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Trong số này
• Tái cơ cấu ngành nông nghiệp:Phát triển bền vững
và giá trị gia tăng cao
• Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp 2013-Mục
tiêu và các chương trình trọng tâm

• Xây dựng nông thôn mới
• Hợp tác và hội nhập quốc tế
• Văn bản luật phát triển nông nghiệp, nông thôn

TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CAO

Hội nghị toàn thể ISG thường niên năm 2012 nhằm đối thoại định hướng tới ba trụ cột phát triển nông nghiệp nông thôn:
Kinh tế - Xã hội – Môi trường

N

gày 4/12/2012, Bộ Nông nghiệp
và PTNT, Vụ Hợp tác Quốc tế
thông qua Nhóm Hỗ trợ Quốc
tế (ISG) với sự hỗ trợ của FAO, JICA,
IFAD tổ chức Hội nghị toàn thể ISG
thường niên năm 2012 tại Hà Nội với
chủ đề: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Việt Nam: Phát triển bền vững và gia
tăng giá trị. Gần 300 đại biểu gồm lãnh
đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp
và PTNT, các bộ/ngành liên quan và
cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức
quốc tế, tổ chức phi chính phủ quốc
tế và trong nước, các nhà nghiên cứu,

các nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài, các tổ chức xã hội, các hiệp
hội thương mại, các doanh nghiệp nhà
nước và tư nhân, các địa phương trong
cả nước tham dự hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị Bộ trưởng
(Xem tiếp tr 2)

Cao Đức Phát nhấn mạnh, để tiếp tục
quá trình đổi mới và thực hiện định
hướng tái cấu trúc nền kinh tế của
Chính phủ Việt Nam, xuất phát từ yêu
cầu khách quan nội tại của ngành nông
nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT xác
định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn
2012-2020 là từng bước thực hiện tái
cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá
trị gia tăng và phát triển bền vững.
Các tham luận và thảo luận tại hội nghị
nêu rõ, Việt Nam nên tiếp tục nỗ lực
để duy trì phát triển nông nghiệp-nông
thôn, song cần có sự điều chỉnh toàn
diện theo hướng nâng cao giá trị gia

tăng và bền vững, vừa duy trì tăng
trưởng kinh tế, vừa đáp ứng tốt hơn các
yêu cầu về xã hội và môi trường.
Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định,
để phát triển bền vững và gia tăng giá
trị nông nghiệp cần tiếp tục đổi mới cơ
chế chính sách, phải tái cơ cấu và nâng
cao hiệu quả của đầu tư công, khuyến
khích mạnh mẽ đầu tư tư nhân, phát
triển hình thức hợp tác công tư (PPP),
đổi mới các hình thức tổ chức và các
hình thức thể chế, đổi mới phương thức
quản lý Nhà nước để Nông nghiệp Việt
Nam có hiệu quả hơn, hội nhập sâu
sắc hơn, thích ứng tốt hơn với tác động

của BĐKH và môi trường kinh tế quốc
tế có nhiều biến động. Bộ trưởng tin
tưởng rằng “Việt Nam chắc chắn có
thể làm được nhiều hơn nếu có quyết
tâm cao”.
Bộ trưởng bày tỏ sự cám ơn chân thành
các tổ chức quốc tế, cộng đồng các
nhà tài trợ, các chuyên gia đã, đang và
tiếp tục nỗ lực hỗ trợ nông nghiệp nông
thôn Việt Nam phát triển toàn diện và
bền vững.
Thông tin chi tiết của hội nghị đăng tải
trên trang tin ISG theo địa chỉ:www.
isgmard.org.vn (ISG)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP 2013 - MỤC TIÊU VÀ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

K

ế hoạch phát triển ngành nông
nghiệp 2013 được xác định với
4 mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể

nông thôn còn 12%; tỷ lệ dân nông
thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp
vệ sinh đạt 82%, tỷ lệ hộ dân nông thôn
có hố xí hợp vệ sinh đạt 61%.

1. Phát triển nền nông nghiệp chất
lượng, giá trị gia tăng cao và hiệu quả
được đánh giá bởi: (i) Tốc độ tăng
GDP: 2,4-2,8%; (ii) Tốc độ tăng GTSX:
3,6 - 4,0. Trong đó: Trồng trọt: 2,0 2,5; Chăn nuôi: 6,0 – 6,5; Lâm nghiệp:
5,5 - 6,0; Thủy sản: 4,5 - 5,0

3. Quản lý, sử dụng và bảo vệ các
nguồn tài nguyên, môi trường bền
vững, hiệu quả được đánh giá với các
chỉ tiêu: Tỷ lệ che phủ rừng: 40,5 %; Tỷ
lệ dân nông thôn được cung cấp nước
sạch: 82 %; Tỷ lệ diện tích đất được
bảo tồn để duy trì đa dạng sinh học:
11,2 %

sau:

2. Nâng cao thu nhập, cải thiện điều
kiện sống cho dân cư nông thôn: Giảm
tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới
46% lao động xã hội, tỷ lệ hộ nghèo

4. Tăng cường năng lực, nâng cao hiệu
quả và hiệu lực quản lý ngành thực
hiện thông qua một số chường trình

trọng tậm như: Xây dựng văn bản pháp
luật; Kiện toàn tổ chức ngành; Tăng
cường và nâng cao năng lực Quản lý
chất lượng, VSATTP; Nghiên cứu và
chuyển giao KHCN; Đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực; Sắp xếp, đổi mới các
doanh nghiệp, nông, lâm trường QD và
Cải cách hành chính công
Đặc biệt, kế hoạch phát triển ngành
nông nghiệp 2013 sẽ gắn với việc triển
khai quá trình tái cơ cấu ngành, cụ
thể: (i) kêu gọi đầu tư tư nhân; (ii) điều
chỉnh ưu tiên đầu tư công; (iii) cải cách
thể chế; và (iv) tiếp tục sửa đổi hoàn
thiện hệ thống chính sách. (NTH)

Những giải pháp chính để thực hiện tái cấu trúc ngành
nông nghiệp

D

ự thảo Đề án tái cấu trúc
ngành nông nghiệp lần thứ hai
của Bộ Nông nghiệp và PTNT
đã trình Thủ tướng Chính phủ ngày
18/10/2012 với các nguyên tắc, định
hướng, mục tiêu với các chỉ tiêu rõ
ràng. Ba vấn đề chính được coi là
những “điểm nghẽn” lớn trong quá
trình thực hiện tái cơ cấu ngành là: (i)

quản lý nhà nước, (ii) đầu tư công; và
(iii) tổ chức và thể chế.
Ba nhóm giải pháp chính:
- Về quản lý Nhà nước phải bố trí
lại chức năng quản lý và nâng cao
năng lực tham mưu, hoạch định và
triển khai chính sách. Tăng cường hệ
thống giám sát, đánh giá hiệu quả.

- Tăng chất lượng, khối lượng và cơ
chế phối hợp trong đầu tư công. Chú
trọng đầu tư theo chiều sâu (khoa
học công nghệ, bảo dưỡng, nâng cấp
công trình, quản lý..) và đầu tư theo
yêu cầu của khách hàng. Cơ cấu lại
ưu tiên đầu tư. Phát triển kinh tế hợp
tác như động lực thúc đẩy phát triển
nông nghiệp nông thôn. Hội nông
(Xem tiếp tr 3)
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công nghệ. Đảm bảo công bằng xã
hôi, giãn công nghiệp-đô thị về nông
thôn, phát triển nông thôn mới gắn
với cộng đồng, lấy cộng đồng làm
gốc để phát triển. Tăng thu nhập và
mức sống cho ngưới dân, an ninh
lương thực và an ninh dinh dưỡng.
Tập trung các chính sách để đảm
bảo quyền lợi nhóm nông dân dễ
bị tổn thương, giảm nhẹ thiên tai và
phòng chống biến đổi khí hậu. Tiết
kiệm nguồn nước, vật tư đầu vào.
Phát triển sản xuất xanh, chuỗi cung
ứng xanh, sạch, bảo đảm vệ sinh
thực phẩm, tiêu chuẩn.

dân cần đổi mới để trở thành đại diện
của nông dân.

hướng đến quyền lợi của nông dân.

- Về chính sách kinh tế, đất đai cần

nhân lực và thị trường khoa học

Phát triển khoa học cả về nguồn

Cơ hội và thách thức để thực hiện
thành công tái cấu trúc đang ở mức
ngang bằng nhau, do vậy cần sự
quyết tâm lớn, cần sự phối hợp cao
của toàn ngành để biến định hướng,
mục tiêu thành hiện thực. (CK)

Tạo nền tảng cho
phát triển bền vững

H

ội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài
trợ cho Việt Nam (CG) cuối kỳ
2012 với chủ đề “Tạo nền tảng
cho sự phát triển bền vững” đã tập trung
thảo luận các vấn đề chính về tình hình
kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2012,
những ưu tiên cho năm 2013 và nhất
trí chuyển đổi hình thức của CG thành
Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam
(VDPF) với tầm nhìn chung nhằm hỗ
trợ đối thoại chính sách về các lĩnh vực
mà các bên quan tâm giúp tăng cường
phát triển kinh tế xã hội theo ngành và
nâng cao đời sống của người dân.
Mức cam kết viện trợ phát triển chính
thức (ODA) mà các nhà tài trợ sẽ dành
cho Việt Nam năm tài khóa 2013 là
6,485 tỷ USD.
Năm 2013, năm thứ 3 và cũng là năm
bản lề thực hiện Kế hoạch Phát triển
kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, Việt

Nam tiếp tục đặt
trọng tâm vào tăng
cường ổn định kinh
tế vĩ mô, giảm lạm
phát, tăng trưởng
cao hơn năm 2012,
đẩy mạnh thực hiện
3 đột phá chiến
lược gắn với tái
cơ cấu nền kinh tế,
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo
nền tảng phát triển vững chắc hơn cho
những năm tiếp theo.
Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế
giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria
Kwakwa cho rằng, Việt Nam cần tiếp
tục nỗ lực thúc đẩy quá trình cải cách,
đặc biệt trong xử lý nợ xấu, cải cách
doanh nghiệp nhà nước...Đại diện các
cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam thì
cho rằng, thách thức kinh tế chính đối
với Việt Nam hiện nay là duy trì ổn định

kinh tế vĩ mô, đồng thời tiến hành các
cải cách cơ cấu trong dài hạn.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, để thực
hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh
tế-xã hội 2013, Chính phủ sẽ tập trung
triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ
yếu: tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô
và phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP
cao hơn và lạm phát thấp hơn năm
2012. Tập trung đẩy mạnh thực hiện
3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu
nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng
3
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trưởng theo hướng phát triển bền vững;
từng bước nâng cao hiệu quả, năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp và nền
kinh tế; cải thiện môi trường kinh tế, xã
hội để thu hút các nguồn lực cho tăng

trưởng và phát triển. Tạo nền tảng cho
phát triển bền vững trong những năm
tiếp theo. Nâng cao hiệu lực chỉ đạo,
điều hành gắn với đẩy mạnh cải cách
hành chính giảm chi phí và thời gian

thực hiện các thủ tục cho công dân
và doanh nghiệp; kiên quyết phòng
chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững
ổn định chính trị và trật tự an toàn xã
hội. (HNN)

Năm 2013- đề xuất nhiều giải pháp tăng cường hỗ trợ nông nghiệp,
nông thôn, nông dân

B

ộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký
Công văn số 17615 /BTC-CLTC
ngày 20/12/2012, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ đề xuất của Bộ Tài
chính về các giải pháp nhằm tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh,
hỗ trợ thị trường năm 2013, trong đó
nhóm giải pháp về đẩy mạnh hỗ trợ,
tăng cường đầu tư cho khu vực nông
nghiệp, nông thôn, nông dân được Bộ
rất quan tâm và chú trọng.
Cụ thể Bộ Tài Chính đề nghị bổ sung
tối đa 10.000 tỷ đồng cho các chương
trình tín dụng đầu tư kiên cố hóa kênh
mương, phát triển đường giao thông
nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng
thủy sản và làng nghề nông thôn.
Bộ cũng đề xuất cho các doanh nghiệp
có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn
chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu
theo cơ chế vay vốn tín dụng xuất khẩu
của Nhà nước; thực hiện xem xét gia
hạn thời gian vay vốn tối đa từ 12 tháng

lên 36 tháng đối với khoản vay vốn tín
dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các
nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy
sản, nhằm giúp nông dân tiêu thụ nông
sản thuận lợi, đạt giá trị cao…
Ngoài ra, khu vực doanh nghiệp nông
nghiệp, nông thôn, nông dân sẽ được
hưởng thêm nhiều hỗ trợ gián tiếp khác
từ gói 21 giải pháp tài chính tháo gỡ khó

khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ
thị trường năm 2013 mà Bộ Tài chính
đã trình Thủ tướng Chính phủ. Đây có
thể coi là động lực quan trọng để tiếp
tục đẩy mạnh hỗ trợ, tăng cường đầu tư
cho khu vực nông nghiệp, nông thôn,
nông dân có thêm những bước phát
triển mới.(Chi tiết tại công văn 17615 /
BTC-CLTC ngày 20/12/2012).

Cơ chế đặc thù cho phát triển nông thôn mới

V

iệc giao vốn thực hiện các
Chương trình MTQG trong những
năm qua đã tiến hành theo hướng
ưu tiên bố trí nguồn lực cho các tỉnh có
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc
biệt khó khăn; ưu tiên các tỉnh nằm
trong khu vực vùng sâu, vùng xa, biên
giới và hải đảo để thực hiện được mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội,xóa đói
giảm nghèo bền vững.
Dự kiến, trong những năm tiếp theo của
giai đoạn 2011-2015, Chính phủ vẫn
tiếp tục ưu tiên triển khai các Chương
Bản tin ISG - Quý IV/2012
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trình MTQG về các khu vực miền núi,
vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải

đảo để tiếp tục thực hiện
mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội và xóa đói, giảm
nghèo bền vững.

Đối với Chương trình MTQG
về xây dựng nông thôn
mới, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư đang xây dựng Thông
tư hướng dẫn cơ chế đầu
tư đặc thù. Dự kiến, đối
với các công trình quy mô
nhỏ, đơn giản, công trình
cấp thôn bản không cần
lập dự án đầu tư, báo cáo
kinh tế kỹ thuật (bỏ khái niệm dự án

đầu tư), chỉ cần lập dự toán đơn giản
trên cơ sở thiết kế kỹ thuật mẫu, thiết
kế điển hình do cơ quan chuyên môn
địa phương ban hành thì các xã, thôn

và thậm chí cộng đồng dân cư có thể
lập được dự toán, tiến hành triển khai
thực hiện đơn giản nhằm giảm chi phí
thuê tư vấn lập, giảm thủ tục đầu tư,

phù hợp với tinh thần phân cấp, trao
quyền cho cấp xã và cộng đồng dân
cư. (NTH)

An toàn thực phẩm và chất lượng hàng nông sản Việt Nam

B

ộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng
định, việc quản lý chất lượng vật
tư nông nghiệp và ATTP trong
năm 2012 đã có nhiều chuyển biến.
Tuy nhiên, việc triển khai ở các địa
phương chưa đồng đều và kết quả chưa

cao. Bộ NN&PTNT đặt ra mục tiêu năm
2013, phấn đấu giảm ít nhất 10% số vụ
vi phạm dư lượng chất có hại cho sức
khỏe người tiêu dùng so với năm 2012,
trong đó ở miền Bắc giảm 20% cơ sở
giết mổ không đảm bảo ATTP.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan phải
truy tận cùng nguồn gốc các loại rau
quả, thực phẩm, cần tập trung các
hàng nông sản thiết yếu như rau củ
quả, gà, lợn, hải sản...và vào khâu
chính, từ trang trại đến bàn ăn, cần tìm
ra những mắt xích quan trọng để giải
quyết; không chỉ dừng lại ở phạt hành
chính mà có thể tính đến việc truy cứu
trách nhiệm dân sự, kiểm soát ngược
đến toàn bộ lô hàng liên quan để truy
tận gốc sự việc.
Ngày 18/12/2012, Bộ trưởng Cao Đức
Phát đã chỉ đạo phân cấp quản lý chất
lượng vật tư nông nghiệp và an toàn
thực phẩm giữa trung ương và các địa
phương tại thông báo số 6248/TBBNN-VP. (NTT)

Thị trường nông sản

K

im ngạch xuất khẩu nông lâm
thuỷ sản tháng 12 ước đạt
2,66 tỷ USD, đưa giá trị xuất
khẩu nông lâm thuỷ sản năm 2012
ước đạt 27,54 tỷ USD, tăng 9,7%
so với cùng kỳ năm trước. Trong
đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng
nông sản chính năm 2012 ước đạt
14,99 tỷ USD, tăng 10%; thuỷ sản
ước đạt 6,15 tỷ USD, tăng 0,7%;
lâm sản chính ước đạt 4,9 tỷ USD,
tăng 17,6%. Một số ngành hàng chủ
lực sau:
- Lượng gạo xuất khẩu năm 2012 dự
kiến đạt 8,1 triệu tấn với giá trị 3,7 tỷ
USD, tăng 13,9% về lượng và 2,1%
về giá trị so cùng kỳ năm trước.

về giá trị so cùng kỳ năm trước.

giảm 11,7% về giá trị.

- Cà phê xuất khẩu năm 2012 ước
đạt 1,76 triệu tấn với giá trị 3,74 tỷ
USD, tăng 40,3% về lượng và 36%

- Lượng cao su xuất khẩu năm
2012 lên 1,02 ngàn tấn, thu về 2,85
tỉ USD, tăng 25% về lượng nhưng

- Lượng chè xuất khẩu năm 2012
ước đạt 148 ngàn tấn, với kim ngạch
227 triệu USD, so với cùng kỳ năm
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trước tăng 10,8% về lượng và 11,5%
về giá trị.
- Lượng điều xuất khẩu năm 2012
ước đạt 223 ngàn tấn, kim ngạch
1,483 tỷ USD, tăng 25,4% về lượng
và 0,7% về giá trị so với cùng kỳ năm
2011.

- Khối lượng tiêu xuất khẩu năm
2012 dự kiến đạt 118 ngàn tấn với
kim ngạch 802 triệu USD, giảm 4,3%
về lượng nhưng tăng 9,6% về giá trị
so cùng kỳ năm trước.
- Ước giá trị kim ngạch xuất khẩu
thủy sản thángt 12 đạt 548 triệu USD,

nâng tổng giá trị xuất khẩu thủy sản
năm 2012 ước đạt 6,15 tỷ USD, tăng
0,7% so với cùng kỳ năm 2011. Hoa
Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường
nhập khẩu hàng đầu của thủy sản
Việt Nam, chiếm 19,49% thị phần,
tiếp theo là Nhật Bản (17,87% thị
phần) và Hàn Quốc (8,27%). (NTT)

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

V

ốn đầu tư xây dựng cơ bản
do Bộ NN - PTNT quản lý
thực hiện 12 tháng ước đạt
9.447,28 tỷ đồng, bằng 93,24% kế
hoạch (Vốn kế hoạch tăng 1.943
tỷ đồng do ứng trước kế hoạch vốn
năm 2013) , trong đó:
Vốn ngân sách tập trung ước đạt
5.683,28 tỷ đồng, bằng 98,68% kế
hoạch; trong đó: vốn trong nước đạt
3.074,49 tỷ đồng, bằng 90,18% kế
hoạch, vốn ngoài nước đạt 2.608,79
tỷ đồng, bằng 111,01% kế hoạch;
Vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt
3.764 tỷ đồng, bằng 86,07% kế
hoạch.
Vốn thực hiện dự án: Khối lượng
thực hiện ước đạt 5.140,2 tỷ đồng
bằng 98,5% kế hoạch năm, vốn
trong nước đạt 2.531,4 tỷ đồng,
bằng 88,25% kế hoạch, vốn ngoài
nước đạt 2.608,79 tỷ đồng, bằng
111,01% kế hoạch. Trong đó:
+ Khối Thuỷ lợi: Khối lượng thực
hiện 12 tháng ước đạt 2.826,9 tỷ

đồng, bằng 84,88 % kế hoạch năm,
vốn trong nước đạt 1.670 tỷ đồng,
bằng 84,33% kế hoạch, vốn ngoài
nước đạt 1.156,9 tỷ đồng, bằng
85,7% kế hoạch.
+ Khối Nông nghiệp: Khối lượng
thực hiện 12 tháng ước đạt 1.302,2
tỷ đồng, bằng 134,32% kế hoạch
năm, vốn trong nước đạt 193,5 tỷ
đồng, bằng 88,15% kế hoạch, vốn
ngoài nước đạt 1.108,7 tỷ đồng,

VIỆT NAM VÀ NA UY KÝ TUYÊN BỐ CHUNG
VỀ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN REDD+

N

gày 5/12/2012, tại Doha, Qatar
– trong khuôn khổ Hội nghị lần
thứ 18 (COP18) các Bên tham
gia Công ước khung của Liên hợp
quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC),
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn - Ông Cao Đức Phát - thay
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mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng
Môi trường Na Uy – Ngài Bard Vegar
Solhjell – thay mặt Chính phủ Vương
quốc Na Uy đã ký Tuyên bố chung về
“Hợp tác thực hiện sáng kiến giảm phát
thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng
và suy thoái rừng ở các nước đang phát

bằng 147,83% kế hoạch.
+ Khối Lâm nghiệp: Khối lượng thực
hiện 12 tháng ước đạt 443,79 tỷ
đồng, bằng 127,45% kế hoạch năm,
vốn trong nước đạt 100,6 tỷ đồng,
bằng 102,44% kế hoạch, vốn ngoài
nước đạt 343,19 tỷ đồng, bằng
137,28% kế hoạch
+ Khối Thuỷ sản: Khối lượng thực
hiện 12 tháng ước đạt 71 tỷ đồng,
bằng 83,53% kế hoạch năm. .(ĐTV)
triển (REDD+)”
Mục đích của Tuyên bố chung nhằm
thúc đẩy hợp tác cấp Chính phủ giữa
Việt Nam và Na Uy về thực hiện sáng
kiến REDD+ tại Việt Nam, góp phần
thực hiện thành công Chiến lược quốc
gia về biến đổi khí hậu và Chương trình
hành động quốc gia về REDD+, quản
lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn
đa dạng sinh học, xóa đói giảm nghèo,
đồng thời đóng góp vào nỗ lực chung

bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất năng lực
về tổ chức, thể chế và kỹ thuật thực hiện
REDD+ ở Việt Nam, thí điểm thực hiện
REDD+ tại 6 tỉnh, với khoản kinh phí viện
trợ không hoàn lại khoảng 30 triệu đôla
Mỹ. Đây cũng là cơ sở để hai bê.
Tuyên bố chung là cơ sở cho việc ký kết
tài trợ cho Chương trình UN-REDD Việt
Nam giai đoạn II từ 2012-2015, nhằm tiếp
tục nâng cao n sẽ tiếp tục đàm phán các
hoạt động và kinh phí tài trợ bổ sung cho
giai đoạn 2012-2015 và kinh phí chi trả
cho kết quả giảm phát thải do thực hiện
REDD+ và nông nghiệp carbon thấp cho
giai đoạn sau năm 2015. (HNN)

Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 12/2012
Ngày ban
hành

Nội dung

Thủ tướng chính phủ
17/12/2012

Quyết định 1896/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại
ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/12/2012

Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban
hành

12/12/2012

Quyết định 1881/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Soạn thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW của
Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

10/12/2012

Quyết định 1837/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

06/12/2012

Công văn 2066/TTg-QHQT về việc phê duyệt phân bổ vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí
hậu (SP-RCC) năm 2013.

04/12/2012

Quyết định 1797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho
các địa phương

Văn phòng chính phủ
20/12/2012

Công văn 3965/VPCP-QHQT về việc cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" (ACP)
do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

17/12/2012

Công văn 10360/VPCP-KGVX về việc tổ chức “Chiến dịch cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm” và
“Tháng hành động vì Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013.

12/12/2012

Công văn 10137/VPCP-QHQT về việc gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về tài chính vi mô do
Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

11/12/2012

Công văn 10113/VPCP-QHQT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động “Chương trình nước sạch và vệ
sinh nông thôn tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

07/12/2012

Công văn 10034/VPCP-QHQT về việc phê duyệt kết quả đàm phán dự án “Hỗ trợ đối tác công - tư” vay
vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

26/12/2012

Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

24/12/2012

Công văn 4365/BNN-HTQT về việc cho phép tiếp nhận viện trợ từ Mạng lưới sáng kiến Nông nghiệp và
Lương thực chấu Á (AFACI) thuộc Tong cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc từ 2012-2014 để xử lý thông
tin khí hậu nông nghiệp phục vụ thích ứng với biến đổi khí hậu.

24/12/2012

Thông báo 6404/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Hội Khoa
học phát triển nông thôn Việt Nam

21/12/2012

Công văn 4348/BNN – HTQT đề xuất dự án do Quỹ liên kết Nhật Bản-ASEAN tài trợ để xây dựng hệ
thống cấp nước sạch cho nhân dân xã Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị từ 2013

21/12/2012

Công văn 4343/BNN-XD bổ sung 03 tiểu dự án bằng nguồn vốn kết dư thuộc dự án tưới Phan Rí-Phan
Thiết, Bình Thuận

20/12/2012

Quyết định 3175/QĐ-BNN-CN Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật các nội dung áp dụng cho phần sự
nghiệp Dự án “Phát triển giống dê, cừu giai đoạn 2011-2015”

19/12/2012

Công văn 6282/BNN – HTQT triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản với Ấn
Độ
Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch do Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

18/12/2012
18/12/2012

Thông báo 6248/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về rà soát nội dung phân cấp
quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành

17/12/2012

Công văn 4292/BNN-TCLN thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012
- 2020

Bộ Công thương
13/12/2012

Quyết định 7684/QĐ-BCT năm 2012 chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh,
an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ủy ban Dân tộc
17/12/2012

06/12/2012

Công văn 1154/UBDT-CSDT về việc sử dụng vốn Chương trình 135 các xã đặc biệt khó khăn, xã biên
giới, xã ATK, các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2012 - 2015.
Quyết định 330/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành “xác định thôn đặc biệt khó
khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015”.

Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
11/12/2012

Quyết định 161/QĐ-BCĐPPP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình
thức đối tác công - tư (PPP).

Bộ Tài Chính
24/12/2012

Thông tư 223/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ
thực vật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

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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