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TRONG SỐ NÀY
Chính sách mới hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả
Chuyển đổi đất trồng lúa theo hướng bền vững
Nâng cao hiệu quả đầu tư công thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp
Xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn
Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 7/2014

Chuyển đổi đất trồng lúa theo hướng bền vững
tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng nâng
cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững. Chuyển
đổi cơ cấu cây trồng trên
đất lúa phải dựa trên nhu
cầu thị trường; khai thác
lợi thế về đất đai, nguồn
nước, khí hậu, gắn với
sản xuất hàng hóa, tập
trung hiệu quả và bền
vững; đảm bảo huy động
nguồn lực của Nhà nước
và hội nhập quốc tế.

B

ộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa phê
duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây
trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014-2020,
nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, duy
trì quỹ đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực
quốc gia, tăng thu nhập cho người dân, góp phần
xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ
môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng nêu rõ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên
đất trồng lúa là nội dung quan trọng để tái cơ cấu
lĩnh vực trồng trọt, góp phần thực hiện thành công
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Theo quyết định, giai đoạn
từ 2014/2015 sẽ chuyển
đổi 260 ngàn ha và tiếp
tục chuyển 510 ngàn ha đến năm 2020 sang sản
xuất các loại cây rau, màu, cây thức ăn gia súc và kết
hợp nuôi trồng thủy sản. Với các giải pháp về quy
hoạch, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển
cơ sở hạ tầng nông nghiệp, tổ chức sản xuất, cải
thiện và ban hành chính sách mới hỗ trợ, hệ thống
tổ chức thực hiện từ Bộ đến các Sở Nông nghiệp
và PTNT sẽ thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu
cây trồng.
(Toàn văn quyết định 3367/QĐ-BNN-TT ngày
31/7/2014 trên trang http://law.omard.gov.vn).
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Nâng cao hiệu quả đầu tư công thúc đẩy tái cơ
cấu nông nghiệp

B

ộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt
“Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng
cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới” nhằm:
(i) nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong
ngành nông nghiệp, phục vụ tái cơ cấu ngành và
xây dựng nông thôn mới;
(ii) Huy động tối đa nguồn lực xã hội, đầu tư tư nhân
vào nông nghiệp nông thôn, tăng tỷ trọng vốn
đầu tư ngoài ngân sách trong tổng vốn đầu tư của
ngành.
Việc đầu tư phải dựa trên nguyên tắc lấy hiệu quả kinh
tế, xã hội và môi trường làm mục tiêu ưu tiên lựa chọn
dự án đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và phân bổ
vốn hàng năm. Ngân sách nhà nước tập trung vào các
dịch vụ công, các lĩnh vực/dự án không có khả năng
hoặc khả năng thu hồi vốn không cao, hoặc không thể
huy động đầu tư tư nhân.
Một số nội dung đổi mới trong tái cơ cấu đầu tư công
của Bộ giai đoạn 2016-2020

• Điều chỉnh cơ cấu đầu tư nguồn vốn đầu tư của Bộ
quản lý theo hướng giảm tỷ trọng vào lĩnh vực thủy
lợi, tăng dần tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực trực tiếp sản
xuất như khai thác, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn

nuôi, lâm nghiệp, nghề muối.
• Điều chỉnh đầu tư theo vùng theo hướng tăng tỷ trọng
cho các vùng có lợi thế phát triển nông nghiệp hàng
hóa, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc…Phân cấp quản
lý đầu tư, phân định rõ trách nhiệm đầu tư công giữa Bộ
và địa phương. Ưu tiên thu hút và sử dụng nguồn vốn
ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Nhóm 5 giải pháp được đưa ra để thực hiện hiệu quả
các nội dung đổi mới trong tái cơ cấu đầu tư công,
phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gồm:
1. Nâng cao chất lượng quy hoạch kết cấu hạ tầng,
gắn quy hoạch với kế hoạch đầu tư; tăng cường
quản lý giám sát nâng cao hiệu lực quản lý nhà
nước với quy hoạch;
2. Rà soát, phân loại các dự án đầu tư phù hợp với
khả năng cân đối nguồn vốn và phương hướng
điều chỉnh cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư
3. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân
sách nhà nước và trái phiếu, khắc phục tình trạng
đầu tư phân tán, dàn trải;
4. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ
5. Đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác
quốc tế trong đầu tư
(Toàn văn quyết định 1440/QĐ-BNN-KH ngày 27/6/2014
trên trang http://law.omard.gov.vn).

Xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành
nông nghiệp-Nhiệm vụ chính trị trọng tâm

T

hủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CTTTg ngày 15/07/2014 về việc “Tăng cường chỉ đạo
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới” trên quan điểm quán triệt tầm
quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới (CTMTQG XDNTM), cụ thể hóa
Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông
dân và nông thôn. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu
cấp ủy và chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo, triển
khai xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới
gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, coi đây là yếu tố
Tháng 7/ 2014
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quyết định cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn
bền vững, trực tiếp góp phần quan trọng vào công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nội dung chỉ thị nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ tăng cường
chỉ đạo thực hiện CTMTQG XDNTM và nhấn mạnh cần
đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tăng nguồn vốn tín
dụng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, hợp tác
xã và doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn tín dụng; thực hiện
xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu,
chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và
sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho các vùng sản xuất các
sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng lớn
trong nước, coi đây là khâu đột phá trong sản xuất nông
nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.
Đồng thời, song song với việc nhân rộng các mô hình
liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác
kinh tế khác; tập trung giải quyết thị trường đầu ra cho
nông sản để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập
cho người dân, cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác
giảm nghèo, chú trọng nhất là các vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc; bảo đảm trật tự an toàn xã hội,
phòng, chống các tệ nạn, giữ vững sự bình yên, hạnh
phúc trong cuộc sống gia đình và văn hóa cộng đồng
ở nông thôn.
Tại Chỉ thị số 18/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ giao Bộ
Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
sau: (i) Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết
định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 về quy trình công
nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; (ii) Chỉ
đạo đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả Chương trình KHCN
phục vụ xây dựng NTM 2011 - 2015 theo Quyết định số
27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012; (iii) Xây dựng bộ tài liệu
chuẩn sử dụng cho đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng
NTM các cấp; bổ sung, hoàn thiện sổ tay hướng dẫn xây
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dựng NTM cấp xã; (iv) Tăng cường công tác đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chỉ đạo tổ chức
thực hiện cho đội ngũ cán bộ xây dựng NTM các cấp; (v)
Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình về
bảo vệ môi trường cấp xã, nhất là xử lý rác thải.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương: Điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách của địa
phương huy động tốt hơn các nguồn lực cho xây dựng
NTM. Hàng năm dành một tỷ lệ ngân sách thỏa đáng
cho xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện, tuyệt
đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc.Việc
huy động đóng góp phải trên cơ sở khả năng đóng góp
tự nguyện của dân. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn
đốc; tổ chức định kỳ công tác sơ kết, tổng kết và đẩy
mạnh công tác thi đua khen thưởng nơi làm tốt và các
tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phong trào.
Phát hiện kịp thời những cách làm hay, mô hình tốt để
phổ biến ra diện rộng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT – Thường
trực Ban chỉ đạo trung ương CTMTQG XDNTM theo dõi,
đôn đốc, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm
vụ trên.

HỢP TÁC QUỐC TẾ
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Khởi động Chương trình Chung của Liên Hợp Quốc (LHQ)
hỗ trợ nông thôn mới

H

ỗ trợ của Chương trình chung Liên Hợp Quốc
(UNJP) cho việc thực hiện CTMTQG XDNTM nằm
trong khuôn khổ Kế hoạch Chung giai đoạn
2012-2016, lĩnh vực trọng tâm 1 (tăng trưởng toàn diện,
công bằng và bền vững) và tập trung hỗ trợ các chính
sách phát triển kinh tế-xã hội hướng đến con người, môi
trường và dựa trên bằng chứng nhằm bảo đảm chất
lượng tăng trưởng của một quốc gia có thu nhập trung
bình.
Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) là cơ quan
đầu mối của Liên Hợp Quốc hỗ trợ Bộ Nông nghiệp &
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PTNT điều phối và thực hiện CTMTQG XDNTM.
Phát triển nông thôn là vấn đề phức tạp, liên quan đến
nhiều lĩnh vực, chính sách và hành động khác nhau có
tác động đến khu vực nông thôn và sinh kế của người
dân nông thôn, UNJP cố gắng đáp ứng các yêu cầu
của một chương trình toàn diện như vậy bằng việc huy
động các chuyên gia từ 5 cơ quan kỹ thuật của Liên Hợp
Quốc (FAO, IOM, UNESCO, UNIDO và UNV).
Mục tiêu cuối cùng của chương trình UNJP này là hỗ
trợ chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện thu nhập,
sinh kế và mức sống của người dân nông thôn trong
điều kiện tăng trưởng toàn diện, công bằng, và bền
vững. Mong đợi các kết quả sẽ đạt được là hỗ trợ môi
trường chính sách, cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước
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và chuyển giao các công nghệ mới thông qua 3 hợp
phần: i) Nâng cao kiến thức cho người dân nông thôn/
nhà sản xuất; ii) Xây dựng năng lực về chính sách, chiến
lược và đầu tư công, và iii) Điều phối, giám sát và đánh
giá hiệu quả việc thực hiện CTMTQG XDNTM.
Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, Ông Jong Ha Bae
nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình chung này: “FAO
và các cơ quan LHQ cùng tham gia sẽ hết sức nỗ lực
chuyển giao thành công chương trình và đạt được các
mục tiêu đề ra về thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt
Nam với tư cách là một nước thu nhập trung bình thấp”
và tin tưởng chương trình UNJP hỗ trợ CTMTQG XDNTM
sẽ mang lại những thành tựu lớn hướng tới phát triển
toàn diện và bền vững.

Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển
hàng hóa tỉnh Hà Giang

T

hủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định
số 1125/QĐ-TTg ngày 9/7/2014 phê duyệt
danh mục Dự án “Chương trình giảm nghèo
dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang” (CPRP
Hà Giang) do Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp
(IFAD) tài trợ. Mục tiêu dài hạn của Dự án là nâng cao
thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương cho hộ
nghèo nông thôn tại các xã mục tiêu của Chương
trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh
Hà Giang một cách bền vững.
Dự án thực hiện tại 30 xã của 05 huyện (Hoàng Su
Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên) của
tỉnh Hà Giang từ 2015-2020 với tổng kinh phí gần
34 triệu USD.
Triển khai dự án sẽ giúp các doanh nghiệp tư nhân,
hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông
nghiệp và hộ sản xuất nông nghiệp đạt được mục
tiêu hợp tác có lợi và bền vững trong môi trường
kinh tế nông thôn mới của tỉnh theo định hướng

thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lập kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội và cung cấp dịch vụ
trong tỉnh theo hướng lồng ghép mọi nguồn lực,
có sự tham gia, thích ứng với biến đổi khí hậu và
định hướng thị trường. Đầu tư từ khu vực công và tư
trong sản xuất và tạo giá trị gia tăng cho hàng hóa
được nâng cao. Hệ thống quản lý dự án CPRP được
thiết lập, vận hành hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt
các hoạt động của Dự án và các bài học thành công
của CPRP sẽ được nhân rộng và thể chế hóa.

Tăng cường trợ giúp xã hội, giảm nghèo tại Việt Nam

N

ăm trăm ngàn (500.000) hộ nghèo sẽ được
hưởng lợi từ dự án “Tăng cường hệ thống trợ
giúp xã hội Việt Nam” (SASSP). Dự án có mức đầu
tư 62,5 triệu Đô la Mỹ với vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng
thế giới, thực hiện từ năm 2014 - 2019 thí điểm tại 4 tỉnh
là Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng, Trà Vinh (riêng bộ
cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý được xây
dựng cho toàn quốc). Dự án sẽ tích hợp các cơ sở dữ
liệu hiện có về hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng
trợ giúp xã hội thành một cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền
tảng vững chắc cho việc tích hợp các chương trình và
cải thiện hiệu quả chi tiêu công cho trợ giúp xã hội.

Tháng 7/ 2014
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Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, bà Phạm
Thị Hải Chuyền cho biết: Dự án Tăng cường hệ thống
trợ giúp xã hội Việt Nam được chính thức khởi động với
mục tiêu xây dựng một hệ thống quản lý và triển khai
hiện đại các chương trình trợ giúp xã hội để hướng đến
đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người và góp phần
giảm nghèo bền vững. Trong thời gian qua, chính sách
trợ giúp xã hội đã liên tục được bổ sung, tạo điều kiện
để Việt Nam sớm hoàn thành nhiều chỉ tiêu thiên niên
kỷ. Tuy nhiên, sự tồn tại đồng thời của nhiều chính sách
trợ giúp xã hội đã tạo ra gánh nặng cho hệ thống quản

07/2014

lý, gây nên một số khó khăn cho đối tượng thụ hưởng,
dẫn đến giảm hiệu quả của chính sách. Hệ thống quản
lý đang không theo kịp yêu cầu của tiến trình phát triển.
Vì vậy, Dự án SASSP sẽ giúp xây dựng một hệ thống trợ
giúp xã hội tích hợp, hiện đại tạo nền tảng vững chắc
cho việc cung cấp trợ giúp xã hội lâu dài.
Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam,
bà Victoria Kwakwa khẳng định, dự án sẽ nhanh chóng
được thực hiện và sẽ tạo được một hê thống cung cấp
trợ giúp xã hội tốt hơn, đơn giản hơn và giúp Việt Nam
giảm nghèo bền vững.

Dự án tài chính nông thôn
của Việt Nam thành công

V

iệt Nam là quốc gia triển khai thành công nhất
mô hình Dự án tài chính nông thôn trên thế
giới và là hình mẫu trong tài trợ phát triển của
những định chế tài chính, nhà tài trợ quốc tế, đó là
đánh giá của các nhà tài trợ, các cơ quan triển khai dự
án và đặc biệt từ người dân hưởng lợi từ dự án.
Nằm trong chuỗi 3 dự án TCNT có tổng trị giá 548 triệu
USD, Dự án tài chính nông thôn (TCNT III) có vốn 200
triệu USD do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Ngân
hàng Nhà nước là cơ quan chủ quản và Ngân hàng
TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam là ngân hàng đầu
mối bán buôn.
Khởi động từ 2009 và đến 31/12/2013 toàn bộ khoản
tín dụng 200 triệu USD của WB đã được giải ngân,
góp phần tăng cung ứng nguồn vốn trung, dài hạn
cho đầu tư phát triển kinh tế nông thôn, xóa đói giảm
nghèo, tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập cho
người nông dân và doanh nghiệp nông thôn, góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông
thôn Việt Nam.
Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, bà Victoria
Kwakwa đánh giá: Việt Nam là quốc gia triển khai

PTT Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội thảo

thành công nhất mô hình Dự án TCNT trên thế giới.
Trước khi Dự án Tài chính nông thôn II kết thúc, WB đã
quyết định để Việt Nam tiếp tục triển khai dự án giai
đoạn tiếp theo và “đây là tiền lệ chưa từng xảy ra đối
với các dự án WB”.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả
dự án, sự hỗ trợ, các định chế tài chính quốc tế trong
công cuộc phát triển của Việt Nam. Dự án TCNT III đã
tăng cường tiếp cận vốn của người dân nông thôn,
tăng cường đầu tư vốn cho doanh nghiệp nông thôn,
góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm
nghèo và góp phần tái cơ cấu tổ chức tín dụng của
Việt Nam.

Nhật sẽ giúp Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững

H

Hội nghị cấp cao Đối thoại hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật
Bản lần thứ nhất tại Hà Nội, 26/6/2014

Tháng
4/2012
Tháng
7/ 2014

ội nghị cấp cao Đối thoại hợp tác nông nghiệp
Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất đã thống nhất đề
cương để hai bên cùng hợp tác xây dựng được
Tầm nhìn trung và dài hạn cho phát triển ngành nông
nghiệp Việt Nam một cách toàn diện giai đoạn 20152019. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Cao Đức
Phát, hợp tác nông nghiệp giữa hai bên sẽ tập trung
nhiều vào hợp tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng những
công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ
sinh học, chế biến và bảo quản sau thu hoạch; hợp tác
nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lương thực và thực phẩm,
từ khâu sản xuất đến thu hoạch, chế biến, bảo quản, lưu
thông phân phối sản phẩm thông qua sự đầu tư của các
doanh nghiệp Nhật Bản và khung hợp tác liên kết phát
triển kinh tế với sự tham gia của các cơ quan nhà nước và
các doanh nghiệp tư nhân của cả hai nước.
Trang 5/8
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Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nông lâm ngư nghiệp
Nhật Bản ông Hayashi Yoshimasa cho hay, kể từ khi thực
hiện chính sách đổi mới tới nay, nền kinh tế Việt Nam đã
tăng trưởng với con số ấn tượng, trong đó có sự đóng góp
rất lớn từ khu vực nông nghiệp, tuy ngành này vẫn phát
triển chưa thực sự bền vững. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh
rằng, các doanh nghiệp Nhật Bản hiện rất quan tâm đến
nông nghiệp Việt Nam và mong muốn hợp tác phát triển
thị trường cũng như hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

cao năng suất và giá trị gia tăng cho sản phẩm nông
nghiệp; (ii) Lâm Đồng do có điều kiện khí hậu thuận lợi
và có nhiều đặc sản nông nghiệp nên được lựa chọn
thí điểm khâu chế biến thực phẩm, phát triển sản phẩm
nhằm thúc đẩy gắn kết hợp tác giữa nông dân với ngành
công thương; và (iii) Hà Nội và Tp.HCM được lựa chọn thí
điểm để cải thiện hệ thống phân phối dây chuyền lạnh
như duy trì độ tươi đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; hỗ
trợ doanh nghiệp tư nhân đầu tư dây chuyền lạnh.

Bốn (04) địa phương được lựa chọn tham gia thí điểm là
(i) Nghệ An được lựa chọn thí điểm xây dựng hệ thống
thủy lợi, quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng, sử
dụng thích hợp thuốc trừ sâu, phân bón… nhằm nâng

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống
biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long và đào tạo
nguồn nhân lực thí điểm ở trường Đại học Cần Thơ.

JICA giúp tăng năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm
nông thủy sản tại Việt Nam

D

ự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát
an toàn thực phẩm nông thủy sản (SCIESAF)
do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài
trợ được thực hiện từ 12/2011-11/2014 với tổng kinh
phí trên 5 triệu USD (4,66 triệu USD hỗ trợ từ JICA và
450.000 USD do Việt Nam đóng góp).
Triển khai dự án, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản
và Thủy sản (NAFIQUA), Bộ Nông nghiệp và PTNT đã
triển khai xây dựng quy trình phân tích chuẩn, xác định
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm hai, quy trình
phân tích chuẩn, xác định đa dư lượng thuốc kháng
sinh thú y nhóm hai theo phương pháp của Nhật Bản
cho hệ thống các phòng kiểm nghiệm thuộc Cục quản
lý.
Đối với địa phương, cán bộ đã được tập huấn xây dựng
phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về giám sát thí điểm
an toàn thực phẩm nông thủy sản (ATTPNTS); được
chuyển giao phương thức điều hành chương trình
kiểm soát ATTPNTS và đặc biệt được tham gia các khóa
đào tạo tại Nhật bản về nghiệp vụ về vệ sinh an toàn
thực phẩm tại Nhật Bản.
Mục tiêu của dự án SCIESAF là giúp bổ sung trang thiết

Chuyên gia Nhật giới thiệu thiết bị vệ sinh thủy sản cho ngư
dân Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật
SANONE-JICA.

bị hiện đại cho NAFIQAD, đào tạo chuyên sâu cho đội
ngũ cán bộ Việt Nam về phân tích, kiểm nghiệm, quản
lý phòng thí nghiệm, kiểm tra an toàn thực phẩm nông
thủy sản. Bên cạnh đó, dự án hướng tới việc giúp xây
dựng chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực
phẩm nông thủy sản; góp phần cải thiện và bảo đảm
sức khỏe của người tiêu dùng trong nước cũng như
tăng sức cạnh tranh của mặt hàng nông thủy sản Việt
Nam trên thị trường quốc tế.

PPP-động lực thúc đẩy tái cơ cấu và phát triển
nông nghiệp bền vững

T

vừa và nhỏ. Vì vậy, Việt Namcần có cách tiếp cận chiến
lược về cách thu hút đầu tư, trong đó có hình thức PPP
trong nông nghiệp để xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn và
cách thức thực hiện.

Việt Nam đang là quốc gia đi sau trong việc thực hiện PPP
và hầu hết các mô hình đang triển khai đều có quy mô

Trong PPP, lợi ích, vai trò là của tất cả các bên, trong đó
lấy nông dân làm trung tâm. Có hai nguyên tắc cơ bản
trong PPP nông nghiệp là chia sẻ lợi ích, rủi ro giữa nhà
nước và tư nhân; quyền mặc cả và vị thế của người nông
dân trong PPP.

rong “Tầm nhìn nông nghiệp Việt Nam đến năm
2020”, Chính phủ Việt Nam đã xác định nông nghiệp
là nguồn lực chính cho phát triển kinh tế và xem
phát triển nông nghiệp bền vững là ưu tiên chiến lược.
Khoa học công nghệ và hợp tác công tư (PPP) sẽ là hai
nhân tố hàng đầu giúp thúc đẩy quá trình hiện thực hóa
mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.

Tháng
7/ 2014
Tháng
4/2012

Trang 6/8

Bản tin ISG

07/2014

Chính phủ đã đặt nông nghiệp làm trọng tâm cho sự
phát triển kinh tế và phát triển bền vững là ưu tiên chiến
lược.

Hội thảo “Tầm nhìn nông nghiệp Việt Nam đến năm 2020: Hợp
tác đổi mới vì sự phát triển nông nghiệp bền vững” tại Hà Nội,
1/7/2014

Tại Hội thảo đại diện Tập đoàn Monsanto nhận định,
để tối đa hóa hiệu quả ứng dụng công nghệ cao trong
nông nghiệp, Việt Nam cần xây dựng một lộ trình với
nhiều giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác PPP trong
ngành nông nghiệp. Tập đoàn Monsanto cam kết hợp
tác với Việt Nam để hiện thực hóa tầm nhìn của quốc
gia về phát triển nông nghiệp bền vững thông qua các
sản phẩm, hoạt động và mối quan hệ hợp tác với các
khu vực công và đối tác tư nhân. Tập đoàn Monsanto
cho rằng, nâng cao chất lượng nông nghiệp sẽ giúp cải
thiện đời sống người dân bằng cách sản xuất và bảo tồn
hơn nữa để đạt mục tiêu phát triển nông nghiệp bền
vững ở Việt Nam.
Đại diện Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông
nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết,
nông nghiệp đóng góp 20% GDP của Việt Nam, chiếm
đến 1/4 doanh thu xuất khẩu quốc gia, tạo việc làm cho
một nửa lực lượng lao động trong thời gian qua.Trong
tầm nhìn nông nghiệp của Việt Nam đến năm 2020,

Ông Jesus Madrazo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Monsanto,
thành viên Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ- Asean phát
biểu tại hội thảo: đổi mới và áp dụng tiến bộ khoa học
công nghệ vào nông nghiệp đã chứng minh cho việc
thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trên toàn cầu và điều
này cần được ưu tiên hơn nữa. Thế kỷ XXI hứa hẹn là
kỷ nguyên của nông nghiệp công nghệ cao nên việc
phát triển nông nghiệp bền vững là nền tảng của tăng
trưởng xanh, toàn diện và lâu dài. Những đóng góp và
chia sẻ kinh nghiệm từ các đối tác sẽ góp phần giúp
Việt Nam hoạch định những chính sách phù hợp. Bên
cạnh đó, nông nghiệp, các ngành công nghiệp và dịch
vụ liên quan cần liên kết với nhau hiệu quả và khoa học
để đạt được những mục tiêu đề ra. Việt Nam cần nhìn
nhận một cách đầy đủ và toàn diện về đổi mới và hợp
tác, liên kết nông dân với chuỗi sản xuất chế biến và các
đơn vị nghiên cứu giữa Chính phủ và các tổ chức phát
triển nhằm giúp nông dân tăng năng suất, cải thiện
cuộc sống.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông
đánh giá: hội thảo đã đưa ra một cách nhìn đa chiều
nhằmhướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền
vững với một số sản phẩm có giá trị cao trên thị trường
thế giới, phân tích về thách thức và các nhóm giải pháp,
từ chính sách nông nghiệp, đổi mới và sáng tạo đến
hợp tác, nhằm giải quyết vấn đề liên quan tới năng suất,
nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ vào
chuỗi sản xuất đến chế biến sau thu hoạch, thúc đẩy
công tác khuyến nông, bảo tồn tài nguyên môi trường
và phương thức canh tác đạt lợi nhuận cao và hiệu quả
để hướng tới phát triển nông nghiệp Việt Nam bền
vững.

Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn ban hành tháng 7/2014
Ngày ban hành
Nội dung
Thủ tướng Chính phủ
05/08/2014

Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

05/08/2014

Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020

30/07/2014

Chỉ thị 19/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của
Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng
cương bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

25/07/2014

Quyết định 1252/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với
biển đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới - Quảng Bình và Hội An - Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB).

25/07/2014

Quyết định 1257/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình,
dự án ODA và vay vốn ưu đãi thời kỳ 2014 - 2015.

22/07/2014

Quyết định 1194/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030.

15/07/2014

Chỉ thị 18/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

09/07/2014

Quyết định 1131/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc
(UNDP) tài trợ.

09/07/2014

Quyết định 1125/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ cho
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

26/06/2014

Quyết định 1053/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
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Bản tin ISG

07/2014

Chủ tịch nước
30/06/2014

Ban hành Lệnh 14/2014/L-CTN về việc công bố Luật Đầu tư công.

26/06/2014

Ban hành Lệnh 09/2014/L-CTN về việc công bố Luật Bảo vệ môi trường.

Chính phủ
10/07/2014

Nghị quyết 49/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát
triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

07/07/2014

Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

Văn phòng Chính phủ
10/07/2014

Thông báo 282/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị
quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 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.

23/07/2014

Quyết định 1195/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giống bông dự trữ quốc gia cho các địa phương.

22/07/2014

Thông báo 280/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo tại
cuộc họp Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

17/07/2014

Công văn 5375/VPCP-QHQT về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Chương trình phát triển của Liên Hợp
Quốc (UNDP) tài trợ.

11/07/2014

Công văn 5237/VPCP-V.I về việc xử lý tình trạng buôn bán, tiêu thụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất
lượng, không rõ nguồn gốc.

09/07/2014

Thông báo 266/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực
hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao
động nông thôn đến năm 2020”.

26/06/2014

Thông báo 245/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội thảo quốc gia thực hiện
Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón và Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31/07/2014

Quyết định 3367/QĐ-BNN-TT phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020

29/07/2014

Thông báo số 6018/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị trực tuyến về công
tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 14/7/2014

25/07/2014

Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu thực
nghiệm Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015-2020

22/07/2014

Thông báo 5778/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách
hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

03/07/2014

Quyết định 3015/QĐ-BNN-TCLN Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Nông nghiệp và PTNT

27/06/2014

Quyết định 1442/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030.

27/06/2014

Quyết định 1440/QĐ-BNN-KH Phê duyệt Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư
công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với
xây dựng nông thôn mới

26/06/2014

Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo
Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng
Chính phủ.

Liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
07/07/2014

Thông tư liên tịch 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự
nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020.

Bộ Tài chính
07/07/2014

Thông tư 89/2014/TT-BTC về việc 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 trong nông nghiệp.

Bộ Công Thương
21/07/2014

Quyết định 6433/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 31/
NQ-CP ngày 13/05/2014 Chính phủ về Chương trình hành động hội nhập quốc tế.

Bộ Ngoại giao
24/06/2014

Thông báo 39/2014/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.
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