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TRONG SỐ NÀY
- Thành tựu ngành nông nghiệp 2012 và chương trình trọng điểm 2013
- An toàn vệ sinh thực phẩm-Cần tập trung những mục tiêu chính
- Hợp tác và hội nhập quốc tế
- Thương mại nông nghiệp
- Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp nông thôn phát hành tháng 1/2013

THÀNH TỰU NGÀNH NÔNG NGHIỆP 2012 VÀ
CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM 2013
tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp là 566 dự án với với tổng số
vốn đầu tư khoảng 3,36 tỷ USD (chiếm 1,6% tổng vốn đầu tư
đăng ký)

Chương trình trọng điểm 2013

N

gày 27/12/2012, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị tổng
kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012, chỉ đạo
chương trình trọng tâm năm 2013. Phó Thủ tướng Chính
phủ Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2012, tuy phải đối mặt với vô vàn những thách thức, khó
khăn, nhưng ngành nông nghiệp vẫn có một năm thắng lợi trên
tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 3,4%,
tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 2,72%, tổng kim ngạch xuất
khẩu nông lâm thủy sản đạt 27,5 tỷ USD,…. Năm 2012, đầu
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Mục tiêu năm 2013: Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu sản xuất nhằm
tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh;
đảm bảo sự phát triển bền vững, góp phần giải quyết các vấn
đề an sinh xã hội và môi trường. Phấn đấu đạt tốc độ tăng
trưởng khoảng 2,8% - 3,0%, tốc độ tăng GTSX đạt 3,7-4,0%,
kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28,5 tỷ USD, tỷ lệ che phủ rừng
đạt 40,5%;
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng ghi nhận các ý kiến của các địa
phương và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính
phủ Hoàng Trung Hải, đã đưa ra 9 giải pháp trọng yếu đề nghị
toàn ngành quán triệt toàn diện nhằm tiếp tục khẳng định vai
trò ngành Nông nghiệp là trọng điểm, là điểm tựa vững chắc
cho nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức
như hiện nay./.
(NTH)
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

B

ộ trưởng Bộ NNPTNT vừa ký quyết định số 3246/QĐBNN-KHCN ngày 27/12/2012 phê duyệt chiến lược
phát triển KH và CN ngành nông nghiệp và PTNT giai
đoạn 2013-2020. Với mục tiêu tổng quát: Phát triển khoa
học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
để thực sự trở thành động lực then chốt cho sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, có đủ tiềm
lực và trình độ tạo ra các luận cứ và sản phẩm khoa học giá
trị cao, tiếp thu chọn lọc và làm chủ các công nghệ tiên tiến
của thế giới để ứng dụng có hiệu quả, đóng góp cao vào tăng
trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần đảm bảo
an ninh lương thực quốc gia và nâng cao thu nhập cho người
sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp.
Mục tiêu cụ thể
a) Các thành tựu của khoa học và công nghệ ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn đóng góp 40% giá trị gia tăng
nông nghiệp đến năm 2015 và 50% đến năm 2020.
b) Sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ
trọng khoảng 15% trong giá trị sản xuất của các sản phẩm chủ
yếu đến năm 2015 và 35% đến năm 2020.

c) Năng suất các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ yếu đạt
năng suất tiên tiến của khu vực hoặc thế giới đến năm 2020.
d) Đến năm 2020, trên 60% tổ chức khoa học và công nghệ
công lập có cơ sở vật chất và nguồn nhân lực ngang tầm khu
vực, trong đó một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của thế
giới.
Toàn văn quyết định 3246/QĐ-BNN-KHCN tại trang tin www.
isgmard.org.vn (HA)

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM – CẦN TẬP TRUNG NHỮNG MỤC TIÊU CHÍNH

N

ăm 2012, dù ngành nông nghiệp đã làm quyết
liệt nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
(ATVSTP) vẫn còn nhiều bất cập. Tại cuộc họp
ngày 24/12/2012 về ATVSTP, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn,
bên cạnh các giải pháp tình huống thì cần phải có định
hướng, xác định trọng điểm, phải tập trung vào mục tiêu
chính và triển khai nhất quán nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Năm 2012, các giải pháp mới tập trung vào các sự cố
trước mắt, dù đem lại hiệu quả là giải quyết vấn đề bức
xúc nhưng về lâu dài cần phải đẩy mạnh hơn, phải tổ chức
sản xuất và quản lý theo chuỗi, có cơ chế chính sách hợp
lý. Tuyên truyền về ATVSTP, truyền thông chủ yếu mới tập
trung đối với người sản xuất, chưa sâu rộng đến người
tiêu dùng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của họ trong
giám sát an toàn thực phẩm (Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục
trưởng Cục Bảo vệ thực vật). Văn bản pháp lý chủ yếu đề
cập tới điều kiện sản xuất, yêu cầu đối với các cơ sở sản
xuất kinh doanh, quy trình giám sát hành chính..., hiệu quả
thực tế còn ít.
Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, năm 2013, các đơn vị triển
khai phương thức quản lý theo chuỗi trên cơ sở phân tích
nguy cơ, tìm ra khâu xung yếu, nơi vùng có nguy cơ mất an
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toàn để tập trung vào điều chỉnh. Bộ trưởng xác định tăng
cường quản lý chất lượng đảm bảo ATTP là nhiệm vụ trọng
tâm và cũng là chương trình quan trọng theo hướng tái cơ
cấu ngành. “Ít nhất giảm 10% dư lượng, những chất có hại
cho người tiêu dùng; giảm 10% các cơ sở kinh doanh vật tư
nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản loại C; riêng
ngành thú y giảm 20% các cơ sở giết mổ loại C ở phía Bắc
so với năm 2012”. Sớm hoàn thành việc xây dựng Luật
Bảo vệ thực vật và cơ bản dự thảo Luật Thú y trong năm
2013; các đơn vị rà soát lại lực lượng, làm rõ chức năng
nhiệm vụ; củng cố hệ thống thanh tra chuyên ngành, kiểm
tra kiểm chứng các phòng thí nghiệm có kết nối với hệ
thống quốc tế, đảm bảo hệ thống giám sát của Việt Nam
từng bước theo tiêu chuẩn quốc tế.(HNN)
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HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hợp tác nông nghiệp Châu Phi 2012
tạo tiền đề và hướng dẫn các doanh nghiệp, các đối tác Việt
Nam làm ăn, hợp tác với các quốc gia khu vực này.
Các dự án hợp tác 3 bên về nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp
và PTNT với châu Phi đang được triển khai tốt và các quốc
gia khu vực này đang hưởng lợi từ các dự án này đều muốn
gia hạn các hợp đồng làm việc với chuyên gia, kỹ thuật viên
của chúng ta như trong hợp tác với Guinea Conakry, CH
Chad, Namibia, Rwanda.

Lễ ký Biên bản Ghi nhớ ba bên về hợp tác Nam-Nam

N

ăm 2012, Châu Phi tiếp tục là địa bàn quan trọng
trong hợp tác quốc tế về nông nghiệp của Việt Nam,
do vậy Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban
hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông
nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012-2020, nhằm

Vừa qua, đoàn công tác Cộng hòa Sierra Leone, FAO và
IFAD do Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nông nghiệp, rừng và an
ninh lương thực Sierra Leone dẫn đầu đã thăm và làm việc
tại Việt Nam để phối hợp với các bên liên quan xây dựng
dự án hợp tác nông nghiệp 3 bên Việt Nam – Sierra Leone
– FAO/IFAD. Ngày 18/1/2013, Biên bản Ghi nhớ ba bên về
hợp tác Nam-Nam đã được ký kết nhằm xác định sự nhất trí
chung với mục tiêu xây dựng và thực hiện chương trình hợp
tác Nam-Nam thành công tốt đẹp. (LTV-ICD/MARD)

Đầu tư phát triển nông nghiệp – nông thôn năm 2012
giảm từ 8% năm 2001 xuống còn trên dưới 1% những năm
qua. Đây là một vấn đề lớn mà ngành nông nghiệp đang
phải đối mặt”.
Năm 2012, đã tiến hành thẩm tra về bổ sung hoàn thiện
các hồ sơ dự án xin cấp Giấy phép hoặc điều chỉnh Giấy
phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, quyền phân phối (bán
buôn, bán lẻ) cho 93 hồ sơ dự án xin cấp chứng nhận
đầu tư thành lập Công ty và điều chỉnh chứng nhận đầu
tư, trong đó 43 hồ sơ xin cấp GCNĐT và 36 hồ sơ xin điều
chỉnh GCNĐT, thẩm định cho 13 hồ sơ xin cấp GCNĐT trồng
cây công nghiệp và chế biến cây công nghiệp sang Lào và
Campuchia.

V

iệt Nam trở thành một nước có thu nhập trung bình
cũng làm cho các nước, các tổ chức quốc tế chuyển
hướng hợp tác và viện trợ sang mô hình mới nên có
ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động đầu tư nói chung
và đầu tư cho nông nghiệp nói riêng. Năm 2012, một trong
các trọng tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT là tiếp tục đẩy
mạnh việc đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu tư và thu
hút đầu tư FDI vào ngành.
Bộ trưởng Cao Đức Phát: “Đầu tư của nước ngoài (FDI) vào
nông nghiệp Việt Nam đang có xu hướng tăng chậm lại. Tỷ
trọng FDI nông nghiệp trong tổng FDI chung của cả nước
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Đã cải tiến công tác xúc tiến đầu tư theo chuyên ngành hoặc
khu vực. Tính đến tháng 11/2012, lũy kế các dự án đầu tư
FDI vào lĩnh vực nông nghiệp là 566 dự án (chiếm khoảng
3% trong tổng số khoảng hơn 14.000 dự án FDI) với với tổng
số vốn đầu tư khoảng 3,36 tỷ USD (chiếm 1,6% tổng vốn
đầu tư đăng ký), trong đó tổng vốn thực hiện là 2,9 tỷ USD.
Các dự án FDI trong nông nghiệp chủ yếu tập trung tại những
địa phương có lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh
thái thuận lợi đồng thời là vùng năng động trong thu hút đầu
tư nước ngoài như vùng Đông Nam Bộ thu hút tới 42,4%
tổng số dự án FDI.
Trang 3/8
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Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng đề án thu hút
và quản lý FDI vào ngành giai đoạn 2012-2020 theo Chương trình
nhiệm vụ của Bộ giai đoạn 2011-2016, dự kiến trình Chính phủ trong
quý III/2013.
Về định hướng phát triển, Bộ Nông nghiệp cho rằng hướng thu hút
FDI thời gian tới là chú trọng phát triển nông nghiệp sử dụng công
nghệ cao, tham gia chuỗi sản xuất sản phẩm có giá trị, phát triển
hạ tầng thủy sản… Ngoài ra, vấn đề đa dạng hóa các hình thức đầu
tư, trong đó có đầu tư công tư cũng là một trọng tâm hướng tới.
(LTV-ICD).

Quốc tế đánh giá cao mô hình PPP trong nông nghiệp của Việt Nam

V

ới chủ đề “Năng động mạnh mẽ”, hội
nghị thường niên của Diễn đàn kinh
tế thế giới (WEF) lần thứ 43 đã khai
mạc chiều 23/01/2013 tại Davos, Thụy
Sĩ. Tham dự Hội nghị, Bộ trưởng NN PTNT
Cao Đức Phát cho biết cộng đồng quốc tế
đánh giá cao những kết quả triển khai sáng
kiến mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong
nông nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển sản
xuất, duy trì ổn định thị trường của một số
mặt hàng chủ lực nông nghiệp Việt Nam,
các biện pháp tiếp theo để gia tăng sự ảnh Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời phỏng vấn tại Davos, Thụy Sĩ
hưởng của sáng kiến tầm nhìn mới trong
trong nông nghiệp,” WEF cũng đang tích cực thúc đẩy nhiều
nông nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới.
hoạt động sáng kiến để thực hiện “liên minh các hành động vì
Năm 2012, WEF đã cử đoàn làm phim đến Việt Nam thực hiện tăng trưởng xanh,” trong đó huy động các nguồn lực tài chính
đoạn phim giới thiệu về kết quả triển khai thí điểm mô hình thông qua mô hình PPP là một trong những giải pháp cần đẩy
PPP nông nghiệp và để quảng bá hình ảnh nông nghiệp Việt mạnh để huy động thêm các nguồn lực từ khối tư nhân để
Nam. Từ kết quả triển khai thí điểm mô hình PPP nông nghiệp, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.
Bộ NNPTNT đang tiến hành rà soát tổng kết và xây dựng đề
Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
án hợp tác công-tư nông nghiệp để tạo một cơ chế PPP nông
sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhóm triển khai sáng kiến “liên minh
nghiệp, tạo ra các cơ hội mới để nông dân nâng cao thu nhập,
các hành động vì tăng trưởng xanh” ở Việt Nam nhằm tạo
phát triển bền vững và nhằm huy động nguồn lực đầu tư vào
điều kiện để sớm đề xuất các đề án/dự án nhằm thực hiện
nông nghiệp.
các chương trình liên quan đến tăng trưởng xanh trong nông
Bên cạnh việc thúc đẩy triển khai sáng kiến “Tầm nhìn mới nghiệp tại Việt Nam. (NTT)

UNDP hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai

B

ộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn vừa phê duyệt dự án “Nâng cao
năng lực thể chế về quản lý rủi ro
thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro
liên quan đến biến đổi khí hậu, giai đoạn
2”. Dự án do Chương trình phát triển Liên
Hiệp quốc (UNDP) tài trợ, được thực hiện
tại Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố khác. Thời
Tháng 1/ 2013

gian kết thúc dự án dự kiến vào tháng 12
năm 2016. Tổng kinh phí dành cho dự án
là 4,95 triệu USD, trong đó vốn viện trợ
không hoàn lại là 4,7 triệu USD.
Với mục tiêu dài hạn là xây dựng và theo
dõi việc thực hiện chiến lược, cơ chế và
nguồn lực đa ngành để hỗ trợ thực hiện
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các thỏa thuận đa phương và đề xuất các giải pháp hiệu quả cho
giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
Trong mục tiêu ngắn hạn đến cuối năm 2016, dự án nhằm nâng
cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai của Văn phòng thường trực
Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ đạo
phòng chống lụt bão các tỉnh và các cơ quan liên quan ở các địa
phương vùng dự án. Đặc biệt là tăng cường công tác ứng phó
với thiên tai và ứng dụng hiệu quả các biện pháp hồi phục sớm
trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Ngoài việc củng cố các khuôn khổ pháp lý, chiến lược và chính

sách trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai, dự án hỗ trợ các
tỉnh, thành phố trong vùng dự án lập kế hoạch, tổ chức thực
hiện, theo dõi đánh giá Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng
và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào công đồng, trong đó có lồng
ghép vấn đề giới và sự tham gia của các nhóm dễ bị tác động
bởi thiên tai, gồm cả khu vực nông thôn và thành thị.
Từ việc ứng dựng kết quả của các nghiên cứu thực tiễn về giảm
nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu để hoàn
thiện và triển khai chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ở
cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. (NTH)

Khung chương trình hợp tác Việt Nam - FAO giai đoạn 2012 - 2016

D

ựa trên thế mạnh và kinh
nghiệm đã có, To chức nông
lương Liên Hiệp quốc (FAO)
đã xây dựng và triển khai khung
chương trình hợp tác (CPF) với đề
xuất 4 lĩnh vực ưu tiên gồm: An ninh
lương thực, an toàn thực phẩm và
dinh dưỡng; Phát triển nông nghiệp
bền vững (hướng tới hiệu quả và
cạnh tranh) và quản lý tài nguyên
thiên nhiên; Cải thiện sinh kế khu
vực nông thôn; Các vấn đề về môi
trường và thích nghi với biến đổi khí
hậu.
FAO tập trung vào hỗ trợ các giải
pháp phát triển dài hạn như: xây
dựng hệ thống luật, chiến lược
chính sách thu hút nguồn lực từ
các nhà tài trợ đầu tư vào các lĩnh

vực phát triển; tập trung nguồn vốn
đầu tư vào một số dự án, chương
trình chính mang tính đột phá tái
cấu trúc ngành nông nghiệp, nông
thôn; chấm dứt các dự án đầu tư, hỗ
trợ kỹ thuật cho các địa bàn nhỏ lẻ,
không mang tính chiến lược; dành
khoảng 20- 30% nguồn lực hỗ trợ kỹ
thuật trực tiếp cho các vấn đề cấp
bách mới nảy sinh mà ngành nông
nghiệp Việt Nam chưa có năng lực
xử lý, ví dụ như dịch bệnh, an toàn
sinh học… FAO cũng tiếp tục thực
hiện lồng ghép các nội dung y tế,
tài nguyên môi trường; ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu trong các hoạt
động phát triển nông, lâm, ngư
nghiệp và phát triển nông thôn tại
Việt Nam .

Bộ Nông nghiệp Ấn Độ thăm mô hình nông thôn mới tại Hà Nội

N

gày 26/1/2013, hai Thứ trưởng Bộ Phát triển nông thôn Ấn Độ là
ông Vijay Kumar (Thứ trưởng Thường trực) và ông Rajesh Bhushan
cùng Tổng Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn tổng hợp
Vùng Châu Á – Thái Bình Dương (CIRDAP) Cecep Effendi đã đi thăm mô
hình nông thôn mới Hà Nội tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.
Ấn Độ là một đất nước rất rộng và đa dạng nhưng chưa thực hiện được
việc xây dựng nông thôn mới, trong khi nếu thực hiện được thì sẽ có lợi
rất nhiều. Hiện Ấn Độ đang phải chịu nhiều thách thức lớn bởi thành phần
người dân đa dạng, mỗi vùng có văn hóa,
Mô hình nông thôn mới của Việt Nam có thể sẽ là bài học tốt chia sẻ với
các nước thành viên của CIRDAP. (HA)

Tháng 1/ 2013
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Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

gày 28/1/2013, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc
tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị về dự án “Các giải
pháp thích ứng với biến đổi khí hậu” giúp phát triển bền vững
nông nghiệp, nông thôn vùng ven biển đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL).
Theo quy hoạch tổng thể, 9 dự án sẽ được thực hiện ưu tiên
gồm: Xây dựng các cửa ngăn mặn vùng ven biển, cải tạo và
xây dựng đê biển, cải tạo vùng cù lao Bắc tỉnh Bến Tre, phát
triển nguồn nước ngọt tỉnh Trà Vinh, quản lý nước vùng ven
biển Bạc Liêu, luân chuyển dòng chảy tỉnh Cà Mau, điều chỉnh
và cải tạo lịch thời vụ, phát triển năng lực quản lý dòng chảy ở
ĐBSCL, nuôi tôm bền vững (mô hình luân canh lúa – tôm).
Một trong các dự án quan trọng là dự án mở rộng và phát triển
các giống cây chịu mặn, thiết lập hệ thống cảnh báo mặn sớm,
phát triển các nguồn nước sinh hoạt, sử dụng hợp lý nguồn
nước mưa, trồng cây ăn quả và cây chịu chua phèn, cải tạo

và trồng rừng ngập mặn, nâng cấp và xây dựng đê sông, đê
bao, cải tạo hệ thống tiêu nước, nâng cấp hệ thống cảnh báo
lũ sớm, gia cố cấu trúc đất, đa dạng hóa mùa vụ, cải thiện môi
trường nước nông thôn, cải tạo công trình nông thôn quy mô
nhỏ, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nhỏ, bảo hiểm mùa vụ.
(HNN)

THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

Xuất khẩu nông sản tăng mạnh trong tháng đầu năm 2013

T

heo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn, trong tháng 1/2013, kim ngạch xuất khẩu nông
lâm thủy sản ước đạt 2,17 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng
kỳ năm trước.
Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,17
tỷ USD, tăng 46,6%; thủy sản ước đạt 376 triệu USD, tăng 3,5%;
lâm sản chính ước đạt 447 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ
năm trước.
Cũng theo báo cáo, ước tính tổng giá trị nhập khẩu tháng 1/2013
của ngành đạt 1,28 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm
2012. Như vậy, tháng 1/2013, ngành nông nghiệp xuất siêu hơn
800 triệu USD.(HH)

Đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu 88.632 tấn gạo đầu năm

N

ăm 2012, các tỉnh ĐBSCL đã xuất
hơn 6,8 triệu tấn gạo, giá trị đạt 3,1 tỉ
USD. Năm nay, các tỉnh ĐBSCL có kế
hoạch xuất khẩu từ 6,5 – 6,8 triệu tấn gạo.
Để hoàn thành chỉ tiêu này, các tỉnh triển khai
kế hoạch dự báo thị trường, tổ chức tốt việc
thu mua nguyên liệu, chế biến và bảo quản
tốt nhằm bảo đảm chất lượng gạo. Các tỉnh
chỉnh đốn tình trạng bán phá giá của một số
doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính chuyên
Tháng 1/ 2013

nghiệp, trách nhiệm với người sản xuất
bằng cách gia tăng s ố lượng doanh nghiệp
xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh,
đáp ứng yêu cầu cung ứng lúa gạo chất
lượng cao tăng lên. Hệ thống thương lái và
xay xát được tổ chức lại theo hướng gắn kết
với các doanh nghiệp xuất khẩu và mua lúa
gạo theo giá thị trường, bảo đảm cho người
trồng có lãi không dưới 30%.
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Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển
nông thôn ban hành tháng 1/2013
Ngày ban hành
Thủ tướng Chính phủ

Nội dung

24/01/2013 Quyết định 11/2013/QĐ-TTg về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động
vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang
dã nguy cấp
Quyết định 216/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi
22/01/2013 Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi
vật thể của Trà Thái Nguyên
22/01/2013 Quyết định 202/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện - Xây
dựng nông nghiệp và Thủy lợi
15/01/2013

Quyết định 162/QĐ-TTg về việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính quản lý.
10/01/2013 Quyết định 122/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
07/01/2013 Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm
dịch thực vật giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan do Chính phủ ban hành
28/12/2012 Quyết định 2101/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam
giai đoạn 2013 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Văn phòng Chính phủ
28/12/2012

Thông báo 431/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Quy chế hỗ trợ
tạm trữ lúa, gạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28/01/2013 Quyết định 168/QĐ-BNN-HTQT về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án "Hỗ trợ phát triển phương pháp tiếp cận
nông nghiệp sinh thái ở vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam"
25/01/2013 Công văn 318/BNN-TCTL về quản lý nuôi động vật hoang dã
22/01/2013 Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều
kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế
22/01/2013 Công văn 262/BNN-TY chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin, sử dụng hóa chất để phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm và động vật thủy sản
22/01/2013 Công văn 524/BNN-VP xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định
43/2011/NĐ-CP
22/01/2013 Quyết định 131/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch kiểm
soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/01/2013 Thông báo 386/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết công tác cải
cách hành chính năm 2012 và Chương trình xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

Tháng 1/ 2013

Trang 7/8

Bản tin ISG

1/2013

11/01/2013 Quyết định 66/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 Kế hoạch hành động quốc gia biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020
11/01/2013 Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT về việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật
07/01/2013
05/01/2013
04/01/2013

02/01/2013
28/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012

Quyết định 36/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 02/2013/TT-BNNPTNT về việc quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi
sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối.
Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT
ngày 29/03/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm
nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT
ngày 02/08/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/03/2011
Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ NSNN thực hiện KH bảo vệ và phát triển rừng giai
đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 4459/BNN-HTQT trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về
quản lý thảm hoạ và ứng phó khẩn cấp (COP2)
Quyết định 3246/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020.
Công văn 4429/BNN-HTQT về việc Giao chủ trì tổ chức thực hiện diễn đàn KHCN và thương mại nông nghiệp
Việt Nam - Ấn Độ
Số 4417/BNN-KTHT, Báo cáo kết quả thẩm định chính sách hỗ trợ đất sản xuất chuyển đổi nghề và nước sinh
hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Tổng cục hải quan
03/01/2013 Quyết định 03/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Cá tra Việt Nam.
28/12/2012 Quyết định 1381/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chăn nuôi Việt Nam.

Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13/12/2012 Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/
QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo chí, tạp chí cho vùng dân tộc
thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

Bộ Tài Chính
22/01/2013

Công văn 301/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục hải quan
16/01/2013 Công văn 301/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành
28/12/2012

Quyết định 3312/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính
hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn
thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
16/01/2013

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân
sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ban hành

28/12/2012 Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết
định số 846/QĐ-TTg ngày 02/06/2011 về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công
nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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