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TRONG SỐ NÀY
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Diễn đàn điều phối tài trợ xây dựng nông thôn mới Việt Nam 2013
Vấn đề về Bảo hiểm nông nghiệp
Hợp tác và hội nhập quốc tế An toàn thực phẩm
Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 4-5/2013

Diễn đàn điều phối tài trợ xây dựng nông thôn mới Việt Nam 2013

B

ộ Nông nghiệp và PTNT, Chương trình Hỗ trợ Quốc tế
(ISG) với sự hỗ trợ của Tổ chức Nông lương Liên hiệp
quốc (FAO) đã tổ chức Diễn đàn “Điều phối tài trợ xây
dựng nông thôn mới ở Việt Nam” nhằm cập nhật các chính
sách mới, định hướng ưu tiên đầu tư cũng như các khó
khăn, thách thức cần được hỗ trợ để tạo “động lực mới” xây
dựng nông thôn mới Việt Nam bền vững.
Gần 100 đại biểu tham dự gồm các nhà tài trợ đa phương,
song phương, các tổ chức quốc tế và đại diện các cơ quan
quản lý, nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các hiệp
hội và cơ quan truyền thông.
Thông tin chi tiết về diễn đàn trên trang tin của ISG: www.
isgmard.org.vn
Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, qua thời gian triển
khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn
mới (NTM), nhiều địa phương đã phát huy nội lực đạt được
kết quả tốt. Đơn cử một tỉnh nghèo như Tuyên Quang, trong
2 năm đã huy động người dân làm được hơn 1.000 km
đường nông thôn. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho
rằng, Chương trình vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét điều
chỉnh về cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện. Nhất là
về phát triển sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho

Tháng 05/2013

Bộ trưởng Cao Đức Phát và Ngài Jean-Marc
Gravellini, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp
(AFD) chủ trì diễn đàn
cư dân nông thôn. Bộ trưởng nhấn mạnh: xây dựng NTM
là chương trình do nhân dân và vì nhân dân, không phải là
chương trình đầu tư do Nhà nước tài trợ và khẳng định “nếu
chúng ta chung sức, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi”.
Kiến nghị chung từ diễn đàn là làm thế nào để tạo được
“Động lực mới”- Động lực từ nội lực Việt Nam, sự hỗ trợ
quốc tế cùng với khung chính sách mới sẽ thúc đẩy phát
triển nông thôn mới Việt Nam như mong đợi.(ISG/MARD)
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An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản -trọng tâm nhiệm vụ
ngành nông nghiệp 2013

C

ông tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được xác định
là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của ngành nông nghiệp
trong năm 2013 vì những vi phạm về an toàn thực phẩm
vẫn còn khá cao, nhất là liên quan tới sản phẩm chăn nuôi
hay lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau cho thấy
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn
thực phẩm nông lâm thủy sản còn chậm chuyển biến.
Tại Hội nghị trực tuyến về quản lý chất lượng an toàn thực
phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản tổ chức ngày 4/4/2013,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát cho
rằng, nguyên nhân sâu xa thuộc về chủ quan nhiều hơn,
nhận thức về vấn đề quản lý chất lượng của một bộ phận
cán bộ và người dân còn chưa đầy đủ, đúng mức. Hệ
thống văn bản còn yếu chưa phù hợp, triển khai chậm
ở nhiều địa phương, thiếu những chính sách kinh tế tạo
động lực khuyến khích những người làm tốt để nâng cao
hiệu quả.
Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương và các
đơn vị thuộc Bộ rà soát quy hoạch các vùng sản xuất an
toàn, thực hiện quyết liệt việc giám sát và xử lý vi phạm

ATTP, đặc biệt khâu nào có nguy cơ cao nhất thì tập trung
kiểm tra xử lý ngay.
Giải pháp quan trọng là khẩn trương xây dựng hệ thống
văn bản pháp luật đồng bộ, bảo đảm một hành lang pháp
lý thông suốt, với chế tài đủ mạnh để các bộ, ngành chức
năng phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương xử lý
nghiêm khắc, nhanh và hiệu quả các trường hợp vi phạm
ATTP nông, lâm, thủy sản; cũng như việc thực hiện thành
công chủ trương quản lý ATTP theo chuỗi từ sản xuất đến
tiêu dùng thực phẩm.

Kết quả sau 2 năm thực hiện Thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp
Từ kết quả chương trình thí điểm với 3 đối tượng, cụ thể: cây
lúa (7 tỉnh), vật nuôi (9 tỉnh) và thủy sản (5 tỉnh) rút ra 3 vấn
đề sau:
 Khẳng định chủ trương bảo hiểm nông nghiệp là đúng
đắn và rất cần thiết nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông
nghiệp, chủ động khắc phục và bù đắp những thiệt hại tài
chính do hậu quả của thiên tai dịch bệnh gây ra góp phần
bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản
xuất nông nghiệp phát triển.

Đ

ầu tháng 5/2013 Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và
PTNT đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sau 2 năm
triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
(BHNN) tại 21/63 tỉnh, thành phố được chọn làm thí điểm bảo
hiểm về cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo Quyết định 315
của Thủ tướng Chính phủ.
Tính đến thời điểm 30/4/2013 có 234.233 hộ dân đã tham gia
ký hợp đồng bảo hiểm (trong đó có 80,8% là hộ nghèo), với giá
trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi và thủy sản là 5.437 tỷ đồng,
tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc là 303.295 triệu đồng.
Tháng 05/2013

 Bài học rút ra từ chương trình thí điểm này cần sự phối
hợp của các cấp các ngành, phải thường xuyên sâu sát
nắm bắt tình hình thực tế triển khai, kịp thời điều chỉnh cơ
chế chính sách và đưa ra các giải pháp phù hợp thực tiễn
sản xuất.
Khó khăn chính trong triển khai bảo hiểm nông nghiệp vì
đây là loại hình bảo hiểm mới, cơ chế mới, phức tạp, chưa
có tiền lệ, cơ chế chính sách ban hành chưa hoàn chỉnh
trên phạm vi rộng. Mặt khác, đối tượng được bảo hiểm chịu
tác động phức tạp của điều kiện tự nhiên, nhiều tác nhân chi
phối khiến quá trình thẩm định bảo hiểm khó khăn, chậm,
thiếu chính xác. Sự hiểu biết và điều kiện kinh tế của người
dân nên họ chưa tham gia bảo hiểm hoặc chọn đối tượng
nhiều rủi ro nhất để tham gia bảo hiểm.
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Tuy nhiên, đánh giá về kết quả của chương trình thí điểm bảo
hiểm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Thị Xuân
Thu cho rằng, chương trình bước đầu đã khẳng định được tầm
quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, những người
được hưởng lợi từ BHNN sẽ có cơ hội tiếp tục sản xuất và khả
năng thoát nghèo. Thứ trưởng Thu cho biết, trên cơ sở rút kinh
nghiệm trong giải quyết khó khăn cho địa phương, Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về
công bố dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh, quy trình sản xuất…
và đã có các chương trình khung để hướng dẫn địa phương dựa
trên quy trình khung đó để có những quy định cụ thể cho phù
hợp với từng địa phương, từ đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ
giám sát quá trình triển khai đó. Về cơ bản chương trình đã đạt
được mục đích đặt ra và được đánh giá là hiệu quả.

Ban chỉ đạo BHNN TW đưa ra nhưng công việc cần triển khai
thời gian tới:
- Rà soát, ban hành các quy trình trồng lúa, chăn nuôi và nuôi
trồng thủy sản cho phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp
tại địa phương.
- Tăng cường các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức
cho người dân về bảo hiểm nông nghiệp để nâng cao số hộ dân
tham gia đợt bảo hiểm thí điểm này.
Hiện các doanh nghiệp được tham gia thí điểm BHNN bao gồm:
TCty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng CTCP Bảo Minh và Tổng CTCP
Tái bảo hiểm quốc gia – Vinare, Tổng CTCP Bảo hiểm nông
nghiệp (ABIC). (NTT- Tapchitaichinh.vn)

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
9 lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi

3.

Phát triển khoa học và công nghệ cao, công nghệ
nguồn và phát triển khoa học công nghệ trong một số
lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm, kinh tế tri thức và nguồn nhân
lực chất lượng cao.

4.

Phát triển nông nghiệp và nông thôn, bao gồm chuyển
dịch cơ cấu và phát triển kinh tế nông nghiệp, hạ tầng
kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay
ưu đãi của các nhà tài trợ vừa được Chính phủ ban hành, có
9 lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi.

5.

Tăng cường năng lực thể chế và cải cách hành chính.

6.

Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên,
phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với
biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

7.

Nghị định cũng quy định rõ điều kiện tiếp nhận vốn ODA và
vốn vay ưu đãi đối với khu vực tư nhân với 4 hình thức tiếp
cận vốn ODA.

Hỗ trợ thúc đẩy thương mại, đầu tư, tài chính, ngân
hàng, du lịch và một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2013.

8.

1.
2.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, quy
mô lớn và hiện đại

Phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, bao gồm văn hóa, y
tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, an sinh xã hội, giảm
nghèo, dân số và phát triển.

9.

Hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Một số lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ.

Việt Nam – JICA xác định lĩnh vực ưu tiên hợp tác phát triển nông nghiệp

B

ộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo
đánh giá về tình hình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
ngày 10/5/2013. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn
Tháng 05/2013

Thị Xuân Thu cho biết, đến nay Nhật Bản đã hỗ trợ ngành nông
nghiệp và PTNT Việt Nam trên 30 dự án hỗ trợ kỹ thuật, viện trợ
không hoàn lại, hỗ trợ khẩn cấp khoảng 150 triệu USD; hỗ trợ
một số dự án vay vốn lớn trong lĩnh vực thủy lợi, lâm nghiệp với
Trang 3/8
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sức cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua
các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện cơ chế chính sách;
thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; nâng cao
năng lực quản trị cho cán bộ, công chức. Ông Tsuno Motonori
đánh giá, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là rất quan trọng và
dự kiến sẽ tăng hơn quy mô hỗ trợ ODA trong thời gian tới.

gần 500 triệu USD, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và giúp
Việt Nam phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Thứ
trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cũng bày tỏ mong muốn, Chính
phủ Nhật Bản thông qua JICA tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giúp
Việt Nam xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, đảm
bảo an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phía
Việt Nam sẽ cử người sang Nhật Bản trong thời gian sớm nhất
để đề xuất cụ thể với JICA các lĩnh vực ưu tiên cần hỗ trợ.
Theo ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Văn phòng JICA
Việt Nam, định hướng viện trợ của Nhật Bản thời gian tới là tăng

Các chuyên gia của JICA cho biết, cơ chế hợp tác của JICA
chủ yếu thông qua hợp tác viện trợ không hoàn lại; hợp tác kỹ
thuật và hợp tác viện trợ vốn vay. Kết hợp với hoạt động hợp
tác trong lâm nghiệp, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu,
phòng chống thiên tai, chương trình hợp tác dự kiến đạt được
một số kết quả như: nâng cao kỹ thuật sản xuất cây lương
thực; kỹ thuật quản lý nước tưới cây nông nghiệp; hoàn thiện
tài liệu hướng dẫn, cẩm nang hướng dẫn phục vụ Chương trình
Xây dựng nông thôn mới; nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các địa
phương; đảm bảo được chất lượng và tính an toàn, phù hợp
với chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy đối thoại chính sách giữa Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các nhà tài trợ; từ đó
hướng tới mục tiêu chính là nâng cao mức sống cho người dân
khu vực nông thôn.
Để phát huy hiệu quả hợp tác giữa hai bên, phía JICA cũng đề
xuất, Việt Nam cần tăng sự gắn kết liên ngành giữa các bộ,
ngành, từ Trung ương tới địa phương; cải thiện cơ chế chính
sách…

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn” cho Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam

N

hân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam của ông
Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt
Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT Cao Đức Phát
đã chân thành cám ơn sự hỗ trợ quý báu của JICA với sự chỉ
đạo và đóng góp lớn của Ngài trưởng đại diện, cán bộ văn
phòng và trao tặng ông “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn”.
Đây là phần thưởng cao quý của ngành Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn dành tặng các cán bộ/chuyên gia quốc tế có
thành tích, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành.

Bộ trưởng Cao Đức Phát tặng ông Tsuno Motonori, Trưởng
đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”

Việt Nam và IRRI hợp tác nghiên cứu phát triển ngành lúa gạo

C

hiều 7/5/2013, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và Tổng Giám đốc
Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) Robert S.Zeigler đã
ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác khoa học kỹ thuật để phát triển
ngành lúa gạo Việt Nam.
Tháng 05/2013

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh,
việc hợp tác giữa Việt Nam và IRRI sẽ đánh dấu bước phát
triển mới giữa hai bên trong lĩnh vực lúa gạo. Đây là lĩnh vực
được Việt Nam hết sức coi trọng phát triển, nhưng để tiếp tục
phát huy thế mạnh này cần phải giải quyết những thách thức to
Trang 4/8
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Tổng Giám đốc IRRI Robert S.Zeigler bày tỏ tự hào về những
đóng góp của IRRI đối với những thành công trong sản xuất
lúa gạo của Việt Nam, đồng thời đánh giá kinh nghiệm của Việt
Nam là tấm gương cho nhiều quốc gia khác học tập trong phát
triển nông nghiệp. Thời gian tới, IRRI và Việt Nam sẽ liên kết
chặt chẽ, cùng nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho toàn khu
vực Đông Nam Á.

lớn. Đó là phải nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng
trong ngành lúa gạo, đem lại thu nhập cao hơn cho người trồng
lúa trong điều kiện diện tích ngày càng bị thu hẹp. Mặt khác,
Việt Nam phải chuẩn bị thích ứng với biến đổi khí hậu được dự
báo sẽ ảnh hưởng lớn tới các vùng trồng lúa trọng điểm, trước
hết là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, những giống lúa của
IRRI hoặc có nguồn gốc từ IRRI đã được gieo cấy từ 60 – 70%
diện tích lúa trên cả nước, góp phần vào việc nâng cao năng
suất, sản lượng và chất lượng lúa gạo của Việt Nam trong thời
gian qua. Hàng năm, IRRI cung cấp cho Việt Nam hàng ngàn
dòng, giống lúa mới là nguồn vật liệu quý phục vụ nghiên cứu,
lai tạo giống lúa. Cùng với đó, hàng ngàn nghiên cứu sinh, thực
tập sinh và cán bộ khoa học của Việt Nam đã được IRRI đào
tạo hoặc tài trợ để đào tạo.
IRRI cũng tạo điều kiện cho các Viện Nghiên cứu của Việt Nam
tiếp cận với những nghiên cứu mới của thế giới trong lĩnh vực
lúa gạo; thực hiện một số dự án trong các lĩnh vực mũi nhọn
như sản xuất giống, bảo vệ thực vật, dinh dưỡng cây lúa.../.

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Hà Lan: Tiềm năng rộng mở

T

rong những năm qua, hợp tác giữa hai nước Việt Nam
– Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp đã có nhiều bước
tiến quan trọng và trong tương lai gần, mối quan hệ
này càng có cơ hội phát triển lên tầm cao hơn khi sự liên kết
giữa doanh nghiệp nông nghiệp Hà Lan và các đối tác trong
ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng trở nên khăng khít.
Việt Nam và Hà Lan đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược về
Quản lý tài nguyên nước năm 2010 và dự kiến sẽ ký thỏa
thuận đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp năm
2013.
Hiện nay, Việt Nam đang là một trong 11 nước trên thế
giới thử nghiệm mô hình hợp tác công tư (PPP) trong nông
nghiệp với sự tham gia của 20 tập đoàn, công ty hàng đầu
trên thế giới, trong đó có Hà Lan.
Nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong xuất khẩu thủy sản,
Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ giúp Việt Nam trở thành thành viên
đầy đủ của Ủy ban Thủy sản Trung và Tây Thái Bình Dương
(WCPFC). Hợp tác theo hình thức PPP còn thể hiện qua việc
phía Hà Lan tham gia đề xuất Chương trình phát triển ngành
cà phê theo hướng sản xuất và kinh doanh bền vững ở Việt
Nam đến năm 2020.
Ngoài ra Hà Lan còn hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược
quốc gia về nước cho lương thực và hệ sinh thái, đảm bảo
an toàn thực phẩm, nuôi cá ngừ bền vững và tham gia các
hiệp định thủy sản quốc tế. Hà Lan cũng giúp Việt Nam tiến
Tháng 05/2013

Lễ khai trương Trung tâm phát triển Ca cao trong khuôn khổ
dự án Hợp tác Công tư về phát triển ca cao giữa Chính phủ
Việt Nam và Chính phủ Hà Lan

hành nghiên cứu tổng thể đánh giá tác động tới môi trường
của việc nuôi cá tra, cá basa tại khu vực ĐBSCL; qua đó
giúp giải tỏa những quan ngại trên thế giới về tác động của
nuôi trồng thủy sản với môi trường ở khu vực này.
Để khai thác thế mạnh hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc
gia, đầu năm 2013, một đoàn các doanh nghiệp nông nghiệp
tên tuổi của Hà Lan như ABC Logistic, Kooppert Biological,
Hortimax, LBP B.V, Nederlandse, Priva Asia, Eidder Driver,
Stoop Flowerbulbs Holland… đã sang Việt Nam tìm kiếm
đối tác. Các doanh nghiệp này mang đến Việt Nam những
công nghệ cao, tiên tiến, giúp tăng giá trị gia tăng từ hạt
giống đến món ăn chế biến.
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FAO kêu gọi hợp tác liên ngành
mạnh mẽ hơn để kiểm soát bệnh dại

N

gày 13-14/5/2013 tại Hà Nội, Cục Thú y và FAO tổ chức hội thảo quốc
gia về bệnh dại để trình bày các phát hiện của công trình nghiên cứu
này, thảo luận những chiến lược phòng ngừa và kiểm soát bệnh dại có
quy mô rộng hơn, và tìm hiểu kỹ bài học kinh nghiệm quản lý bệnh dại của
các nước Đông Nam Á láng giềng (Philippines, Thái Lan, và Indonesia).
Hội thảo tập hợp được gần 60 đại diện và chuyên gia kỹ thuật cấp cao của
các bộ/ngành, các cơ quan đối tác quốc tế và khu vực (WHO, OIE, FAO, và Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới (WSPA), cùng
đại diện các tỉnh và các nhóm có lợi ích liên quan khác.
TS Scott Newman, Điều phối viên Kỹ thuật Cấp cao của FAO, phát biểu: “Để có được một chiến lược phòng ngừa và kiểm
soát dịch bệnh tốt, chúng ta cần phải vượt qua được những thách thức về chính sách và điều phối, đồng thời giải quyết được
các bất cập về kỹ thuật và truyền thông. FAO hết sức khuyến nghị việc xây dựng một cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả
để có thể huy động thêm nhiều nhóm lợi ích và bộ ngành liên quan hợp tác chặt chẽ với ngành Y tế và ngành Thú y”.

ADB hỗ trợ phát triển nông nghiệp phát thải cácbon thấp

N

gày 7/3/2013, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và
Chính phủ Việt Nam ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị
giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển
nông nghiệp phát thải khí cácbon thấp.
Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Tomoyuki Kimura
cho biết, nông nghiệp là lĩnh vực phát thải khí nhà kính lớn, nhất
là ngành chăn nuôi. Trong khi đó, chăn nuôi đang góp phần
giảm nghèo hiệu quả và phát triển kinh tế ở nông thôn. Do vậy
sức ép của ngành chăn nuối đối với môi trường sẽ gia tăng.
Khoản vay trị giá 74 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á của
ADB (ADF) tài trợ cho Dự án hỗ trợ nông nghiệp phát thải khí
cácbon thấp, tập trung vào cơ sở hạ tầng để quản lý chất thải
nông nghiệp, tạo thuận lợi cho chuyển giao công nghệ quản lý
chất thải nông nghiệp.
Mục tiêu của Dự án nhằm giảm ô nhiễm từ nông nghiệp và góp
phần tạo môi trường trong sạch hơn tại 10 tỉnh của Việt Nam.
Một khoản vay khác từ Quỹ ADF trị giá 37,88 triệu USD được
sử dụng cho Quỹ hỗ trợ xây dựng và chuẩn bị dự án để giúp

T

THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP
Xuất khẩu gạo cán ngưỡng 1 tỷ USD

heo tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ ngày
1-16/5/2013, xuất khẩu gạo cả nước đạt mức 233.645
tấn, trị giá FOB 95,756 triệu USD, trị giá CIF 105,798 triệu
USD. Tính từ đầu năm, xuất khẩu gạo đã đạt 2,385 triệu tấn, trị
giá FOB 1,038 tỷ USD, trị giá CIF 1,087 tỷ USD.

Tháng 05/2013

Việt Nam khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do
ADB tài trợ, đảm bảo sử dụng hiệu quả viện trợ. Ông Tomoyuki
Kimura cũng khẳng định, ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hiện
thực hóa tầm nhìn về phát thải khí cácbon thấp và chuyển đổi
sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và thân thiện với
môi trường.

Như vậy, tính đến nay, khối lượng xuất khẩu gạo đã đạt khoảng
30% so với mức mục tiêu 7,5 triệu tấn mà VFA đề ra từ đầu
năm. Trong năm 2012, Việt Nam xuất khẩu được 7,72 triệu
tấn gạo.
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Thị trường xuất khẩu gạo thế giới đang trong giai đoạn ảm đạm
cả về giá lẫn giao dịch do nguồn cung dư thừa.
Theo Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO), sản lượng gạo
toàn cầu sẽ tăng 2,1% trong năm nay lên mức 497,7 triệu tấn.
Lượng gạo tồn kho dự báo sẽ đạt 171,8 triệu tấn do nguồn cung
vượt nhu cầu.ư
Theo dữ liệu của FAO được Bloomberg trích dẫn, giá FOB của
gạo Việt Nam loại 25% tấm, một loại gạo tiêu chuẩn ở châu Á,
đã giảm xuống mức 361 USD/tấn trong tháng 4 từ mức 373
USD/tấn trong tháng 1. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Ấn
Độ tăng lên 418 USD/tấn từ mức 398 USD/tấn. Giá gạo 25% tấm
của Pakistan trong tháng 4 là 378 USD/tấn.(Vneconomy)

Xuất khẩu rau quả với mục tiêu 1 tỷ USD

T

ừ năm 2007 đến nay, ngành rau quả xuất khẩu luôn tăng
trưởng 2 con số. Theo Tổ chức Nông Lương thuộc Liên
hiệp quốc (FAO), nhu cầu tiêu thụ rau quả thế giới tăng
bình quân 3,6%/năm, nhưng sản lượng rau quả chỉ tăng 2,8%.
Theo nhận định của Vinafruit, năm 2013 xuất khẩu rau quả có
khả năng đạt 1 tỷ USD. Hiện 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch
xuất khẩu mặt hàng rau quả tăng hơn so với cùng kỳ năm trước
17%.
Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và PTNT đã và đang làm
việc với các nước trong việc tháo gỡ dần những rào cản thương
mại kỹ thuật, kiểm dịch nhiều mặt hàng trái cây như thanh long,
sau đó là chôm chôm, nhãn… đã vào được Mỹ, Nhật Bản,
Australia… Từ ngày 30-6/2013, sau 1 năm đóng cửa, rau quả
tươi Việt Nam sẽ được cấp phép kiểm dịch xuất khẩu vào các
nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Như vậy, có thể
đạt 1 tỷ USD ngay năm nay (không phải 2015 như dự kiến) nếu
có định hướng rõ, có vùng nguyên liệu chuyên canh tập trung

Sản xuất rau đạt chuẩn Viet GAP xuất khẩu sang châu Âu tại
HTX Phước An, huyện Bình Chánh. Ảnh: Cao Thăng

như thanh long Bình Thuận, vải thiều Bắc Giang, rau Đà Lạt…
Tuy nhiên, các đơn vị phải sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế về
GlobalGAP và thực hiện bảo quản tốt sau thu hoạch.

Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 2/2013
Ngày ban hành
Thủ tướng Chính phủ

Nội dung

13/05/2013

Quyết định 735/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Brunei Darussalam về hợp tác trong nông nghiệp và thủy sản”.

26/04/2013

Quyết định 23/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi
trường biển, hải đảo.

04/04/2013

Quyết định 550/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh
gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

04/04/2013

Quyết định 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất
cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, các bản đặc biệt khó khăn.

Tháng 02/ 2013
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Văn phòng Chính phủ
07/05/2013

Thông báo 191/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến khảo sát và làm
việc với tỉnh Hà Nam về áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, phát triển sản xuất và dịch vụ.

24/04/2013

Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm giải
pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải
miền Trung.

23/04/2013

Quyết định 550/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh
gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

16/04/2013

Quyết định 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất
cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, các bản đặc biệt khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
06/05/2013

Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác.

04/05/2013

Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

24/04/2013

Quyết định 887/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ cấp Bộ năm
2013 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực sông biển

17/04/2013

Thông tư 21/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn
chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.
Quyết định 699/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án “Xây dựng chính sách quản lý bền vững và thúc đẩy cấp
chứng chỉ rừng tại Việt Nam” do Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (TFF) tài trợ

02/04/2013
02/04/2013

Quyết định 691/QĐ-BNN-HTQT Phê duyệt dự án “Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp
tại Việt Nam-Giai đoạn II” do Chính phủ Phần Lan tài trợ

01/04/2013

Quyết định 677/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

01/04/2013

Quyết định 676/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa
học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

01/04/2013

Quyết định 675/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc trực thuộc Viện Khoa học Lâm
nghiệp Việt Nam.

01/04/2013

Quyết định số 688/QĐ-BNN-TY phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình khống chế và
loại trừ bệnh dại năm 2013-2015

01/04/2013

Công văn số 1072/BNN-QLCL về Xây dựng đề án kiểm soát ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

Bộ Công Thương
06/05/2013

03/05/2013

Thông tư 57/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 về thực hiện thí điểm bảo hiểm
nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.
Thông tư 52/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu
số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ
tướng Chính phủ.

Bộ Ngoại giao
24/04/2013

Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Tài chính
08/04/2013

Thông báo 20/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật.
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