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TRONG SỐ NÀY
Phát triển thị trường nông sản an toàn
Các chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11/2013
DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN ISG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN AN TOÀN

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu khai mạc diễn đàn ISG về an toàn thực phẩm 25.11.2013

C

hủ đề Diễn đàn an toàn thực phẩm
2013 là “Phát triển thị trường nông
sản an toàn” với mục tiêu chính là
đối thoại để tìm được động lực thúc đẩy phát
triển thị trường sản phẩm nông sản an toàn
Tháng 011/2013

theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng
giá trị, đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho người
sản xuất và sức khỏe cho 90 triệu người dân
Việt Nam.
Diễn đàn thường niên về An toàn thực phẩm
Trang 1/7
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do Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và
PTNT thông qua Chương trình hỗ trợ quốc
tế (ISG), với sự hỗ trợ của dự án Xây dựng
và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm
(FAPQDCP) thuộc Cục Quản lý chất lượng
nông sản sản và thủy sản (NAFIQAD) tổ
chức.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh “Về lĩnh
vực ATTF, Chính phủ và các bộ/ngành rất
quyết tâm chỉ đạo, ban hành nhiều chính
sách, luật định song đây vẫn là lĩnh vực tồn
tại nhiều vấn đề bức xúc và ảnh hưởng trực
tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân
cũng như sức cạnh tranh hàng nông sản trên
thị trường trong nước, quốc tế, đặc biệt trong
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu.

11/2013

Khuyến nghị các giải pháp tại hội nghị, các
đại biểu khẳng định cần quản lý an toàn thực
phẩm theo cơ chế thị trường, đảm bảo cho
tư nhân và các tổ chức xã hội được tham
gia tích cực vào thị trường sản xuất và phân
phối thực phẩm an toàn. Nhà nước đóng vai
trò định hướng tiêu dùng sản phẩm an toàn
trong xã hội thông qua hệ thống pháp luật
và cơ chế đầu tư công, cơ quan giám sát
và thi hành luật định có tính chất quyết định
để duy trì hệ thống cung ứng nông sản an
toàn, đồng thời công tác truyền thông nâng
cao nhận thức, kiến thức và nhu cầu về sản
phẩm nông sản an toàn cho người dân đóng
vai trò quan trọng trong phát triển thị trường
nông sản an toàn. Tài liệu của Diễn đàn trên
trang www.isgmard.org.vn (ISG/MARD)

Vai trò của cộng đồng trong
giám sát chất lượng vật tư
nông nghiệp

N

gày 5/11/2013, đồng chí Nguyễn Thiện
Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc
với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT,
các bộ, ngành liên quan về vấn đề quản lý chất
lượng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là các lĩnh
vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn
chăn nuôi. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, các tổ chức
đoàn thể chính trị mặc dù không có vai trò xử lý
nhưng có chức năng giám sát. Nếu phát hiện vi
phạm có thể thông báo cho các cơ quan chức
năng xử lý.
Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, người
nông dân thông qua tổ chức của mình góp phần
giám sát chất lượng và hiệu quả hoạt động của

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc

cơ quan chính quyền, đồng thời cũng là làm lợi
cho chính mình.
Ông đề nghị, cơ quan quản lý nhà nước cùng
UBTWMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân sớm có
cơ chế và chương trình phối hợp trên một số
lĩnh vực như: tập huấn, phố biến kiến thức cho
nông dân nhận thức đầy đủ về quyền lợi và
trách nhiệm của mình đối với các lĩnh vực liên
quan tới vật tư nông nghiệp để sử dụng đúng
loại đầu vào, có lợi và có trách nhiệm xã hội.

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Q

uốc hội đã thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013. Luật
này quy định về hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật bao gồm phòng chống
dịch hại tài nguyên thực vật; kiểm dịch thực vật; thuốc bảo vệ thực vật và quản
lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Luật đã bổ sung quy định nghĩa vụ của cơ
sở sản xuất thuốc BVTV, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV trong việc
thực hiện quy định của pháp luật về thuế BVMT và các quy định khác của pháp luật./.

Tháng 11/2013
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FAO hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực thông tin, giáo dục,
truyền thông về ATTP

T

hủ tướng Chính phủ vừa phê
duyệt danh mục Dự án “Tăng
cường năng lực thông tin, giáo
dục, truyền thông về an toàn thực
phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật An
toàn thực phẩm và Chiến lược quốc
gia an toàn thực phẩm giai đoạn 20112020 và tầm nhìn 2030” do Tổ chức
Lương thực và Nông nghiệp của Liên
Hợp Quốc (FAO) tài trợ, trong giai
đoạn từ 2013-2016 với tổng kinh phí
2,2 triệu USD tại Quyết định số 2413/
QĐ-TTg.
Dự án sẽ góp phần nâng cao nhận
thức của người tiêu dùng thực phẩm,
đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực
phẩm để bảo vệ sức khỏe nhân dân và kỹ
năng về an toàn thực phẩm cho các cán bộ
chuyên môn làm công tác quản lý an toàn
thực phẩm và cộng tác viên truyền thông ở
các cấp khác nhau.
Dự án sẽ hỗ trợ tăng cường sự phối hợp, hợp

tác và lồng ghép truyền thông về an toàn thực
phẩm trong các chương trình dinh dưỡng,
nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong
các bài học của hệ thống giáo dục đào tạo
cộng đồng và các chương trình có liên quan
để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thông
tin và nguồn kinh phí trong tuyên truyền các
thông điệp cho từng nhóm đối tượng. (TH)

Hà Lan hỗ trợ xây dựng chuỗi
giá trị rau an toàn tại miền
Bắc Việt Nam

D

ự án “Xây dựng Chuỗi giá trị rau an
toàn tại miền Bắc Việt Nam” do công
ty Metro Cash & Cary Việt Nam phối
hợp với công ty Fresh Studio thực hiện từ
tháng 9/2010 đến tháng 5/2013 được sự hỗ
trợ của Đại sứ quán Hà Lan với tổng giá trị
cam kết đầu tư lên tới gần 1 triệu euro.
Sau 3 năm thực hiện, dự án đã góp phần liên
kết các hộ nông dân nhỏ trồng rau an toàn
với kênh phân phối hiện đại, nâng cao giá trị
nông sản và cung cấp rau an toàn cho người
tiêu dùng các tỉnh miền Bắc. Thông qua việc
kết nối trực tiếp các hộ nông dân trồng rau
qui mô nhỏ với hệ thống phân phối hiện đại,
Metro mong muốn nâng cao giá trị các sản
phẩm nông nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho
các hộ nông dân và giảm tác động tiêu cực
Tháng 11/2013

Cánh đồng rau sạch tại Mộc Châu thuộc Dự án
“Xây dựng Chuỗi giá trị rau an toàn tại miền Bắc
Việt Nam”
tới môi trường trong quá trình sản xuất trồng
trọt.
Ông Philippe Bacac Tổng Giám đốc Công
ty Metro Cash & Carry Việt Nam cho biết :
“Chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao
chất lượng sản phẩm nông nghiệp, hướng tới
sản xuất an toàn, mang lại giá trị cao cho sức
khỏe người tiêu dùng.”
Trang 3/7
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Cải thiện chất lượng, nâng cao
khả năng tiếp cận thị trường
nông sản

Đ

ược triển khai trong thời gian 6 năm
(2008-2013), Dự án Xây dựng và kiểm
soát chất lượng nông sản thực phẩm
(Dự án FAPQDC) do Cơ quan Phát triển quốc
tế Canada (CIDA) tài trợ đã góp phần cải
thiện chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP)
và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của
nông sản thực phẩm tại Việt Nam.
Là đơn vị đầu mối triển khai dự án, Cục
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
(NAFIQAD) - Bộ Nông nghiệp &PTNT) cho
biết đây là dự án có nội dung và cách thức
triển khai theo phương thức tiếp cận mới và
toàn diện. Không chỉ tập trung vào hỗ trợ về
các giải pháp kỹ thuật mà còn hỗ trợ triển
khai cả giải pháp tổ chức quản lý sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm thông qua kiểm soát
an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản
xuất; gắn kết được nhà sản xuất với các đơn
vị tiêu thụ sản phẩm.
Hoạt động của dự án tập trung xây dựng tài
liệu hướng dẫn về VietGAP, GMP, đồng thời
tập huấn cho nông dân, người sản xuất về
áp dụng VietGAP, VietGAHP, GMP cho sản
xuất, sơ chế đóng gói và kinh doanh đối với
rau, quả, cho sản xuất, giết mổ và tiêu thụ
thịt lợn, gia cầm an toàn trên cơ sở nghiên
cứu các quy định của quốc tế. Từ bài học
thành công của dự án này, Bộ NN&PTNT cho
biết đã và đang nhân rộng các mô hình điểm
ra nhiều địa phương khác thông qua Đề án
Tháng 11/2013
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xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp sản
phẩm an toàn hướng tới đảm bảo chất lượng
nông sản phục vụ tiêu dùng trong nước và
xuất khẩu tại 33 tỉnh/thành phố. Kinh nghiệm
thành công trong xây dựng và phát triển mô
hình điểm chuỗi sản xuất kinh doanh nông
sản an toàn và hệ thống kiểm soát an toàn
thực phẩm của Dự án cũng đã được phổ biến
và chuyển giao cho 63 tỉnh thành, các cơ
quan quản lý, cơ quan nghiên cứu cũng như
các trường đại học trong cả nước.
Một trong những kết quả quan trọng khác
của dự án là đã hỗ trợ nâng cấp 7 phòng
kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn đặt ra như hỗ trợ
bổ sung trang thiết bị, tập huấn, tư vấn nâng
cao năng lực cho cán bộ quản lý và kiểm
nghiệm. Đặc biệt, 3 phòng kiểm nghiệm của
Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy
sản vùng 4 (Bộ NN&PTNN), Viện Vệ sinh y
tế công cộng TP. Hồ Chí Minh (Bộ Y tế) và
Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất
lượng 3 TP. Hồ Chí Minh (Bộ KH&CN) đã đạt
chứng nhận quốc tế ISO 17025 do Tổ chức
đánh giá chứng nhận quốc tế Cơ quan công
nhận phòng kiểm nghiệm quốc gia Úc về thử
nghiệm (NATA) cấp.
“Điểm mới của hệ thống kiểm soát ATTP do
dự án thử nghiệm được đánh giá là mang tính
khoa học, dựa trên nguyên tắc phân tích mối
nguy và quản lý mối nguy theo chuỗi ngành
hàng; gắn kết giữa kết quả giám sát xác định
mối nguy với xác định nguyên nhân gốc dẫn
đến mất ATTP ở từng khâu”, đại diện Bộ
NN&PTNT đánh giá.
Cùng với việc đảm bảo an toàn, các mô hình
còn tổ chức sản xuất theo hướng thân thiện
với môi trường; có phúc lợi thích đáng cho
người lao động và truy xuất được nguồn gốc
sản phẩm. Cùng với đó là các hoạt động
nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường
của sản phẩm bao gồm xây dựng thương
hiệu, thiết kế logo VietGAP nhãn xanh, bao
bì nhãn mác sản phẩm và kế hoạch tuyên
truyền quảng bá đối với nông sản thực phẩm
an toàn được chứng nhận…
Kết quả là các mô hình đã có đầu ra ổn định,
tăng số lượng bán và bán được giá cao hơn
đối với một số kênh bán hàng như siêu thị,
bếp ăn tập thể, cửa hàng rau, quả an toàn;
thay đổi cách nghĩ, cách làm về sản xuất kinh
doanh nông sản, góp phần đem lại những
lợi ích lớn hơn người sản xuất kinh doanh và
người tiêu dùng./. (NTD)
Trang 4/7
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Canada hỗ trợ 7,6 triệu USD nâng sức cạnh tranh nông sản Việt

C

anada hiện đang hỗ trợ
nhiều sáng kiến với mục
tiêu góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế bền vững cho
Việt Nam, hỗ trợ người nông dân
trong toàn bộ chu trình sản xuất,
từ tiếp cận tín dụng, tập huấn kỹ
thuật, phổ biến các phương thức
sản xuất tiên tiến nhất, tới tiếp
cận thị trường và thương mại
hóa sản phẩm.
Ngày 4/12, tại Hà Nội, IFC thành viên của Nhóm Ngân hàng
Thế giới và Chính phủ Canada
đã ký thỏa thuận hợp tác giúp
nông dân Việt Nam tăng khả
năng tiếp cận nguồn vốn cũng
như cập nhật kiến thức về các mô hình sản
xuất nông nghiệp bền vững để cải thiện đời
sống.
Theo thỏa thuận này, Chính phủ Canada sẽ
dành 7,6 triệu USD để triển khai một dự án
phát triển nông nghiệp với mục tiêu nâng cao
mức lợi nhuận và sự bền vững cho ngành
nông nghiệp Việt Nam trong 5 năm tới.
IFC sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện
khung pháp lý về nông nghiệp nhằm tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu nông
sản và mở rộng cơ hội giao thương cho nông
dân. IFC cũng sẽ tư vấn cho các ngân hàng
thương mại trong nước tăng cường nguồn
vốn tín dụng dành cho các doanh nghiệp
nông nghiệp, đặc biệt là các hộ nông dân
sản xuất nhỏ.

Hướng đến đối tượng chính là nông dân sản
xuất các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ
lực của Việt Nam như hạt điều, cà phê và
gạo, dự án sẽ tập huấn cho nông dân về các
mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững cũng
như nâng cao kỹ năng và công nghệ quản lý
sau thu hoach cho nông dân và tiểu thương.
nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành
nông nghiệp Việt Nam sẽ góp phần giảm
nghèo, đem lại sự phồn thịnh chung và giúp
ngành này tận dụng được lợi thế từ những
thỏa thuận tự do thương mại như Hiệp định
Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình
Dương mà Việt Nam đang đàm phán gia
nhập. Hỗ trợ ngành nông nghiệp phát triển
thông qua huy động nguồn vốn và kiến thức
từ khu vực tư nhân là một trong những ưu
tiên chiến lược của IFC tại Việt Nam.

HỖ TRỢ 100% LÃI SUẤT VỐN VAY MUA THIẾT BỊ GIẢM TỔN THẤT TRONG
NÔNG NGHIỆP

N

gày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Quyết định số 68/2013/
QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm
giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Theo đó, từ ngày 01/01/2014, các hợp tác
xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân là đối
tượng trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi,
nuôi trồng, đánh bắt, chế biến nông sản,
thủy sản; dịch vụ cơ giới nông nghiệp và các
Tháng 11/2013

doanh nghiệp có ký kết thực hiện hợp đồng
liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ
cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc
nông dân khi mua máy, thiết bị nhằm giảm
tổn thất trong nông nghiệp sẽ được hỗ trợ
100% lãi suất vốn vay trong 02 năm đầu và
50% trong năm thứ ba; mức vay tối đa bằng
100% giá trị hàng hóa.
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Nhóm danh mục máy, thiết bị được hỗ trợ
lãi suất vốn vay bao gồm: Các loại máy làm
đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng,
chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè,
mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy, thiết
bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng
trong chăn nuôi; hệ thống thiết bị tưới tiết
kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp; máy,
thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng,

thu hoạch thủy sản; máy, thiết bị chế biến
sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp,
thủy sản; các loại máy kéo, động cơ diezen
sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đánh
bắt thủy sản; kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo
quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/01/2014.

Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban
hành tháng 11/2013
Ngày ban hành
Nội dung
Thủ tướng Chính phủ
04/12/2013
Quyết định 2356/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động thực
hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
02/12/2013

Quyết định 2344/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty
Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước giai đoạn đến năm 2015.

28/11/2013

Quyết định 2308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán với
Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) Hiệp định Tài trợ và các văn
kiện pháp lý liên quan của Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực
Đồng bằng Sông Cửu Long tại Bến Tre và Trà Vinh”

29/11/2013

Công văn 2045/TTg-QHQT về việc tham gia Dự án khu vực do Tổ chức
Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ.

27/11/2013

Quyết định 2292/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt
động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

27/11/2013

Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Tài nguyên nước.

14/11/2013

Quyết định 2214/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác
quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
do Thủ tướng Chính phủ ban hành

4/11/2013

Quyết định 2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án “Chương
trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ tại Việt Nam giai đoạn III” sử
dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan.

25/10/2013

Quyết định 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp
tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Văn phòng Chính phủ
20/11/2013
Công văn 9840/VPCP-QHQT năm 2013 tiếp nhận và sử dụng vốn viện
trợ không hoàn lại của Ai-len cho xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình
135 do Ai-len tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành
Tháng 11/ 2013
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Chính phủ
27/11/2013

Chính phủ ban hành Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón.

26/11/2013

Chính phủ ban hành Nghị định 199/2013/NĐ-CP về việc quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.

14/11/2013

Nghị định số 178/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an
toàn thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/12/2013 Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp
Ngọ 2014.
18/11/2013

Quyết định 2731/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 phê duyệt bổ sung phố Hải
Phòng tham gia Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu
cá nóc bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

12/11/2013

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn
thực phẩm thủy sản xuất khẩu
47/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng
cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

08/11/2013
28/10/2013

Công văn 5017/BNN-KHCN về việc đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật
Quốc gia bảo vệ thực vật.

24/10/2013

Quyết định 2487/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu
vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng.

23/10/2013

Báo cáo 3804/BC-BNN-TCCB về việc kết quả triển khai công tác cải cách
hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23/10/2013

Thông báo 4914/TB-BNN-VP về kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại
Hội nghị triển khai Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng
cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Liên bộ: Nông nghiệp và PTNT- Tài chính- Kế hoạch và Đầu tư
16/10/2013

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện
Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng
quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Bộ Tài chính
28/10/2013

Công văn 14565/BTC-TCHQ năm 2013 chính sách thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư được
miễn thuế theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
09/10/2013

Quyết định 6098/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an
toàn Thành phố Hà Nội đến năm 2016, định hướng đến năm 2020”.
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