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Trong số này
- Thông cáo Hà Nội-Thông điệp chính về an ninh
lương thực, biến đổi khí hậu và phát triển bền
vững
- Nông nghiệp Việt Nam-Phát triển bền vững và giá
trị gia tăng cao

- Hợp tác xã nông nghiệp-Giải pháp nuôi sống thế
giới
- Xây dựng nông thôn mới
- Hợp tác và hội nhập quốc tế
- Văn bản luật phát triển nông nghiệp, nông thôn

THÔNG CÁO HÀ NỘI - THÔNG ĐIỆP CHÍNH VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC,
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

T

ừ 3-7/9/2012, Hội nghị toàn
cầu lần thứ 2 về Nông nghiệp,
An ninh lương thực và biến đổi
khí hậu đã diễn ra với sự tham gia của
các Bộ trưởng, đại diện của các quốc
gia, các nhà nghiên cứu khoa học,
các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân,
và nhiều đại diện khác cùng nhau xây
dựng và đưa ra các thông điệp chính
được phản ánh trong Thông cáo Hà
Nội.

Thông cáo là bản Tóm tắt của Hội
đồng chủ trì, được xây dựng dựa trên
Lộ trình Hành động của Hội nghị toàn
cầu lần thứ 1 về Nông nghiệp, An ninh
lương thực và biến đổi khí hậu toàn
cầu lần thứ nhất tổ chức tại Hague,
Hà Lan từ ngày 31/10 đến 5/11 năm
2010.
Bản Thông cáo này nhấn mạnh rằng
An ninh lương thực đã, đang và sẽ vẫn
là một vấn đề quan trọng đối với hội

đồng quốc tế, khi mà sản lượng lương
thực toàn cầu phải tăng ít nhất 70%
vào năm 2050 để đủ nuôi sống 9 tỉ
người. An ninh lương thực, đói nghèo,
biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
là những vấn đề không thể tách rời và
chính sách nông nghiệp đóng vai trò
rất quan trọng để giải quyết những
thấch thức này. Toàn văn Thông cáo
Hà Nội được đăng tải trên www.
isgmard.org.vn
(HH)

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CAO

D

ự thảo lần 2 Đề án “Tái cơ cấu
ngành Nông nghiệp theo hướng
tăng giá trị gia tăng và phát triển
bền vững” của Bộ Nông nghiệp và
PTNT đang trình Chính phủ phê duyệt.
Mục tiêu tái cấu trúc với với “Ba trụ cột
phát triển nông nghiệp nông thôn bền
vững: kinh tế-xã hội và môi trường”
được xây dựng với quan điểm rõ ràng
theo định hướng thị trường và sẽ có
những thay đổi đáng kể trong vai trò
quản lý nhà nước, có tính đến những
thay đổi trong bối cảnh toàn cầu. Với
nhóm giải pháp pháp đồng bộ, mang
tính đột phá nhằm khuyến khích sự
tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp
tư nhân trong ngoài nước thông qua
những cải cách tích cực trong đầu tư
công, đổi mới doanh nghiệp nhà nước,
công tác cải cách hành chính và chính
sách
Quá trình xây dựng bản đề án, Bộ
Nông nghiệp và PTNT đã nhận được
nhiều ý kiến, sáng kiến đóng góp của
các chuyên gia trong và ngoài nước,
các tổ chức quốc tế, các đối tác phát
triển…Ngày 13/9/2012, Vụ Kế Hoạch,

Vụ Hợp tác Quốc tế thông
qua Nhóm Hỗ trợ Quốc
tế (ISG) tiếp tục tham
vấn ý kiến của nhóm
công tác ISG về “Tái cấu
trúc ngành”. Thành viên
nhóm từ WB, JICA, IFAD,
DANIDA, FAO, Hà Lan…các viện
nghiên cứu nhất trí cần nâng cao nhận
thức của toàn ngành về tái cấu trúc và
hỗ trợ địa phương thực hiện xây dựng
kế hoạch tái cấu trúc phát huy lợi thế
tiềm năng nông nghiệp cũng như tăng
cường hoạt động M&E để đảm bảo hiệu
quả toàn ngành. Dài hạn, giải pháp đầu
tư cần tập trung vào khoa học công
nghệ (đặc biệt công nghệ cao), phát
triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường
và an sinh xã hội.
Dự kiến, chủ đề hội nghị toàn thể ISG
thường niên năm 2012: Phát triển
Nông nghiệp Việt Nam - Bền
vững và gia tăng giá trị cao
nhằm đối thoại định hướng tới ba trụ
cột phát triển nông nghiệp nông thôn,
bao gồm (i) Phát triển bền vững: Kinh

tế - Xã hội – Môi trường; và (ii) Vai trò
các thành phần kinh tế: Nhà nước - Tổ
chức xã hội- Doanh nghiệp. Với 3 mục
tiêu:
(i) Thống nhất về định hướng, nguyên
tắc và mục tiêu tăng giá trị gia tăng
theo hướng phát triển nông nghiệp bền
vững;
(ii) Thảo luận về các thách thức và giải
pháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp,
bao gồm cả tái ưu tiên đầu tư công, cải
cách thể chế, đổi mới doanh nghiệp
quốc doanh, chính sách ngắn hạn và
dài hạn;
(iii) Nâng cao thu hút đầu tư phục vụ
quá trình tái cơ cấu từ các nguồn lực
xã hội.
Tham khảo tài liệu về tái cấu trúc
ngành nông nghiệp tại www.isgmard.
org.vn
(ISG)

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP-GIẢI PHÁP NUÔI SỐNG THẾ GIỚI

C

hủ đề của Ngày Lương thực Thế
giới 2012 là “Hợp tác xã nông
nghiệp: giải pháp nuôi sống thế
giới” nhằm nhấn mạnh vai trò các hợp
tác xã nông nghiệp, các tổ chức sản
xuất có thể cung cấp lương thực đủ để
đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc
làm, và giúp người dân thoát khỏi cảnh
đói nghèo.
Đối với FAO và các cơ quan đối tác của
FAO, các hợp tác xã nông nghiệp là
những đồng minh tự nhiên trong cuộc
chiến chống đói và chống nghèo cùng
cực. Tầm quan trọng của các hợp tác
xã nông nghiệp cũng được Liên hợp
quốc thừa nhận qua tuyên bố lấy năm
2012 làm Năm Quốc tế Hợp tác xã.
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Chúng ta có phương tiện để xóa sổ nạn
đói và nạn suy dinh dưỡng. Điều cần
thiết là phải tạo dựng được một môi
trường thuận lợi cho phép các nhà sản
xuất nhỏ tận dụng được hết các cơ hội
hiện có. Các hợp tác xã và tổ chức sản
xuất vững mạnh là một bộ phận thiết
yếu trong môi trường thuận lợi đó.
FAO hỗ trợ chính phủ các nước thành
viên giúp các hợp tác xã và tổ chức
sản xuất phát triển mạnh mẽ bằng
cách xây dựng những chính sách,
khung pháp lý, cơ chế khuyến khích
kinh tế, và diễn đàn tương xứng cho
đối thoại hoạch định chính sách. Ngoài
ra, FAO còn xây dựng bằng chứng, kiến
thức, và phương pháp thực hành tốt

giúp cho sự ra đời của những tổ chức
sản xuất và hợp tác xã tự lực hơn, toàn
diện, bình đẳng về giới, và định hướng
thị trường.
(NTH)

Tăng cường áp dụng PPP trong nông nghiệp

M

ô hình đầu tư đối
tác công - tư (PPP)
được đánh giá là rất
quan trọng và hiệu quả trong
phát triển nông nghiệp. Trong
khuôn khổ Hội nghị toàn
cầu lần II tại Hà Nội về nông
nghiệp, an ninh lương thực và
biến đổi khí hậu (BĐKH), các
chuyên gia đã chia sẻ kinh
nghiệm thu hút nguồn vốn
khu vực tư nhân cho nền nông
nghiệp khí hậu thông minh
(CSA) thông qua mô hình đầu
tư PPP. Hai điểm chính để mô
hình thành công:

được trên thị trường quốc tế trước
tình trạng các quốc gia lớn mạnh
luôn trợ giá cho người nông dân
của nước họ.
Chuyên gia đến từ Brazil cho
rằng, điều rất quan trọng là đầu
tư vào nông nghiệp phải mang
tính bền vững.

- Người nông dân phải là tiêu điểm của
việc hợp tác
- Mô hình PPP cần sự bền vững
Từ vài năm trước, Việt Nam đã tham gia
sáng kiến mới của quốc tế đối với ngành
nông nghiệp và một trong những hành
động của Việt Nam là triển khai PPP
trong nông nghiệp. Việt Nam đã hợp tác
với 15 tổ chức quốc tế trong ngành chè,
cà phê, đậu, rau quả... Trong 5 năm qua
các nhóm ngành này đã hoạt động hiệu
quả. Ở ngành chè và cà phê, mô hình
PPP đã phát triển khá mạnh.
Chính phủ có vai trò hỗ trợ người nông
dân nguồn tài chính đầu vào để sản xuất
(hỗ trợ 30%), khi sản phẩm của họ có
chất lượng cao hơn thì điều đó có nghĩa

là họ sẽ bán được với giá cao hơn. Muốn
làm tốt mô hình PPP thì phải tập hợp
những nông hộ nhỏ lẻ lại để tạo thành
trang trại lớn, có thể cạnh tranh mạnh
trên thị trường với các doanh nghiệp.
Những người nông dân sẽ là tiêu điểm
của việc hợp tác này.
Chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, đại diện
của Ruwanda cho biết, sự hợp tác chặt
chẽ giữa nhà nước và tư nhân sẽ giúp giải
quyết được nhu cầu xã hội, tạo sinh kế
cho cộng đồng. Vấn đề đặt ra là cần có
biện pháp để huy động được nguồn vốn
của tư nhân. Bên cạnh công cụ tài chính
truyền thống thì cần phải có cơ chế tài
chính đổi mới để thu hút nguồn vốn, tín
dụng từ nước ngoài. Song, làm thế nào
để người nông dân các nước nghèo có
thể tham gia vào chuỗi giá trị, bởi hiện
tại các nước nghèo không thể cạnh tranh

Đối với Việt Nam, để phát triển
được mô hình PPP: Quan trọng
phải hoàn thiện, ổn định, rõ
ràng khuôn khổ pháp lý, đó là
nội dung tọa đàm về Khuôn khổ
pháp lý hợp tác công - tư tại Việt
Nam tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ngày 24/9/2012 tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi
Quang Vinh cho biết: Việt Nam đặt mục
tiêu trở thành nước công nghiệp theo
hướng hiện đại vào năm 2020. Để đạt
mục tiêu này, Việt Nam đã đưa ra giải
pháp huy động các nguồn lực tư nhân
trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát
triển theo mô hình PPP. Về chính sách
hỗ trợ, Chính phủ đã ban hành Nghị định
108/2009/ NĐ-CP quy định về đầu tư
theo hình thức BOT, BTO, BT và Quyết
định số 71/11/2010 về việc ban hành
quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức
hợp tác công tư (PPP). Tuy nhiên, để thu
hút được nhiều nhà đầu tư tư nhân tham
gia vào PPP, Việt Nam cần tiếp tục hoàn
thiện văn bản pháp lý về PPP theo tiêu
chuẩn quốc tế, nhất là khi Quyết định 71
sắp sửa hết hiệu lực vào năm 2013.
(HNN)

Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới
Kết quả bước đầu sau hai năm xây dựng nông thôn mới

C

uối tháng 9/2012, Ban
Chỉ đạo Chương trình mục
tiêu xây dựng nông thôn
mới (CTMTXDNTM) Trung ương
đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm
thực hiện CTMTXDNTM và đề ra
nhiệm vụ, giải pháp trong thời
gian tới.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo
Trung ương, sau 2 năm thực
hiện, đến nay tất cả các tỉnh,
thành trong cả nước đã kiện toàn

xong bộ máy Chỉ đạo cấp tỉnh.
Các tỉnh phía Nam đã kiện toàn
bộ máy Chỉ đạo cấp huyện, 70%
cấp xã đã thành lập Ban quản lý
dự án và 60% cấp xã thành lập
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn
mới và nhiều xã đã thành lập cả
ban chỉ đạo thôn, ấp. Các tỉnh
phía Bắc có 24/31 tỉnh, thành
lập Văn phòng điều phối; 2/31
tỉnh thành lập Ban Quản lý xây
dựng nông thôn mới cấp tỉnh
(tương đương cấp sở).

(Xem tiếp Trang 4)

3

Bản tin ISG - Quý III/2012

Một điểm đáng chú ý là sau 2
năm triển khai Chương trình,
cả nước đã xây dựng được gần
5.000 mô hình sản xuất (nâng
cao giá trị thu nhập từ 2025%).
Theo kế hoạch, số vốn và nguồn
vốn thực hiện CTMTXDNTM bao
gồm: Vốn ngân sách trung ương
23%; vốn từ các chương trình
mục tiêu quốc gia và chương
trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu
đang triển khai và sẽ tiếp tục
triển khai trong những năm tiếp theo
trên địa bàn là khoảng 23%. Vốn trực
tiếp cho chương trình để thực hiện các
nội dung theo quy định là khoảng 17%.
Vốn tín dụng khoảng 30%; vốn từ các
doanh nghiệp, các loại hình kinh tế khác
khoảng 20% và huy động đóng góp của
cộng đồng dân cư khoảng 10%.
Tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Vương
Đình Huệ khẳng định, dự toán ngân
sách Nhà nước chi cho lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn đã tăng với tốc độ
cao qua từng năm. Việc đảm bảo bố trí
chi từ NSNN cho lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn có tốc độ tăng cao hơn tăng
chi chung của NSNN, do đó đã tăng tỷ
trọng chi cho nông nghiệp, nông thôn
so tổng chi NSNN từ 32,8% (năm 2008)
lên 39,8% năm 2011. Năm 2012, Ngân
sách Trung ương cho CTMTXDNTM các

tỉnh phía Bắc là 1.110,3 tỷ đồng (trừ TP.
Hà Nội), tăng 17,6% so với năm 2011
và các tỉnh phía Nam là 565,4 tỷ đồng,
tăng 14 % so với 2011. Vốn đầu tư của
địa phương cũng cao hơn năm 2011.
Để thực hiện thành công Chương trình,
Chính phủ cho rằng, trong thời gian tới
cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc huy
động và đa dạng hóa các nguồn lực để
tập trung xây dựng nông thôn mới, đặc
biệt là vốn đầu tư của doanh nghiệp
đối với các công trình có khả năng thu
hồi vốn trực tiếp; các khoản đóng góp
tự nguyên của nhân dân và các nguồn
vốn tín dụng, các khoản viện trợ không
hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước cho các dự
án đầu tư...
Về công tác quy hoạch nông thôn mới
so với kế hoạch còn chậm, tính đến hết

FAO hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật điều phối
công tác xây dựng nông thôn mới

tháng 8/2012, cả nước
mới đạt gần 70% số xã
phê duyệt xong đồ án quy
hoạch nông thôn mớ. Một
số tỉnh có tỷ lệ phê duyệt
quy hoạch thấp. Thực tế
cho thấy, công tác lập đề
án xây dựng nông thôn mới
hiện đang bộc lộ những
bất cập như chưa bám sát
quy hoạch của xã, nặng về
tính toán đầu tư cơ sở hạ
tầng, chưa chú trọng đến
sản xuất, môi trường, văn hóa…; nhiều
giải pháp thiếu tính thực tiễn, việc phê
duyệt của cấp huyện còn mang tính hình
thức.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT Cao Đức Phát nhấn
mạnh đây là chủ trương lớn của Đảng
và Nhà nước, nhiều địa phương đã và
đang triển khai trên diện rộng. Thời gian
thực hiện chương trình không có nhiều,
trong khi đó nội dung chương trình có
rất nhiều việc phải làm và cần triển khai
để đảm bảo tiến độ. Bộ trưởng đề nghị
các tỉnh quan tâm thực hiện chương trình
hơn nữa, coi trọng đầu tư các nguồn lực,
tăng cường công tác kiểm tra giám sát
để Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả,
thành công.
(NTT)

(NTT)

T

ổ chức Nông Lương Liên Hợp quốc (FAO) sẽ giúp Việt
Nam thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối
và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng
nông thôn mới trong giai đoạn 2012 – 2013.
Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT phối hợp với Viện Chính sách và
Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì thực hiện
toàn bộ các hoạt động của dự án. Tổng vốn đầu tư cho dự án
là 433.000 USD, trong đó vốn ODA là 397.000 USD, còn lại
là vốn đối ứng.
Một trong những việc quan trọng mà dự án hướng tới là xây
dựng và thực hiện khung theo dõi và đánh giá (M&E) dựa vào
kết quả cho Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.
Các phân tích sẽ dựa trên kết quả của hệ thống M&E thu thập
thông tin từ 19 tiêu chí của Chương trình MTQG về xây dựng
nông thôn mới.
Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực và trình độ của
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đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng
nông thôn mới; đồng thời tăng cường năng lực quản lý, lập kế
hoạch và tổ chức thực hiện cho cán bộ ở các cấp và người dân
nông thôn các địa phương ở Hà Nội. Dự án hướng tới đảm bảo
tính bền vững, cũng như giảm khoảng cách chênh lệch giữa đô
thị và nông thôn./.
(HNN)

Một khối ASEAN năng động:

sự thay đổi về nông nghiệp và tầm nhìn an ninh lương thực đến năm 2040

K

ết quả ban đầu của nghiên cứu “Một khối ASEAN
năng động: sự thay đổi về nông nghiệp và tầm
nhìn an ninh lương thực đến năm 2040” được giới
thiệu tại hội thảo ngày 21/9/2012 do Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức. Các báo cáo tập trung
vào: (i) : Sự chuyển biến về nông nghiệp và an ninh
lương thực ở các nước thuộc khối ASEAN (nghiên cứu
ở Việt Nam, Inđônêxia và Philippin); (ii): Sự chuyển biến
về nông nghiệp và an ninh lương thực đến năm 2040
(nghiên cứu ở Việt Nam).

An ninh lương thực cần được gắn kết chặt chẽ với nỗ
lực hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ, ứng phó
với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Kết quả bước đầu của nghiên cứu toàn diện này sẽ giúp ngành nông nghiệp có
được những vấn đề mang tính định hướng, hoạch định chính sách thúc đẩy an ninh lương thực tại Việt Nam.
(TT)

ASEAN tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh lương thực
sản nhằm tăng
vị thế và khả
năng cạnh tranh
của nông sản
ASEAN trên thị
trường khu vực
và quốc tế.

ội nghị Bộ trưởng Nông
Lâm nghiệp ASEAN lần thứ
34 (AMAF-34) đã diễn ra ở
Vientiane (Lào) ngày 27/9/2012. Thứ
trưởng Bùi Bá Bổng dẫn đầu đoàn Vệt
Nam tham dự.

Hội nghị cũng đã
kiểm điểm việc
thực hiện Khung
về An ninh lương
thực Tổng hợp
ASEAN (AIFS);
Kế hoạch Hành
động
Chiến
lược về An ninh Lương thực ASEAN
(SPA-FS) trong đó đáng chú ý là Hiệp
định Quỹ gạo khẩn cấp ASEAN+3
(APTERR) bắt đầu có hiệu lực tháng
Bảy năm 2012.

Hội nghị tập trung rà soát toàn bộ
các nội dung trong khuôn khổ AMAF
nhiệm kỳ 2011-2012 và các hợp tác
trong AMAF+3 lần thứ 11; thảo luận
nhiều vấn đề có liên quan an ninh
lương thực, sản xuất nông nghiệp thích
ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng công
nghệ mới phù hợp với xây dựng và hài
hòa hóa các tiêu chuẩn quốc tế đối với
sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy

Hội nghị nhất trí tiếp tục thực hiện các
sáng kiến như giảm phát thải do phá
rừng và suy thoái rừng (REDD), quản
lý rừng bền vững (SFM), thực thi lâm
luật và quản trị lâm nghiệp (FLEG)
nhằm nâng cao năng suất và sản
lượng lương thực, sử dụng nguồn nước
bền vững, đồng thời thực hiện các biện
pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và
hạn chế phát thải khí nhà kính, từ đó

H

góp phần cải thiện đời sống nông dân
và đảm bảo an ninh lương thực trong
ASEAN; đồng thời tăng cường hợp
tác trong các lĩnh vực ưu tiên; nhất trí
tăng cường hợp tác về vệ sinh an toàn
thực phẩm và kiểm dịch động thực vật
(SPS). Đối với chương trình thực hành
nông nghiệp tốt trong khu vực (ASEAN
GAP), hội nghị đưa ra tầm nhìn về thúc
đẩy ASEAN GAP, theo đó hệ thống
quản lý và chứng nhận ASEAN GAP
sẽ được thiết lập đối với một số mặt
hàng rau quả có giá trị giao dịch nội
khối lớn.
Hội nghị thống nhất các hoạt động
hợp tác về lâm nghiệp bao gồm chống
ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, sáng
kiến chứng nhận gỗ, thúc đẩy lâm sản,
hợp tác phát triển sản lâm sản, mạng
lưới lâm nghiệp xã hội ASEAN, đối tác
rừng châu Á và đánh giá cao sự trợ
giúp của các nước đối thoại và các
tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy
hợp tác nông lâm nghiệp trong ASEAN
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,
Australia, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ, Ngân
hàng Phát triển châu Á, Tổ chức Thú
y Thế giới…. đối với việc phát triển
nông lâm nghiệp trong khối ASEAN và
nhiều vấn đề quan trọng khác./.
(TVC)
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Tăng cường năng lực quản lý
ATTP trong khối ASEAN

C

uộc họp nhóm chuyên gia
ASEAN về an toàn thực phẩm
lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai
tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội nhằm
cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm
trong lĩnh vực quản lý an toàn thực
phẩm (ATTP) giữa các nước ASEAN
và bạn bè quốc tế khi ô nhiễm thực
phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực
phẩm đang là những vấn đề đáng lo

ngại đối với sức khỏe của
cộng đồng trên toàn thế giới.
Trong 3 ngày họp, nhóm
các chuyên gia ASEAN sẽ
cùng nhau bàn bạc, thảo
luận, hợp tác để áp dụng
phương hướng đề xuất vào
thực tiễn công tác đảm bảo an toàn
thực phẩm; xây dựng một hệ thống
an toàn thực phẩm hài hoà với tiêu

chuẩn quốc tế và giúp cho người
tiêu dùng ASEAN sử dụng được thực
phẩm chất lượng tốt nhất và an toàn
nhất.

Nâng cấp tiêu chuẩn VietGAP phù hợp với quốc tế sau năm 2015

T

hông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT
ngày 26/9/2012 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT Quy định về trình
tự, thủ tục chỉ định và quản lý hoạt động
của tổ chức chứng nhận; đánh giá, chứng
nhận; trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong việc chứng nhận
sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi
được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy
trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
Việt Nam.

K

hội nhập với GAP quốc tế từ sau 2015.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng
lộ trình để nâng cấp tiêu chuẩn Quy
trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
(VietGAP) đối với rau, quả, chè, tiến tới

Bộ sẽ đẩy mạnh việc áp dụng VietGAP
có chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện
như: Sản xuất có quy mô tập trung hoặc
nông dân liên kết lại; sản phẩm có thị
trường. Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp
với Ban Quản lý các dự án nông nghiệp
xây dựng lô-gô VietGAP nhất sử dụng
chung cho các sản phẩm được chứng
nhận VietGAP nhằm nhận diện sản phẩm
được chứng nhận trên thị trường, nhất là
với một số nước trong khu vực ASEAN.

FAO hỗ trợ cung cấp thông tin dự báo giá lương thực

hủng hoảng lương thực và sự
biến động giá lương thực luôn là
sự kiện nổi bật trên các phương
tiện thông tin đại chúng. Bài học rút ra
từ những năm 2007/08 cho thấy yếu
tố trong việc tăng giá quốc tế một số
hàng hóa chính là chính sách của mỗi
quốc gia, chẳng hạn lệnh cấm xuất lúa
gạo.
Chúng ta hoàn toàn có thể dự báo
được và để chuẩn bị tốt nhất đối phó
với sự biến động giá lương thực quốc
tế phụ thuộc vào quốc sách của mỗi
quốc gia cũng như tình hình thời tiết
chung toàn cầu.
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Chỉ số giá lương thực FAO được tính
toán dựa trên sự thay đổi giá quốc
tế của rổ hàng hóa lương thực hàng
tháng, gồm trung bình chỉ số giá của 5
nhóm hàng hóa so với bình quân phần
xuất khẩu của mỗi nhóm năm 20022004. Số liệu được cung cấp vào đầu
mỗi tháng.
FAO chính thức đưa lên trang tin của
mình những thông tin cập nhật và thích
hợp nhất về chỉ số giá lương thực FAO
với hy vọng hữu ích cho các quốc gia
và khuyến khích sự chia sẻ thông tin
của của các nước theo địa chỉ: www.
fao.org/position-food-prices-2012/
bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha

Tên sử dụng : faor (chữ thường);
Từ khóa : fp-2012
Thông tin chi tiết có thể liên hệ:
Internal-Communications@fao.org

3,74 triệu USD giúp 15 tỉnh ứng phó biến đổi khí hậu

B

ộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án “Tăng
cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh
miền núi phía Bắc” với nguồn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Môi
trường toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và
Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP).
Tổng vốn đầu tư 3,74 triệu USD (vốn ODA không hoàn lại là 3,4 triệu
USD) thực hiện ở 15 tỉnh miền núi phía Bắc từ 2012-2015.

ĐẦU TƯ 11.660 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG ĐÊ SÔNG ĐỒNG BẰNG CỬU LONG

N

gày 25/09/2012, Thủ tướng
Chính phủ đã ký Quyết định số
1397/QĐ-TTg phê duyệt Quy
hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu
Long giai đoạn 2012 - 2020 và định
hướng đến năm 2050 trong điều kiện
biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Theo đó, nhằm góp phần đảm

bảo an toàn dân sinh, sản xuất, cơ
sở hạ tầng cho khoảng 32 triệu dân
vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ
tướng Chính phủ quyết định đầu tư
11.660 tỷ đồng xây dựng, củng cố
đê sông; khoảng 6.370 tỷ đồng xây
dựng đê biển; 4.760 tỷ đồng xây
dựng công trình kiểm soát lũ và đầu
tư 125.310 tỷ đồng xây dựng các
cống lớn vùng ven biển, củng cố,
hoàn thiện hệ thống thủy nông nội
đồng…
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng
nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và nâng
cấp các cụm tuyến dân cư và bảo vệ
các thị trấn, thị xã, thành phố trong

TỪ NĂM 2015, ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KINH
TẾ XANH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Đ

ây là nội dung quy định tại
Quyết định số 1393/QĐ-TTg
ngày 25/09/2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến
lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
Cụ thể, nhằm tái cấu trúc và hoàn
thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh

hóa các ngành hiện có và khuyến
khích phát triển các ngành kinh tế sử
dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên
với giá trị gia tăng cao…, Thủ tướng
Chính phủ yêu cầu từ năm 2015, tất
cả các công trình, dự án đầu tư công
phải áp dụng các tiêu chuẩn kinh tế

vùng ngập do lũ và nước biển dâng;
kết hợp chặt chẽ các công trình thủy
lợi, giao thông, dân cư trong tổng thể
phát triển cơ sở hạ tầng chung nhằm
đạt được hiệu quả cao trong đầu tư;
tăng cường khả năng trữ nước trên
các sông lớn và hệ thống kênh rạch
đảm bảo nguồn nước ngọt cấp cho
toàn vùng ổn định và bền vững; nâng
cao các giải pháp phi công trình ứng
phó với biến đổi khí hậu như chuyển
đổi cây trồng, vật nuôi, tưới tiết kiệm
nước, lai tạo giống lúa chịu mặn, chịu
hạn, chịu ngập…
Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký.

xanh theo cơ cấu ngành nghề, tiêu
chuẩn sử dụng năng lượng, nguyên
vật liệu, thiết kế thích hợp điều kiện
sinh thái, tính đến tác động của biến
đổi khí hậu; từ năm 2017, tất cả các
phương tiện giao thông cơ giới mua
bằng kinh phí công phải đạt tiêu
chuẩn khí thải…
Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký.

Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 6/2012
Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng chính phủ
08/10/2012

Quyết định 1489/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015.

03/10/2012

Công văn 1589/TTg-KTTH về việc tăng vốn tín dụng ưu đãi cho Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông
nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề ở nông thôn.

25/09/2012

Quyết định 1397/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến
năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

7 Bản tin ISG - Quý III/2012

18/09/2012

Công văn 1438/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thiết lập hệ thống thông tin tài nguyên nước” do
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

18/09/2012

Công văn 1440/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục dự án “Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên” do Ngân hàng Thế giới (WB)
tài trợ.

18/09/2012

Công văn 1437/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ.

17/09/2012

Quyết định 1284/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

17/09/2012

Công văn 1393/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục Dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài
trợ.

Văn phòng chính phủ
24/09/2012

Công văn 7474/VPCP-QHQT về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới Hiệp định Tài trợ cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh
Nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Chính phủ
02/10/2012

Nghị quyết 65/NQ-CP về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông
Nam Á và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
09/10/2012

Quyết định 2452/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 2015.

09/10/2012

Công văn 3458/BNN-TCLN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC.

05/10/2012

Quyết định 39/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

04/10/2012

Quyết định 1454/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

04/10/2012

Quyết định 2415/QĐ-BNN-TCLN về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thông qua biện pháp kỹ thuật tổng điều tra, kiểm
kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2015.

04/10/2012

Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày
29/03/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

04/10/2012

Quyết định 2409/QĐ-BNN-TCCB về việc ủy quyền Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường quản lý thuê bao chứng thực
chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

03/10/2012

Quyết định 2405/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi
trồng thuỷ sản bền vững ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ.

02/10/2012

Quyết định 2390/QĐ-BNN-KTHT về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo” năm
2012

02/10/2012

Công văn 4826/BNN-KTHT về việc thực hiện chương trình giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2012

26/09/2012

Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh”

26/09/2012

Quyết định 2324/QĐ-BNN-HTQT về việc cho phép tiếp nhận kinh phí hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do AusAID tài trợ giai đoạn III.

26/09/2012

Công văn 3287/BNN-TCCB về việc điều chỉnh, bổ sung nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm

26/09/2012

Quyết định 2331/QĐ-BNN-TCC về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản
lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015”.

26/09/2012

Quyết định 2320/QĐ-BNN-TCCB về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của Dự án “Phát triển Lâm nghiệp
để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”.

26/09/2012

Thông báo 4733/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi các
Thông tư về nuôi trồng thủy sản.

26/09/2012

Thông báo 4734/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu về Đề án liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long
phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề nông thôn

25/09/2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

20/09/2012

Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch
công nghiệp chế biết gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

17/09/2012

Thông tư 46/2012/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn quản lý

12/09/2012

Thông tư 45/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại
Việt Nam”.

11/09/2012

Thông tư 44/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt
Nam”.

30/08/2012

Quyết định 2089/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011.
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