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TRONG SỐ NÀY
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp-thành công bước đầu
Chính sách mới hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp – nông thôn
Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ban hành tháng 5/2014

TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP-THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU

Ngày 17/5/2014, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững” và phát động phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2014 - 2015 và đến năm 2020.

B

áo cáo sơ kết 1 năm thực
hiện Đề án “Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị và phát
triển bền vững (Đề án)” theo
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày
10/6/2013 của Thủ tướng Chính
phủ cho thấy, qua gần 1 năm
triển khai thực hiện Đề án, toàn
ngành nông nghiệp đã có hình
Tháng 05/2014

dung rõ nét hơn về đề án thông
qua những chính sách cụ thể tập
trung vào nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững.
Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn
mạnh, tái cơ cấu không phải là
việc làm ứng phó tình huống mà
làm thay đổi căn bản nền nông
nghiệp và sẽ tác động đến 25

triệu người làm nông nghiệp.
Chính vì thế, phải cấp bách tái
cơ cấu nông nghiệp, tạo ra một
cuộc cách mạng trong nông
nghiệp với những bứt phá vượt
bậc hơn.
Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát,
tính đến hết ngày 10/5/2014,
đã có 23/63 tỉnh, thành phố ban
Trang 1/7
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Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng
Trung Hải khẳng định: Ngành
Nông nghiệp đã triển khai chỉ
đạo của Chính phủ về tái cơ cấu
gần như sớm và đầu tiên trong
các ngành, cơ quan chính phủ,
song quá trình triển khai của
ngành vẫn còn lúng túng.
hành Đề án (hoặc Kế hoạch hành
động) tái cơ cấu nông nghiệp của
địa phương và nhiều nơi đã thực
sự triển khai.
Sau 1 năm triển khai tái cơ cấu
ngành nông nghiệp, từng tiểu
ngành đều có những chuyển
biến rõ rệt. Trong lĩnh vực trồng
trọt, thực hiện rà soát quy hoạch,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù
hợp với lợi thế của địa phương
và nhu cầu thị trường. Trước hết,
tập trung giảm diện tích gieo
trồng lúa ở những nơi không có
lợi thế, hiệu quả sản xuất thấp
sang trồng các loại cây màu, cây
làm thức ăn chăn nuôi có hiệu
quả cao hơn. Đối với tiểu ngành
thủy sản, hiện Việt Nam đã vào
danh sách 10 nước sản xuất và
xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế
giới…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,

Phó Thủ tướng Hoàn Trung Hải
nhấn mạnh: Tái cơ cấu là vấn
đề khó đòi hỏi hoàn toàn đổi mới
trong tư duy và tiếp cận, trước
hết, cần tập trung vào tuyên
truyền nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của ngành cũng như của
người dân để nhận thức ngày
càng đúng hơn về thị trường, áp
dụng khoa học công nghệ, chất
lượng nông sản, dịch vụ nông
nghiệp. Xác định rõ rằng “Nông
dân là trọng tâm của Đề án,
doanh nghiệp là động lực của Đề
án tái cơ cấu”.
Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo
địa phương, nông dân, nhà khoa
học, doanh nghiệp phải coi tái cơ
cấu là yêu cầu quan trọng để phát
triển. Bộ Nông nghiệp và PTNT
là đơn vị chủ trì, kịp thời nắm bắt,
kiến nghị chính sách Nhà nước
về vốn, tín dụng, nghiên cứu
khoa học kỹ thuật để thực hiện

tái cơ cấu, đưa thành hợp đồng
cơ chế chia sẻ trách nhiệm giữa
nông dân và doanh nghiệp trong
liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
(Ý kiến kết luận của Phó
Thủ tướng Hoàng Trung
Hải tại Hội nghị sơ kết thực
hiện Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp và phát động phong
trào thi đua “Toàn ngành
nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chung sức thực
hiện tái cơ cấu ngành, xây
dựng nông thôn mới” Tại
Thông báo 208/TB-VPCP,
ngày 21/05/2014 của Văn
phòng Chính phủ).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt các quyết định
thúc đẩy tái cơ cấu ngành

Thực hiện triển khai đồng bộ tái cơ cấu ngành, các đề án và kế hoạch hành động thực hiện
tái cơ cấu các tiểu ngành cũng đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt triển
khai, cụ thể:
1. Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp được phê
duyệt tại Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN
ngày 8/7/2013 và Quyết định số 1757/QĐ-BNNTCLN ngày 1/8/2013 Ban hành Chương trình
hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm
nghiệp
2. Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN ngày
08/5/2014 Phê duyệt Kế hoạch hành động phát
triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn
2014-2020
3. Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày
10/04/2014 Phê duyệt Kế hoạch Đổi mới, phát
triển các hình thức tổ chức Kinh tế hợp tác trong
nông nghiệp.
Tháng 05/2014

4. Quyết định số 916/QĐ-BNN-QLDN ngày
05/5/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính
phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa,
thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
5. Quyết định số 94/QĐ-BNN-QLDN ngày
14/05/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện
Chương trình, kế hoạch của Chính phủ triển khai
Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của
Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát
triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
nông, lâm nghiệp.
6. Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày
22/11/2013 phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành
Trang 2/9
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thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững” và Quyết định số 1167/QĐBNN-TCTS ngày 28/05/2014 Ban hành Chương
trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu
ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững”
7. Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày
21/4/2014 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành
Thủy lợi và quyết định số 802/QĐ-BNN-TCTL
ngày 21/4/2014 công bố Kế hoạch hành động
thực hiện Đề án.
8. Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN ngày 9/5/2014
phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững” và quyết định số 985/QĐ-BNN-CN
ngày 9/5/2014 ban hành Kế hoạch hành động
thực hiện đề án tái cơ cấu ngành

05/2014

9. Quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT ngày
13/5/2014 ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ
cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014-2015 và giai
đoạn 2016-2020.
10. Quyết định số 1003/QĐ-BNN-CB ngày
13/5/2014 phê duyệt đề án “Nâng cao giá trị
gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến
và giảm tổn thất sau thu hoạch” và quyết định
1016/QĐ-BNN-CB ngày 13/5/2014 ban hành Kế
hoạch hành động thực hiện Đề án
11. Quyết định số 986/QĐ-BNN-KHCN ngày
09/5/2014 Ban hành Kế hoạch thúc đẩy nghiên
cứu và ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cáu ngành
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững.
(Toàn văn các quyết định trên trang www.
isgmard.gov.vn và http://law.omard.gov.vn)

Xây dựng nông thôn mới phải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
dân về xây dựng NTM đã có
chuyển biến rõ rệt. Xây dựng
NTM đã trở thành phong trào
rộng khắp trong cả nước,
được cả hệ thống chính trị
tham gia lãnh đạo, nhân dân
đồng tình ủng hộ và trực tiếp
thực hiện. Phát biểu tại hội
nghị, thay mặt Đảng và Nhà
nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng biểu dương và đánh giá
cao nỗ lực của các Bộ, ban,
ngành Trung ương và địa
phương đã được thành tích
thực hiện CTMTQG XDNTM,
đồng thời ghi nhận các ý kiến
thiết thực đóng góp thực hiện
Ngày 16/5/2014, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Chương trình này.
quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQG XDNTM) tổ chức Hội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình. Thủ tướng Nguyễn Tấn khẳng định, theo tinh thần
Dũng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
triển khai Nghị quyết Trung
ương 7 về nông nghiệp, nông
heo Báo cáo của Ban do Thủ tướng Chính phủ phát
thôn, nông dân đã được Chính
chỉ đạo TW Chương động, đã có tác động đến sự
phủ cụ thể hóa là Chương
trình Mục tiêu Quốc quan tâm, hỗ trợ nguồn lực
trình mục tiêu quốc gia xây
gia xây dựng Nông thôn mới cao và động viên tinh thần
dưng nông thôn mới với 19
(CTMTQG XDNTM), phong của toàn xã hội đối với nông
tiêu chí đặt ra, công nghiệp
trào thi đua “Cả nước chung dân, nông thôn. Nhận thức
hóa nông thôn, hiện đại hóa
sức xây dựng nông thôn mới” của phần lớn cán bộ, người
nông nghiệp, nâng cao hiệu

T

Tháng 05/2014
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xuất mới theo chuỗi các chương trình đào tạo
giá trị sản phẩm từ nghề nông thôn tạo nguồn
giống, sản xuất, thu lực phục vụ công nghiệp hóa,
hoạch, bảo quản hiện đại hóa, phải gắn với nhu
chế biến và ra tới thị cầu của doanh nghiệp tiếp
trường. Tăng cường nhận lao động. Làm tốt công
mối liên kết giữa tác an sinh xã hội, chăm lo y
ngân hàng với người tế giáo dục và đời sống văn
dân và giữa doanh hóa ở khu vực nông thôn.
nghiệp
với
nông Về các giải pháp tổ chức thực
dân,
tránh
thiệt
hại hiện, Thủ tướng yêu cầu cấp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu
cho nông dân. Các ủy, chính quyền các cấp và
tại Hội nghị
địa phương cần tạo hệ thống chính trị cần coi đây
mọi điều kiện khuyến là nhiệm vụ chính trí thường
quả sản xuất nông nghiệp,
nâng cao đời sống nhân dân khích các doanh nghiệp đầu xuyên. Người dân cần phát
trên địa bàn nông thôn. Đây tư vào khu vực nông thôn để huy chủ động tránh tư tưởng
cũng điều kiện quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trông chờ ỷ lại.
đảm bảo phát triển bền vững kinh tế nông thôn. Theo đó, Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã
nông nghiệp - nông thôn và khi doanh nghiệp liên kết với tôn vinh 291 tập thể cá nhân
nền tảng phát triển kinh tế nông dân đầu tư sản xuất, tiêu biểu được tặng Bằng
sẽ tác động chuyển đổi lao khen của Thủ tướng Chính
-xã hội đất nước.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn động nông thôn sang ngành phủ vì có thành tích xuất sắc
Dũng, sau 3 năm thực hiện nghề phi nông nghiệp, dịch trong phong trào thi đua cả
chương trình, nhận thức của vụ thương mại.
nước chung sức xây dựng
Về
lâu
dài,
Thủ
tướng
yều
cầu
các cấp ủy chính quyền và
nông thôn mới. Nhân dịp này,
hệ thống chính trị, nhân dân các Bộ, ban, ngành và các địa 27 xã, thuộc 27 tỉnh, thành
ngày càng được nâng lên. phương huy động các nguồn phố đạt chuẩn nông thôn mới
Các cơ chế chính sách được vốn đầu tư kết cấu hạ tầng tiêu biểu, có nhiều thành tích
ban hành nhìn chung phù hợp nông thôn như, giao thông, được Thủ tướng quyết định
và kịp thời. Bộ máy chuyên
trách triển khai Chương trình
này từ Trung ương đến địa
phương hoạt động đồng bộ
và đạt hiệu quả. Công tác
lập quy hoạch, phát triển cơ
sở hạ tầng kinh tế - xã hội
ở nông thôn, quy hoạch sản
xuất, xóa đói giảm nghèo đạt
nhiều tiến bộ trên địa bàn
nông thôn. Nguồn lực đầu tư
cho nông nghiệp nông thôn
ngày càng tăng, kết quả giám
Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể
sát được tăng cường. Vai trò
tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM
làm chủ của nhân dân được
nâng cao, hệ thống chính trị
vững mạnh, bảo đảm an ninh thủy lợi, vận động cộng đồng thưởng công trình phúc lợi trị
chính trị trên địa bàn nông tham gia đóng góp, lồng ghép giá 1 tỷ đồng cho mỗi xã từ
các nguồn vốn, tính toán cụ nguồn vốn trái phiếu Chính
thôn.
Thủ tướng đề nghị phải hình thể sát thực tế, tránh đầu tư phủ để thực hiện CTMTQG
thành được mối quan hệ sản dàn trải. Tập trung triển khai XDNTM.
Tháng 05/2014
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Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

B

áo Nhân Dân phối hợp Bộ Nông nghiệp
và PTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam đồng tổ chức hội thảo “Giải pháp
phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp
quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao” ngày
15-5/2014 nhằm xác định nguyên nhân, rào
cản của việc chậm ứng dụng công nghệ cao
(CNC) vào sản xuất nông nghiệp và tìm giải
pháp thúc đẩy.
Tại hội thảo, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận
định: “Sau gần 30 năm đổi mới, ngành nông
nghiệp nước ta đã có nhiều bước phát triển
với thành tựu đáng khích lệ. Nhưng bên cạnh
đó cũng phát hiện nhiều hạn chế mang tính
cơ cấu trong ngành, đòi hỏi phải thay đổi
để ngành nông nghiệp phát triển với tốc độ
nhanh, bền vững, đem lại lợi ích cao hơn cho
người dân và doanh nghiệp”.
Ông Thuận Hữu - Tổng biên tập báo Nhân
Dân cũng cho rằng: “Nông nghiệp Việt Nam
đang bước vào giai đoạn mới phát triển theo
chiều sâu với quy mô lớn hơn, chất lượng và
giá trị gia tăng cao hơn để hội nhập kinh tế
quốc tế. Điều đó đặt ra yêu cầu về ứng dụng
công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả,
khả năng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm

Đại diện các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa
học và doanh nghiệp thảo luận tìm giải pháp để phát
triển công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
và đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của
người tiêu dùng, đặc biệt đáp ứng yêu cầu
tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu”.
Trước thực tế đó, vấn đề đặt ra cho ngành
nông nghiệp hiện nay cần phải có một cuộc
cách mạng lớn nhằm thay đổi hoàn toàn
phương thức sản xuất cũ, cần tiến hành đồng
thời đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị, liên kết sản xuất
theo quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao,
bền vững.

Thúc đẩy FDI vào nông nghiệp

B

ộ trưởng Cao Đức Phát cho biết,
trong khi nguồn vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng
trưởng đều suốt hơn 20 năm qua, chủ yếu
là các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng,
dịch vụ du lịch, công nghệ cao... thì tỷ
trọng vốn FDI vào lĩnh vực nông lâm ngư
nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp và đang có xu
hướng giảm dần.
Dẫn số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ
Tháng 05/2014

Kế hoạch và Đầu tư, nếu như năm 2001,
vốn FDI vào nông nghiệp chiếm 8% tổng
vốn FDI cả nước thì 10 năm sau, con số
này chưa được 1%, với khoảng 500 dự án
còn hiệu lực. Không những ít, nguồn vốn
FDI phân bố cũng không đều, hầu hết tập
trung vào các ngành thu hồi vốn nhanh và
chủ yếu ở các vùng đồng bằng sông Cửu
Long, đồng bằng sông Hồng…
Tại hội nghị “Tăng cường thu hút và quản
lý đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực
nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 20152020, định hướng đến 2030”, Bộ trưởng
Cao Đức Phát nhấn mạnh, đây là dịp để
Bộ lắng nghe các chuyên gia, nhà quản lý,
doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ
chức quốc tế thảo luận, chỉ ra các nguyên
nhân thực sự dẫn đến tình trạng “nghèo
nàn” trong thu hút FDI vào nông nghiệp,
Trang 5/9
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đề xuất các giải pháp nhằm khai thác được
tối đa tiềm năng, tăng thu nhập cho người
nông dân, mang lại lợi ích lâu dài cho nhà
đầu tư trong ngành nông nghiệp thời gian
tới.
Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung
thảo luận và chỉ ra nguyên nhân chính
khiến các nhà đầu tư e ngại lĩnh vực nông
nghiệp vì tính rủi ro cao, chịu tác động của
thiên tai, dịch bệnh, lợi nhuận thấp và thu
hồi vốn chậm. Ngoài ra, tình trạng sản xuất
quy mô nhỏ, ruộng đất manh mún, công
tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài
vào nông nghiệp thiếu bài bản, thiếu chiến
lược rõ ràng cũng là những rào cản đối với
các nhà đầu tư nước ngoài.
Phát biểu tại hội thảo, bà Victoria Kwa
Kwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB)
tại Việt Nam nhận xét, để thu hút vốn FDI
vào nông nghiệp, Việt Nam cần xác định
đâu là những ngành tiềm năng để thu hút
FDI. Đồng thời cũng cần phải tiến hành
các biện pháp một cách đồng bộ, lồng
ghép, có nghĩa không chỉ Bộ Nông nghiệp

V

PPP sẽ “hút” vốn FDI vào nông nghiệp

iệt Nam là một trong 11 nước trên thế
giới thử nghiệm mô hình Đối tác Công
tư (PPP) trong nông nghiệp, với sự
tham gia của 20 tập đoàn hàng đầu và các
công ty trên thế giới. Cho đến nay, 6 nhóm
PPP về chè, trái cây và rau quả, hàng hóa,
cá, cà phê và tín dụng đều hoạt động rất hiệu
quả và được thế giới đánh giá cao.
Ông Trần Vũ Hoài, Phó chủ tịch đối ngoại
Công ty Unilever Việt Nam, đại diện nhóm
PPP về chè cho biết: thông qua mô hình PPP,
nông dân trồng chè và các chủ nhà máy chế
biến chè đã được đào tạo về canh tác nông
nghiệp bền vững để đạt các chứng nhận quốc
tế. Mỗi năm, Unilever mua 30.000-35.000
tấn chè đạt chứng nhận quốc tế (Rainforest
Alliance) để xuất khẩu.
“Mục đích của chúng tôi là giúp thương hiệu
chè ‘made in Vietnam’ có tiếng vang giống
như thương hiệu cà phê ‘made in Vietnam’
khi xuất khẩu ra thế giới”, ông Hoài nói.
Tương tự, nhóm PPP về thủy sản cũng thu
được những kết quả hết sức khả quan. Ông
Philippe Bacac, Giám đốc điều hành của
Tháng 05/2014

và PTNT, mà cần cả các bộ, ngành khác
phải vào cuộc. Kinh nghiệm của WB cho
thấy, việc xúc tiến đầu tư theo nhóm ngành
cụ thể sẽ có hiệu quả hơn xúc tiến đầu tư
chung chung. Bà khẳng định: “Chúng tôi
sẵn sàng giúp Bộ Nông nghiệp và PTNT
tạo một ngành nông nghiệp thông minh,
đem lại lợi ích cho người nông dân. Chúng
tôi vinh dự là một phần trong tiến trình xây
dựng nông thôn mới. Cam kết cố gắng chia
sẻ hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình này”.
Phát biểu kết luận tại hội nghị tham vấn,
Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, Bộ
sẽ rà soát lại cơ chế chính sách, ban hành
các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn
hơn để thực sự khuyến khích các nhà đầu
tư nước ngoài vào nông nghiệp. Hiện Bộ
Nông nghiệp và PTNT đang quyết tâm tái
cơ cấu ngành theo hướng sản xuất hàng
hóa quy mô lớn, gia tăng giá trị và phát
triển bền vững. Chính phủ sẽ tạo một môi
trường đầu tư thuận lợi, bớt thủ tục, giảm
chi phí, không để tình trạng thiếu đồng bộ
giữa chính sách và triển khai trong thực
tế.

Metro Cash & Carry Việt Nam, trưởng nhóm
công tác PPP thủy sản cho biết, Metro cùng
các doanh nghiệp tham gia nhóm như Cargill,
Fresh Studio… đã xây dựng được chuỗi sản
xuất thủy sản đạt chuẩn an toàn quốc tế, giúp
thủy sản trong nước dễ dàng vào siêu thị.
Đến nay, nhóm công tác PPP về thủy sản đã
đào tạo cho hơn 2.000 nông dân nuôi trồng
thủy sản, 400 thương lái về kỹ năng nuôi
trồng, sử dụng thuốc và hóa chất an toàn,
xử lý, đóng gói, vận chuyển đúng quy trình...
Trang 6/9
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Nhờ đó, mỗi năm, có hơn 4.000 tấn thủy sản
sạch của mô hình PPP được tiêu thụ trong
các siêu thị trên toàn quốc.
Mô hình PPP từng được kỳ vọng sẽ trở thành
chìa khóa mở cánh cửa thu hút vốn FDI vào
nông nghiệp. Thực tế triển khai cho thấy, vốn
FDI chưa thể chảy ngay vào nông nghiệp,
khi mô hình sản xuất vẫn chưa có nhiều đổi
mới. Hơn nữa, sự tham gia của Nhà nước vào
mô hình PPP cũng khá hạn chế, Nghị định
về PPP cũng chưa được ban hành.
Tuy vậy, không ngoại trừ, một khi các ngành
hàng đã thiết lập được chuỗi giá trị, thì vốn
ngoại sẽ đổ vào mạnh hơn vào nông nghiệp.
“Tôi tin rằng, Việt Nam rất có triển vọng thu
hút vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp thông
qua các dự án PPP”, Ts.Đặng Kim Sơn, Viện
trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn nói.
Cũng theo ông Sơn, nông nghiệp là lợi thế

Ts.Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD
của Việt Nam, đầu tư nông nghiệp đang là
xu hướng của thế giới. Vì vậy, nếu Chính phủ
quyết tâm thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp thành công, vốn đầu tư vào nông
nghiệp sẽ tăng mạnh, không chỉ vốn FDI.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hội nghị lần thứ hai, Hội đồng quỹ dự trữ gạo khẩn cấp
Asean cộng ba
nỗ lực giải quyết vấn đề an ninh khu
vực Đông Á, ứng phó với tính dễ tổn
thương của cộng đồng dân cư chịu ảnh
hưởng của thảm họa do thiên nhiên và
con người gây ra, giảm thiểu tác động
do thảm họa gây ra, sẵn sàng ứng phó
với những cú sốc về thương mại lúa
gạo - một mặt hàng lương thực thiết
yếu. Quỹ này hoạt động thông qua 3
kênh: (1)đảm bảo an ninh lương thực
thông qua quan hệ thương mại giữa
các chính phủ; (2) cứu trợ thảm họa
bằng nguồn dự trữ của Quỹ; và(3)viện
trợ không hoàn lại của ba quốc gia đối
tác của ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh phát
Phát biểu tại hội nghị, Thứtrưởng
biểu tại hội nghị
Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc
Doanhđánh giá cao đối với quan hệ
ội đồng APTERR được thành lập từ
hợp
tác
hiện có giữa các nước ASEAN và 3
năm 2012 với sự tham gia của 10 quốc
gia thành viên ASEAN và 03 quốc gia nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong
đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc và những nỗ lực chung nhằm ứng phó với những
Trung Quốc với các mục tiêu cơ bản là cùng cú sốc khu vực về an ninh lương thực xảy

H
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ra trong những tình huống khẩn cấp, giảm
nhẹ thiên tai và đảm bảo an ninh lương thực
cho các nước trong khu vực. Thứ trưởng cũng
đánh giá cao nỗ lực các nước thành viên
APTERR trong việc thực hiện đúng các cam
kết của mình. Đây là vấn đề cốt lõi để duy trì
sự tồn tại của Quỹ cũng như triển khai hiệu
quả các hoạt động của Quỹ này.
Trong bối cảnh các nước ASEAN đã hoàn
thành Khung an ninh lương thực chung của

05/2014

ASEAN và Kế hoạch hành động của Ban Thư
ký của Ban dự trữ an ninh lương thực ASEAN
lần thứ nhất, giai đoạn 2009-2013 và đang
chuẩn bị cho giai đoạn 2 (2013-2020), việc
phối hợp hoạt động giữa hai cơ chế hợp tác
giữa một bên là cơ chế an ninh lương thực
của các nước ASEAN và 1 bên là cơ chế hợp
tác giữa ASEAN với 3 nước đối tác trong việc
ứng phó với tình trạng khẩn cấp về an ninh
lương thực là cần thiết.

Việt-Hàn ký thỏa thuận phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp
Doo Jung Soo, Phó
chủ tịch KOICA; Ông
Kim Hak Su, Chủ
tịch Cộng đồng kinh
tế Châu Á thuộc Bộ
Ngoại giao Hàn quốc;
Ông Lee Lae Wook,
Phó Chủ tịch Tập
đoàn CJ.
Phát biểu tại buổi lễ,
Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp &PTNT Trần
Thanh Nam khẳng
định: Một trong những
nhiệm vụ chính của
Lễ ký kết Bản ghi nhớ về việc thực hiện Dự án “Xây dựng nông thôn mới ngành Nông nghiệp
gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại Ninh Thuận
trong năm 2014 và
những năm tiếp theo,
gày 27-5/2014, Lễ Ký kết bản ghi
đó là tái cơ cầu ngành
nhớ giữa các bên gồm: Cơ quan
Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị
Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây
và Tập đoàn Cheiljedang Corporation (CJ)
dựng nông thôn mới, bằng việc khuyến
- Hàn Quốc, UBND tỉnh Ninh Thuận và
khích phát triển các hình thức hợp tác, liên
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
kết đa dạng, nhất là giữa nông dân, doanh
(NN&PTNT) về việc thực hiện Dự án “Xây
nghiệp và Nhà nước trong sản xuất. Từ
dựng nông thôn mới gắn với phát triển
đó, hình thành chuỗi giá trị, đảm bảo hài
chuỗi giá trị nông nghiệp tại Ninh Thuận”
hòa lợi ích của các chủ thể. Qua đó, đồng
đã được tổ chức tại thành phố Phan Ranh,
chí đánh giá cao việc tập đoàn KOICA và
tỉnh Ninh Thuận.
CJ thực hiện dự án “xây dựng nông thôn
Tham dự lễ ký có các đồng chí: Trần Thanh
mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông
Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn
nghiệp tại Ninh Thuận” , đồng chí cho
Đức Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
rằng đây là mô hình hợp tác công- tư cần
tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó bí thư Thường
được nhân rộng ra các địa phương trong
trực Tỉnh ủy. Về phía Hàn Quốc có Ông
cả nước.

N
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Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 12/2012
Ngày ban hành
Thủ tướng Chính phủ

Nội dung

16/05t/2014

Quyết định 721/QĐ-TTg về việc thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu.

07/05/2014

Quyết định 651/QĐ-TTg về việc bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

05/05/2014

Quyết định 639/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

05/05/2014

Quyết định 644/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm
liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn"

29/04/2014

Quyết định 634/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020.

25/04/2014

Chỉ thị 09/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Chính phủ
02/05/2014

Nghị quyết 29/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2014.

29/04/2014

Nghị định 35/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày
18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,
cam kết bảo vệ môi trường.

29/04/2014

Nghị định 36/2014/NĐ-CP về việc nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Văn phòng Chính phủ
21/5/2014

Thông báo số 208/TB-VPCP: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết
thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát động phong trào thi đua “Toàn ngành nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới”

06/05/2014

Công văn 3150/VPCP-KTN về việc báo cáo tiến độ tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn quốc.

05/05/2014

Công văn 3101/VPCP-KTTH về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Sa Thầy,
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

05/05/2014

Thông báo 187/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
về đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 và năm 2013,
mục tiêu nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2014 và định hướng đến năm 2015.

28/04/2014

Thông báo 181/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại
Hội nghị về giải pháp và chính sách phát triển thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/05/2014

Quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT Ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 20142015 và giai đoạn 2016-2020

13/05/2014

Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

13/05/2014

Quyết định số 1016/QĐ-BNN-CB Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Nâng cao giá trị gia
tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch

08/5/2014

Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển thị trường gỗ và sản phẩm
gỗ giai đoạn 2014-2020

06/5/2014

Văn bản số 1431/BNN-KHCN về Chương trình công tác năm 2014 của UBQG về biến đổi khí hậu

05/05/2014

Công văn 1414/BNN-TCLN về việc triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá
trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 - 2020.

29/04/2014

Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 62/2013/QĐTTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết
sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

23/04/2014

Quyết định 829/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt "Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử
dụng rừng sang mục đích khác".
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