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TRONG SỐ NÀY
Hai năm triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp - kết quả và thách thức
Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 6/2015

HAI NĂM TRIỂN KHAI TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP–
KẾT QUẢ VÀ THÁCH THỨC
Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã đi đúng hướng
người dân làm nghề rừng, tạo nguồn tài chính bền vững,
giảm áp lực chi ngân sách Nhà nước, bình quân hằng năm
thu được 1.200 tỉ đồng, góp phần chi trả cho 2,8-3,4 triệu
ha rừng.

Thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN, ngày
08/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp. Qua 2 năm
triển khai thực hiện tái cơ cấu lâm nghiệp, giá trị sản xuất
ngành lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt bình
quân 6,57%/năm so với 5,03% giai đoạn 2010-2012, vượt
mục tiêu đề án đề ra. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của
ngành từ trước đến nay, ước cả năm đạt 9-10%.

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu
ngành Lâm nghiệp, nhân rộng mô hình điển hình,
ngày 03/7/2015, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &
PTNT Hà Công Tuấn, quá trình thực hiện triển khai tái
cơ cấu còn khá nhiều hạn chế, điển hình là việc triển
khai thực hiện Đề án chưa đồng bộ. Nhiều địa phương
chưa thực sự quan tâm, triển khai chậm, thậm chí còn
lúng túng. Đến nay, còn 25 tỉnh/thành phố chưa phê
duyệt đề án/kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành
lâm nghiệp tại địa phương mình.
Tuy nhiên, đánh giá thực trạng tái cơ cấu ngành lâm
nghiệp, thứ trưởng nhấn mạnh, kết quả trong thực
tiễn mới chỉ là bước đầu và chưa tạo được chuyển

Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, gấp
hơn 2 lần trong vòng 5 năm từ 3,035 tỷ USD/năm giai đoạn
2010-2012 lên 6,267 tỷ USD/năm giai đoạn 2013 đến nay.
Công tác trồng rừng tiếp tục được các địa phương tích cực
triển khai, bình quân hằng năm cả nước trồng được trên
200.000 ha rừng tập trung, trong đó 90% là rừng sản xuất.
Dịch vụ môi trường thực sự trở thành nguồn tài chính quan
trọng bền vững của ngành lâm nghiệp, góp phần nâng
cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho
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biến rõ rệt, tăng trưởng của ngành chưa vững chắc.
Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất
còn chậm, kinh tế hộ nhỏ lẻ ngày càng bộc lộ những
hạn chế, yếu kém, lâm trường quốc doanh và công ty
lâm nghiệp Nhà nước đổi mới chậm…
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những yếu kém
chủ quan như nhận thức về tái cơ cấu ngành, cách
tiếp cận trong nhiều lĩnh vực chậm thay đổi, tư duy
cũ vẫn ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực của ngành. Ngoài
ra, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học
kỹ thuật của các tổ chức Nhà nước đạt hiệu quả chưa
cao, trong khi sự tham gia của doanh nghiệp, sự liên
kết giữa các tổ chức Nhà nước và doanh nghiệp còn
hạn chế…
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, ông
Nguyễn Bá Ngãi, để khắc phục những tồn tại hiện có,
đồng thời thúc đẩy triển khai Đề án hiệu quả hơn,
tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho xuất khẩu gỗ, thời
gian tới, Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ chủ trì, phối hợp
với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành
liên quan rà soát, đề xuất chính sách thuế trong lâm
nghiệp (chú trọng đối với dăm gỗ xuất khẩu) nhằm
khuyến khích và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh lâm
sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm
sau chế biến.
“Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về xuất nhập khẩu hàng
hóa lâm sản của Việt Nam để thực hiện các biện pháp
điều hành của Nhà nước, thực hiện các biện pháp
thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu và chỉ đạo điều
hành cũng là biện pháp được thúc đẩy triển khai
trong thời gian tới”, ông Ngãi nhấn mạnh.
Hiện xuất khẩu của ngành mỗi năm đạt hơn 6 tỷ USD

nhưng chủ yếu là xuất khẩu gỗ dăm nên giá trị xuất
khẩu không cao. Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành
xưởng sản xuất gỗ lớn của thế giới thì chúng ta phải
bắt đầu từ công tác thị trường, nhất là trong thời kỳ
hội nhập ngày càng sâu rộng. Cũng theo Bộ trưởng
Cao Đức Phát, để tạo ra giá trị gia tăng cao, cần có
chính sách mạnh mẽ hơn cả về đất đai, tín dụng giúp
người dân trước mắt là sống được từ nghề rừng ổn
định, và tiến xa hơn là có thu nhập cao từ rừng để
có như vậy thì ngành lâm nghiệp mới phát triển bền
vững, đem lại màu xanh cho quốc gia…
Bộ trưởng yêu cầu, để phát triển ngành lâm nghiệp
bền vững, thời gian tới cần phát triển kinh tế tư nhân,
kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp, xây dựng mô hình
hợp tác công tư trong lâm nghiệp, đưa số hợp tác xã
trong lâm nghiệp ít nhất tăng 200% vào năm 2020
so với năm 2011. Đồng thời, thúc đẩy, tạo điều kiện
thuận lợi về thể chế và các hình thức đa dạng, linh
hoạt để nông dân, hộ gia đình góp giá trị quyền sử
dụng đất cùng doanh nghiệp nhằm tập trung tích
tụ đất cho tổ chức sản xuất lâm nghiệp quy mô lớn,
phát triển bền vững. (TH)

Tái cơ cấu ngành chăn nuôi - cần thay đổi tư duy để phát triển
Tái cơ cấu ngành chăn nuôi: Cần thay đổi tư duy phát
triển ngành. Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại hội
nghị đánh giá thực trạng triển khai tái cơ cấu ngành
chăn nuôi. Những điểm yếu cố hữu của ngành chăn
nuôi Việt Nam là quy mô manh mún, nhỏ lẻ, giá thành
sản xuất cao, chưa kiểm soát tốt dịch bệnh…
Đến nay, cả nước đã có 27 tỉnh, thành phố ban hành
Đề án và Kế hoạch hành động tái cơ cấu nông nghiệp
của địa phương trong đó có lĩnh vực chăn nuôi; 52
trên 63 tỉnh thành phố phê duyệt quy hoạch phát
triển chăn nuôi theo định hướng tái cơ cấu.
Phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết đã được các
địa phương chú trọng, bên cạnh việc xây dựng mới
các liên kết trong chăn nuôi đã tập trung đa dạng hóa
các mô hình cao được phát triển trong thời gian qua
góp phần tạo đột phá trong gia tăng giá trị các sản
phẩm chăn nuôi….
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Hội nghị “Đánh giá tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu
ngành chăn nuôi và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm”, do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức ngày 9/7/2015
tại Hà Nội.

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi,
Bộ Nông nghiệp & PTNT cho biết, mặc dù đạt một số
kết quả bước đầu nhưng công tác chỉ đạo, điều hành
thực hiện Đề án ở một số các địa phương còn chưa
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đồng bộ và hiệu quả, chưa huy động được nguồn lực
đủ mạnh trong quá trình thực hiện. Nhiều địa phương
còn lúng túng chưa phân biệt nội dung và giải pháp
thực hiện Đề án tái cơ cấu với các hoạt động chung,
thường xuyên của ngành chăn nuôi. Quy hoạch chăn
nuôi còn mang nặng tính hình thức, chưa bám sát nội
dung và mục tiêu Đề án tái cơ cấu: theo vùng chăn
nuôi, cơ cấu vật nuôi; tổ chức sản xuất chăn nuôi với
đổi mới hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm và chuỗi
giá trị ngành hàng…
Theo TS. Nguyễn Thanh Sơn - Viện trưởng Viện Chăn
nuôi, hiện cần tháo gỡ bốn “nút thắt” để phát triển
chăn nuôi Việt Nam, cụ thể:

TS. Nguyễn Thanh Sơn - Viện trưởng Viện Chăn nuôi
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nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi”.
Ông Lê Bá Lịch - Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi
băn khoăn, hiện nay cứ nói tái cơ cấu ngành chăn
nuôi doanh nghiệp phải đi đầu, nhưng doanh nghiệp
Việt Nam hiện nay không đủ sức để đi đầu. Phần lớn
các doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay có vốn điều
lệ trên dưới 5 tỷ đồng, tương đương 250 nghìn USD
- con số này quá nhỏ bé với con số 100 triệu đôla
của một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhà máy
sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Hải Dương. Bên cạnh
đó, hiện nay nói đến chuỗi sản xuất rất nhiều nhưng
vấn đề liên kết chuỗi như thế nào thì không thấy bàn
đến. Bộ Nông nghiệp & PTNT cần nghiên cứu và có
cơ chế để liên kết giữa các bên, phân phối lợi nhuận
giữa các khâu.
Hiện nay, nhận thức của các cấp các ngành từ trung
ương đến địa phương coi chăn nuôi vẫn không phải
là ngành để đẩy mạnh xuất khẩu mà chỉ là ngành sản
xuất phục vụ nhu cầu trong nước. Tư duy này cần phải
thay đổi nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang ký kết
hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do. “Muốn
tái cơ cấu ngành chăn nuôi phải tăng số lượng, chất
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chấp nhận cuộc
chơi trong hội nhập với các Hiệp định thương mại
tự do được ký kết thì các sản phẩm ngành chăn nuôi
phải cạnh tranh bằng chất lượng và hạ giá thành sản
phẩm”, ông Lê Bá Lịch nhấn mạnh.

(i) Năng suất chất lượng sản phẩm ngành chăn
nuôi còn thấp nhưng giá bán lại cao. Đây là khó
khăn lớn nhất cần tháo gỡ
(ii) Liên kết sản xuất quá lỏng lẻo chủ yếu là liên
kết ngang chưa có liên kết dọc. Làm thế nào để
khuyến khích doanh nghiệp là “đầu tàu” trong cả
chuỗi.
(iii) Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn
tình trạng thịt còn tồn dư kháng sinh và chất tăng
trọng sẽ không thúc đẩy xuất khẩu được; và
(iv) Các thủ tục hành chính còn rườm ra, chưa
thuận lợi cho sản xuất.
TS. Nguyễn Thanh Sơn phân tích: “Trong những năm
gần đây, một số tập đoàn lớn đầu tư vào chăn nuôi là
một tín hiệu tích cực cho ngành. Với việc đầu tư con
giống tốt, công nghệ cao, nuôi theo quy trình công
nghệ tiên tiến, chắc chắn rằng sẽ giảm được giá thành
của sản phẩm, đặc biệt là thịt bò. Tuy nhiên, nếu chỉ
trông mong vào một vài doanh nghiệp lớn thì cũng
khó tạo ra một bước đột phá cho ngành trong thời
gian lớn. Vì vậy, điều quan trọng là Chính phủ phải
có chính sách để lôi cuốn, khuyến khích các doanh
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Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: tái cơ cấu ngành
chăn nuôi không phải là điều chỉnh cơ cấu mà phải
thay đổi nhận thức và cách tiếp cận để phát triển
ngành chăn nuôi theo hướng hàng hóa, cạnh tranh
cao về chất lượng và giá trị trong tiêu dùng và xuất
khẩu, tạo ra nhiều khuôn khổ dẫn dắt ngành chăn
nuôi phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Theo đó,
không chạy theo số lượng mà tập trung vào năng
suất, chất lượng về con giống; Đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm; Tổ chức lại sản xuất áp dụng công
nghệ cao, giảm chi phí, giá thành trong chăn nuôi và
thú y.
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Tái cơ cấu ngành thủy sản - phải đặt trong tầm
cạnh tranh quốc tế
pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất
là cần xem lại công tác đào tạo; việc tuyên truyền
và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản và sản
xuất, chế biến, tiêu thụ tôm nước lợ đã đến được với
người dân hay không.

Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành
thủy sản và sản xuất, chế biến, tiêu thụ tôm nước lợ, ngày
13/7/2015 tại Bạc Liêu.

Qua 2 năm thực hiện tái cơ cấu, tuy còn nhiều khó
khăn, nhưng ngành thuỷ sản vẫn đạt kết quả quan
trọng. Theo đó, năm 2014 giá trị sản xuất thuỷ sản
đạt 188.600 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 5,3%;
sản lượng nuôi trồng đạt 3.620 nghìn tấn, tăng 5,9%.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, sản lượng thủy sản cả
nước đạt 1.830 nghìn tấn; diện tích nuôi trồng đạt
1.280 nghìn ha, tăng 2,2%.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, hiện đã
có 36/63 tỉnh, thành phố triển khai đề án tái cơ cấu
ngành thủy sản. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản,
hiện diện tích tôm sú vẫn ổn định. Tuy nhiên, cơ cấu
đã chuyển dịch dần sang thâm canh tôm thẻ chân
trắng. Những tháng đầu năm 2015, tình hình xuất
khẩu gặp nhiều khó khăn. Giá tôm nguyên liệu giảm
khiến người nuôi treo ao. Riêng đối với cá tra, các địa
phương đã chủ động rà soát lại diện tích, tổ chức liên
kết doanh nghiệp với người nuôi.
Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần
nghề cá, các địa phương đã chủ động định hướng
ngư dân phát triển những nghề đánh bắt bền vững;
tăng cường đội tàu đánh bắt xa bờ, chú trọng khâu
chế biến, bảo quản theo tinh thần Nghị định 67.
Tuy nhiên, khâu liên kết giữa người dân và doanh
nghiệp, gắn sản xuất với thị trường gặp nhiều khó
khăn. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh, giá
tôm những tháng gần đây giảm mạnh. Bên cạnh đó,
hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho nuôi trồng thủy
sản vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, nguồn vốn dành
cho lĩnh vực này hiện đang thiếu.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức
Phát yêu cầu các đại biểu cần tập trung làm rõ những
khó khăn, vướng mắc, yếu kém kéo dài trong lĩnh vực
này thời gian qua. Đồng thời, tích cực đề ra các biện
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Điểm nổi bật hiện nay ở một số địa phương là phát
triển vùng nuôi tôm, cá công nghiệp tập trung sử
dụng công nghệ cao, công nghệ nuôi tiết kiệm
nước, giảm thiểu tối đa việc xả thải gây ô nhiễm môi
trường và dịch bệnh.
Bộ trưởng đã đến khảo sát mô hình nuôi tôm thẻ
chân trắng trong nhà kính của Tập đoàn Việt Úc triển
khai tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Đây là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ
cao trong nhà kính đầu tiên trong cả nước.
Dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong
nhà kính của Tập đoàn Việt Úc được triển khai giai
đoạn 1, thả nuôi 14 ao tôm thẻ chân trắng, với mật
độ từ 200-500 con/m2. Sau khi thu hoạch hai ao đầu
tiên, năng suất đạt khoảng hơn 60 tấn/ha, cao gấp
ba lần cách nuôi thông thường.

Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm mô hình nuôi tôm thẻ chân
trắng trong nhà kính của Tập đoàn Việt Úc-Bạc Liêu

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng
cục Thủy sản cho biết, sau 2 năm tái cơ cấu ngành
thủy sản cho thấy lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã
phát huy thế mạnh. Con tôm sú phát triển tại các
vùng sinh thái đặc trưng thích hợp ở duyên hải Nam
bộ nhắm vào lợi thế cạnh tranh và thị trường xuất
khẩu.
Tính đến tháng 6 năm 2015, hình thức nuôi quảng
canh và quảng canh cải tiến (chuyên tôm sú) ổn định
khoảng 540.000 ha, tăng 89% diện tích nuôi. Cơ cấu
Trang 4/8
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tôm sú và tôm thẻ chân trắng có sự dịch chuyển.
Tôm thẻ chiếm 12,5% diện tích nuôi nhưng chiếm
tới 57% sản lượng; tôm sú chiếm 87% diện tích nuôi,
song chỉ chiếm 43% sản lượng. Do chuyển đổi tích
cực về cơ cấu, phương thức nuôi, năm 2014 sản
lượng tôm cả nước đạt 658.000 tấn, tăng 120.000 tấn
so với năm 2013. Năm 2014, ĐBSCL có 5.500 ha nuôi
cá tra, đạt sản lượng 1,1 triệu tấn. Các năm tiếp theo
sẽ tăng diện tích và sản lượng phù hợp với khả năng
mở rộng thị trường. Đồng bằng Bắc bộ đang phát
triển đối tượng nuôi mới là cá rô phi thâm canh trong
ao, còn ở Nam bộ nuôi trong lồng bè trên sông. Năm
2014 có 16.000 ha nuôi cá rô phi trong ao và nuôi
lồng bè 410.000 m3, năng suất trung bình đạt trên 6
tấn/ha, sản lượng cá rô phi và điêu hồng đạt 125.000
tấn, tăng 25% so với năm 2013....
Theo Ông Võ Minh Chiến, Phó Ban chỉ đạo Tây Nam
bộ: “Để tái cơ cấu thủy sản thành công thì lĩnh vực
thú y thủy sản là rất quan trọng, lấy phòng bệnh là
chính. Phòng chống dịch bệnh gắn chặt với quản lý
nuôi trồng thông qua quản lý tốt các loại vật tư đầu
vào, con giống tốt, an toàn dịch bệnh, môi trường
vùng nuôi và áp dụng công nghệ nuôi trồng tiên
tiến”.
Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định, trong 2 năm
qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ
cấu ngành NN-PTNT nói chung, ngành thủy sản nói
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riêng, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đã
có nhiều nỗ lực xây dựng, triển khai đề án, kế hoạch
hành động cụ thể... Bộ đã gấp rút xây dựng các văn
bản pháp quy để tái cơ cấu thủy sản, hình thành một
số chương trình, đề án nhằm mục tiêu hướng tới
nâng cao giá trị sản phẩm...

Bộ trưởng chỉ đạo: “Sau hội nghị này chúng ta phải
coi tất cả lĩnh vực sản xuất của ngành thủy sản đặt
trong tầm cạnh tranh quốc tế, tập trung sản xuất tạo
sản phẩm giá trị gia tăng để phát triển bền vững.
Công tác tuyên truyền cần mạnh mẽ, sâu rộng hơn
nữa nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Từ nay
đến cuối năm, các địa phương phải xây dựng đề án
riêng, lựa chọn những việc trọng tâm và làm rõ mục
tiêu phát triển để hành động đồng bộ...”.

Tái cơ cấu nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long
đạt nhiều thành tựu quan trọng
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị sơ kết 2
năm thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
(TCCNN) vùng đồng bằng sông Cứu Long (ĐBSCL)”,

Toàn cảnh hội nghị
Tháng 06/ 2015

ngày 11/7/2015 tại Đồng Tháp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng
ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về đề án tái cơ
cấu nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát
và ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy
Đồng Tháp đồng chủ trì hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó
thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung
Hải đánh giá cao những kết quả
bước đầu thực hiện đề án tái cơ cấu
nông nghiệp của vùng. Đồng thời
đề nghị các địa phương tiếp tục
thực hiện đề án tái cơ cấu. Rà soát
lại các sản phẩm nông nghiệp là
thế mạnh của vùng, đẩy mạnh xây
dựng các vùng chuyên canh. Tiếp
tục hòan thiện cơ chế chính sách kịp
thời, góp phần tháo gỡ vướng mắc
Trang 5/8
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cho doanh nghiệp và địa phương. Thực hiện liên kết
doanh nghiệp, trên cơ sở các mô hình tổ hợp tác, hợp
tác xã…
ĐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước
với 3,8 triệu hecta đất nông nghiệp, đất trồng lúa 1,82,1 triệu hecta. Sản lượng lúa chiếm 55% và xuất khẩu
gạo chiếm 90%, cây ăn trái gần 300.000 ha, chiếm
37% diện tích, sản lượng chiếm 48% cả nước.
Sau 2 năm thực hiện, nhiều địa phương đã tập trung
quy hoạch cánh đồng lớn sản xuất nguyên liệu phục
vụ chế biến xuất khẩu và chọn một số cây trồng chủ
lực, có lợi thế phát triển, có thị trường tiêu thụ tốt
để ưu tiên phát triển. Hình thành nhiều vùng nguyên
liệu sản xuất lúa chất lượng cao, đặc sản được tổ chức
sản xuất liên kết theo chuỗi giữa nông dân với hợp
tác xã, doanh nghiệp. Trong đó, toàn vùng đã chuyển
trên 78 ngàn hecta đất lúa sang trồng rau màu, ngô,
mè, thanh long. Nhiều diện tích chuyển đổi đã đem
lại hiệu quả kinh tế cao so với trồng lúa với bình quân
tăng từ 20-30%.
Về chăn nuôi, đến nay, các địa phương đã chọn được
vùng và vật nuôi chủ lực để tập trung chỉ đạo, tạo mọi
điều kiện cho chăn nuôi phát triển, xác định được cơ
cấu vật nuôi hợp lý, phù hợp là heo, gà, bò thịt, vịt thả
đồng. Các vùng chăn nuôi trọng điểm của vùng cũng
đã dần hình thành như: Vùng chăn nuôi bò thịt địa
phương chất lượng cao ở Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng;
vùng nuôi gà thịt, gà trứng công nghiệp ở Long An,
Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang…
Hiện toàn vùng ĐBSCL, có 12/13 tỉnh, thành đã xây
dựng đề án, kế hoạch thực hiện tái cơ cấu nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững. Trong đó, Đồng Tháp, Bến Tre, An
Giang, Sóc Trăng và Cà Mau có đề án do UBND tỉnh
phê duyệt.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng lưu ý các địa
phương cần thành lập Ban Chỉ đạo TCCNN cấp tỉnh
để điều hành quá trình thực hiện TCCNN; rà soát lại
các quy hoạch và các vùng chuyên canh để tập trung

Phó TT Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị
Tháng 06/ 2015

đầu tư; cần quan tâm nhiều hơn về cơ chế, chính sách
phục vụ cho quá trình TCCNN; đẩy mạnh ứng dụng
khoa học công nghệ vào sản xuất, trong đó tập trung
vào khâu chọn giống; tăng cường kiểm soát phân
bón và thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường công tác
tuyên truyền và đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là nâng
cao trình độ quản lý, điều hành cho cán bộ lãnh đạo
các HTX...
“Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và cạnh
tranh gay gắt như hiện nay, nếu không nhanh chóng
tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng hiệu quả hơn
thì nông nghiệp có thể sẽ ‘thua’ ngay trên sân nhà,
thậm chí thất bại ngay cả trong những lĩnh vực mà ta
vẫn nghĩ là có lợi thế so sánh” – Phó Thủ tướng Hoàng
Trung Hải nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao
các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời ghi
nhận những vấn đề còn khó khăn, tồn tại ở các địa
phương, qua đó Bộ sẽ có những biện pháp cụ thể.
Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh
ứng dụng khoa học công nghệ cao, đưa cơ giới hóa
vào các lĩnh vực, các khâu từ giống, kỹ năng canh tác,
chăm sóc, nuôi trồng đến thu hoạch, bảo quản, chế
biến để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia
tăng; từng ngành, từng công đoạn phải có chỉ tiêu lộ
trình cụ thể để phấn đấu thực hiện, trong đó doanh
nghiệp là chủ thể phối hợp với các tổ chức khoa học,
hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các
biện pháp canh tác, sử dụng giống, vật tư tiết kiệm
hiệu quả, cơ giới hóa để giảm giá thành. Rà soát lại
các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của vùng,
đẩy mạnh xây dựng các vùng chuyên canh. Tiếp tục
hoàn thiện cơ chế chính sách kịp thời, góp phần tháo
gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và địa phương.
Thực hiện liên kết doanh nghiệp, trên cơ sở các mô
hình tổ hợp tác, hợp tác xã.
Thời gian 2 năm chưa đủ để đánh giá đề án tái cơ
cấu ngành nông nghiệp một cách khách quan nhất,
nhưng nhìn vào những kết quả đã đạt được cho thấy
ngành nông nghiệp ĐBSCL đang đi đúng theo tinh
thần của đề án tái cơ cấu của Chính phủ.
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Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành muối theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững
Kế hoạch tái cơ cấu ngành muối của Bộ Nông nghiệp & PTNT
đề ra mục tiêu đến năm 2020, tổng diện tích muối ổn định
14.500 ha, sản lượng 2.000.000 tấn. Trong đó, diện tích sản
xuất muối công nghiệp 8.000 ha, sản lượng công nghiệp đạt
1.310.000 tấn (chiếm 65,5%).
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh, để đề
án tái cơ cấu ngành muối đi vào thực tiễn hiệu quả, chúng ta
phải bắt đầu triển khai từng bước trong bối cảnh nghề sản
xuất cũng như diêm dân đang khó khăn, chính sách nhà nước
chưa đáp ứng nhu cầu. Đề nghị các địa phương tập trung
triển khai cụ thể hóa kế hoạch hành động, các chính sách hiện
hành để hỗ trợ sản xuất, lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư, đặc
biệt là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám chủ trì Hội nghị công bố “Kế hoạch
hành động tái cơ cấu ngành muối”, tổ chức ngày 23/6/2015.

Chất lượng muối đạt các chỉ tiêu chất lượng theo Tiêu chuẩn
quốc gia tương ứng với từng loại muối. Phát triển diện tích
muối công nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ trong sản
xuất, chế biến, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nhất là
khâu thu hoạch, tăng năng suất muối 20%, nâng cao giá trị
gia tăng ít nhất 20% so với hiện nay; xây dựng được mô hình
liên kết hợp tác sản xuất muối sạch bền vững, thúc đẩy sự hợp
tác của người dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối. Xây
dựng được mô hình liên kết hợp tác sản xuất muối sạch bền
vững, thúc đẩy sự hợp tác của người dân trong sản xuất, chế
biến, tiêu thụ.

chuẩn, quy chuẩn, cơ chế chính sách,.. nhằm tạo ra cơ chế đột
phá trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để giảm giá
thành, tăng khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp liên kết tốt với vùng nguyên liệu và hỗ trợ doanh
nghiệp xuất khẩu.

Yêu cầu Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối tiếp
tục tham mưu cho Bộ để soạn thảo Nghị định về ngành hàng
muối trình Chính phủ, trong đó làm rõ công tác quản lý chất
lượng, phân biệt muối ăn và muối công nghiệp, những tiêu

Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng giao cho Viện cơ điện và các cơ
quan nghiên cứu, bám sát thực hiện, làm sao có nhiều đề tài
và sản phẩm khoa học, giảm giá thành, nâng cao năng suất và
khả năng cạnh tranh của ngành muối.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh vai trò của Hiệp hội ngành
hàng và đề nghị các doanh nghiệp sớm thúc đẩy hình thành
Hiệp hội ngành hàng Sản xuất và kinh doanh muối. Hiệp hội
có vai trò nói lên tiếng nói của người sản xuất và kinh doanh,
làm cầu nối với Nhà nước, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất
và doanh nghiệp.

Văn bản luật nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành tháng 6/2015
Ngày ban hành
Nội dung
Thủ tướng Chính phủ
08/07/2015

Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương
khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện
đại vào năm 2020.

03/07/2015

Quyết định 991/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

03/07/2015

Quyết định 1012/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm
2020, định hướng đến năm 2030

01/7/2015

Quyết định số 971/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án
“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

25/6/2015

Quyết định số 941/QĐ-TTg thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020.

23/06/2015

Quyết định 921/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

18/06/2015

Quyết định 890/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

10/06/2015

Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong
công tác cải cách TTHC.

09/06/2015

Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ.

08/06/2015

Quyết định số 792/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030.

03/06/2015

Quyết định 767/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)
tài trợ.

29/05/2015

Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động
sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.

29/05/2015

Chỉ thị 11/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.
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06/2015

Chính phủ
17/06/2015

Nghị quyết 44/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN - Ấn Độ.

09/06/2015

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn,

09/06/2015

Nghị quyết số 41/NQ-CP về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong
tình hình mới.

01/06/2015

Nghị quyết số 40/NQ-CP của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2015 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong
tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ
09/07/2015

Thông báo 218/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị giao ban công tác tái cơ
cấu doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015.

07/07/2015

Thông báo 214/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nội dung “Đưa công
nghệ đến cộng đồng”.

07/07/2015

Thông báo 213/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về tăng cường đầu tư của doanh
nghiệp vào nông nghiệp.

07/07/2015

Công văn 5211/VPCP-KTN về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

07/07/2015

Công văn 5205/VPCP-KTN về việc chủ trương đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn
2016-2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/07/2015

Công văn số 5448/BNN-KHCN về Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015 và đề xuất nội dung cho KHHĐ
ứng phó BĐKH giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2050

01/07/2015

Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

30/06/2015

Công văn số 5144/BNN-KH về Báo cáo sản xuất NN&PTNT 6 tháng đầu năm 2015 vùng ĐBSCL

22/6/2015

Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản

09/06/2015

Chỉ thị 4544/CT-BNN-BVTV về việc tổ chức công tác bảo vệ thực vật để sản xuất rau, chè an toàn.

08/6/2015

Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT Về về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

1/6/2015

Thông tư số 20/2015/TT-BNNPTNT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
30/6/2015

Văn bản số 4332/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thi hành Luật Đầu tư số 67/2014/
QH13 đối với các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

30/06/2015

Công văn 4366/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư

16/06/2015

Quyết định số 844/QĐ-BKHĐT về việc ban hành kế hoạch hành động thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Bộ Công Tthương
26/06/2015

Quyết định 6481/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2035.

26/06/2015

Quyết định 6448/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Các văn bản liên quan khác
03/06/2015

Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp ban hành Quyết định 71/QĐ-BCĐTCCNN về Quy chế hoạt
động của Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020.
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