
giảm một nửa số người nghèo đói vào
năm 2015 - 1 trong 8 mục tiêu phát triển
(Xem tiếp tr 6)
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Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc - còn là
một thách thức rất lớn và đòi hỏi phải có
sự nỗ lực rất cao của các tổ chức quốc
tế và các quốc gia.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
Việt Nam là một quốc gia mà nông
nghiệp có vị trí rất quan trọng, gắn liền
với cuộc sống của 70% dân số nông
thôn và chiếm tới gần 50% lực lượng lao
động, quyết định việc bảo đảm an ninh
lương thực quốc gia, góp phần tích cực
vào giảm đói nghèo, bảo đảm an sinh
xã hội và tạo điều kiện cho công nghiệp
hóa, hiện hoá hóa đất nước. Sau 25 năm
thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu
to lớn, nổi bật là sản xuất lương thực,
thuỷ sản, cây công nghiệp. Trong 23
năm qua, Việt Nam đã đóng góp vào thị
trường gạo thế giới trên 80 triệu tấn và
hiện nay còn xuất khẩu nhiều nông lâm
thủy sản với khối lượng lớn, xếp vị trí cao
trên thế giới. Tổng kim ngạch xuất khẩu
lĩnh vực nông nghiệp năm 2011 đạt 25
tỷ USD, chiếm gần 25% tổng kim ngạch
xuất khẩu của cả nước.
Ông Hiroyuki Konuma, Trợ lý Tổng
giám đốc FAO và đại diện khu vực CATBD của FAO nhận định: “Việc biến động
và tăng giá lương thực, những tác động
của biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc phiên toàn thể Hội nghị FAO khu
vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 31 được tổ chức tại Hà Nội ngày 15/3/2012

nhiên thường xuyên, các chính sách
thương mại, giá dầu thô tăng cao và việc
sử dụng ngày càng gia tăng cây lương
thực cho nhiên liệu sinh học là những
nhân tố phức tạp trong cuộc chiến
chống nạn đói”. Để nuôi sống dân số
thế giới dự kiến đến năm 2050, sản xuất
lương thực bền vững sẽ phải tăng 60%
trên toàn cầu và 77% ở các nước đang
phát triển. Mục đích là sẽ đòi hỏi sự đầu
tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp với kinh
phí dành cho nghiên cứu và phát triển cơ
sở hạ tầng, mở rộng nông nghiệp, đào

tạo, giảm thiểu mất mát sau mùa vụ, và
quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên bền
vững. Quan trọng không kém là một sự
thay đổi trong mô hình sản xuất lương
thực do FAO chủ trương và việc này sẽ
thúc đẩy đa dạng hóa trong nông nghiệp,
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hài hòa
sinh thái. Các chính sách cũng là vấn đề
quan trọng, bao gồm thúc đẩy và ủng hộ
nền nông nghiệp còn nghèo và phát triển
nông thôn, tăng cường hợp tác xã nông
dân và các tổ chức.

Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam
phòng, chống thiệt hại do thiên tai

N

gày 21/3/2012, tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh toàn
quyền Nhật Bản tại Việt Nam ông Tanizaki Yasuaki và
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã
ký Công hàm trao đổi “Dự án Khôi phục và phòng, chống
thiệt hại bão, lũ lụt”.
Theo đó, Nhật Bản sẽ viện trợ cho Việt Nam 600 triệu yên
(tương đương khoảng 7,2 triệu USD). Khoản viện trợ lần này
sẽ dùng để mua các máy móc cần thiết cho khôi phục, tái
thiết các cơ sở hạ tầng công cộng như: đê, mương, đường
liên khu… bị thiệt hại bão, lũ gây ra năm 2011 ở lưu vực
sông Mê Không. Từ nguồn viện trợ này sẽ giúp cho Việt Nam
nhanh chóng tái thiết và khôi phục những thiệt hại và cải thiện
cơ chế phòng, chống thiên tai.
Đại sứ Tanizaki đã phát biểu: “Thông qua nhiều hình thức
hỗ trợ của Nhật Bản bao gồm cả phi dự án lần này, chúng
tôi muốn giúp Việt Nam xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ
trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là ở những vùng thường
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xuyên bị ảnh hưởng để sớm khôi phục và có thể chủ động
hơn trong việc phòng, chống thiệt hại từ bão, lũ...”
Tại lễ ký, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, trung bình
mỗi năm Việt Nam bị ảnh hưởng từ 6 đến 8 cơn bão đổ bộ
vào đất liền, gây thiệt hại về vật chất ước khoảng 1% GDP;
ngoài ra hàng trăm người bị thiệt mạng và nhiều gia đình bị
mất nhà cửa. Bộ trưởng khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn
quan tâm đến việc phòng, chống và khắc phục hậu quả do
thiên tai gây ra, tuy nhiên Việt Nam luôn khó khăn về nguồn
lực để phòng, chống thiệt hại do bão, lũ gây ra.
(HT)

Mỹ giúp thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

V

iệt Nam và Mỹ vừa ký kết Bản ghi nhớ về chiến lược
phát triển phát thải thấp, nhằm giảm lượng khí thải
nhà kính từ năng lượng, nông nghiệp và lâm nghiệp.

Mục tiêu của chiến lược là nhằm giảm lượng phát thải khí
nhà kính từ năng lượng, nông nghiệp, đất đai và lâm nghiệp.
Việt Nam là một trong các nước chịu ảnh hưởng nặng nề
nhất của biến đổi khí hậu, vì thế việc lựa chọn chiến lược phát
triển xanh là rất thích hợp, đóng góp vào cuộc chiến chống
biến đổi khí hậu toàn cầu, ông Hormats nhận xét. Hiện nay
đang phụ thuộc nhiều vào năng lượng hóa thạch như dầu và
than đá, nhưng Việt Nam có thể dần chuyển sang dùng nhiều
hơn các loại năng lượng tái tạo như quang năng, phong điện
và cả điện hạt nhân
Bản ghi nhớ sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi kinh
nghiệp giữa hai bên; trong đó có hợp tác kiểm kê khí nhà kính
quốc gia; góp phần xây dựng các mô hình phát thải trong
nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất; góp phần xây dựng
mô hình phát triển cho lĩnh vực năng lượng, công nghiệp,
giao thông vận tải.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà và Thứ
trưởng Ngoại giao Mỹ Robert D. Hormats

Việt Nam mong muốn Mỹ sẽ hỗ trợ tiếp cận những công
nghệ tiên tiến để phát triển theo mô hình phát thải thấp, cùng
cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu
.
(HT)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRONG QUÝ I/2012
Thủ tướng chính phủ
12/2012/ND-CP

Ngày 01/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài tại Việt Nam.

06/CT-TTg

Ngày 23/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu
nạn năm 2012

231/QD-TTg

Ngày 23/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 231/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu
Chương trình 135 năm 2010.

209/QD-TTg

Ngày 17/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 209/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ
quốc gia.

188/QD-TTg

- Ngày 13/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 188/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển
nguồn thủy lợi sản đến năm 2020.

07/2012/QD-TTg

Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về việc ban hành một số chính sách tăng cường
công tác bảo vệ rừng.

174/TTg-DMDN

Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 174/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh
nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam giai đoạn 2011 - 2015.

124/QD-TTg

Ngày 02/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 124/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất
ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

58/QD-TTg

Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo
vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

57/QD-TTg

Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
giai đoạn 2011 - 2020.

43/QD-TTg

Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyế định 43/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

27/QD-TTg

Ngày 05/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ
phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

20/QD-TTg

Ngày 04/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 20/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm
giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030

Văn phòng chính phủ
59/TB-VPCP

Ngày 23/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 59/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 về xây dựng nông thôn mới

861/VPCP-DMND

Ngày 15/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 861/VPCP-ĐMND về việc báo cáo tổng kết sắp xếp, đổi mới nông,
lâm trường quốc doanh

30/TB-VPCP

Ngày 01/02/2012, VPCP ban hành Thông báo 30/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết
thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
517/QD-BNN-TCCB

Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 517/QĐ-BNN-TCCB về việc phân công Trưởng ban chỉ đạo triển
khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.
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513/QD-BNNHTQT

Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 513/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt thực hiện Thoả thuận
hợp tác nghiên cứu "Nghiên cứu hiệu lực của vật liệu chứa sắt nhằm giảm phát thải khí CH4 từ ruộng lúa nước trên đất phù sa và đất
bạc màu do Đại học Chiba, Tập đoàn thép Nippon và Sumitomo, Nhật Bản tài trợ".

511/QD-BNNHTQT

Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 511/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm
2012, Dự án "Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát
thải khí nhà kính" hợp phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

510/QD-BNN-TCCB

Ngày 14/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 510/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Chương trình và Kế
hoạch đào tạo tổng thể Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4).

507/QD-BNN-CB

Ngày 13/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 507/QĐ-BNN-CB về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức hội
nghị quốc tế Chè 2012 tại Việt Nam và Hội thảo giải pháp cho ngành chế biến gỗ trong giai đoạn kinh tế suy thoái.

501/QD-BNN-KHCN

Ngày 13/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 501/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng
đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường năm 2011 và xét duyệt đề cương nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi
trường năm 2012.

490/QD-BNN-KHCN

Ngày 12/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN về việc điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài
thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến
năm 2020".

454/QD-BNN-KHCN

Ngày 07/03/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 454/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp Giấy chứng nhận
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

411/QD-BNN-KH

Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 411/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng
thể dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung.

410/QD-BNN-TY

Ngày 05/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 410/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin lở
mồm long móng năm 2012 trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng năm 2011 - 2015.

1 1 / 2 0 1 2 / T T L T - Ngày 01/03/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 11/2012/TTLTB N N P T N T - B T C - BNNPTNT-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Đề án phát triển giống
cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.
BKHDT
10/2012/TT-BNNPTNT

Ngày 22/02/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ
thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

316/QD-BNNHTQT

Ngày 21/02/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 316/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt dự án "Tăng cường năng
lực hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nông, thủy sản" do (JICA) tài trợ.

273/QD-BNN-TCCB

Ngày 15/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 273/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Đề án: "Bồi
dưỡng một số kiến thức phát triển nông thôn cho cán bộ chính quyền cơ sở giai đoạn 2012 - 2016".

212/QD-BNN-CN

Ngày 08/02/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 212/QĐ-BNN-CN về việc phân bổ 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 20072012.

205/QD-BNN-TCCB

Ngày 07/02/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 205/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo
nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

185/QD-BNN-TCCB

Ngày 04/02/2012, Bộ NN và PTNT ban hành Quyết định 185/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa
học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

181/QD-BNNHTQT

Ngày 03/02/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 181/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật
chuẩn bị Dự án vốn vay "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" vay vốn Ngân hàng Phát
triển Châu Á (ADB).

179/QD-BNN-DM- Ngày 03/02/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 179/QĐ-BNN-ĐMDN về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần
DN
hoá doanh nghiệp.
06/2012/TT-BNNPTNT

Ngày 01/02/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung
nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn”.

05/2012/TT-BNNPTNT

Ngày 18/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Tiêu chuẩn
kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp.

135/QD-BNN-VP

Ngày 19/01/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 135/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Chương trình cải cách hành
chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020.

64/QD-BNN-KHCN

Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 64/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt điều chỉnh dự án khuyến
nông Trung ương "Lâm nông trên đất dốc".

62/QD-BNN-HTQT

Ngày 13/01/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 62/QĐ-BNN-HTQT về việc điều chỉnh thời hạn kết thúc Chương
trình "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại Việt Nam (UN-REDD)".

29/QD-BNN-HTQT

Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 29/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt thực hiện dự án nghiên
cứu về "Hợp đồng để giảm nghèo-một thử nghiệm đổi mới trong thị trường nông sản với nông dân sản xuất nhỏ" do Viện Nghiên
cứu Chính sách lương thực quốc tế - IFPRI tài trợ.

28/QD-BNN-HTQT

Ngày 09/01/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương
trình "Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của Quốc gia và Quốc tế".

22/QD-BNN-HTQT

Ngày 06/01/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 22/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Khung Chiến lược quan
hệ đối tác trong lĩnh vực Cấp nước và Vệ sinh nông thôn giai đoạn 2011-2015.

13/QD-BNN-KHCN

Ngày 05/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 13/QĐ-BNN-KHCN về việc chỉ định phòng thử
nghiệm ngành nông nghiệp và PTNT

Giấy phép xuất bản số: 32/GP-XBBT, ngày 19/07/2010, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
Hợp tác xuất bản: Công ty Cổ phần Truyền thông Danko
Ý kiến đóng góp xin gửi về: Văn phòng ISG, Phòng 102-104 - Nhà B4 Số 2, Ngọc Hà,
Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 37711 736 v Email: isgmard@mard.gov.vn v Website: www.isgmard.org.vn
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