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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ 

thị số 24/CT-TTg, ngày 02/06/2017 
giao các bộ, ngành thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc 
đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh 
vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế năm 2017 là khoảng 
6,7%.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ 
tướng yêu cầu các bộ, ngành địa 
phương quán triệt nghiêm túc quan 
điểm của Chính phủ về thực hiện 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 
2017 là nhiệm vụ và trách nhiệm 
của tất cả các ngành, các cấp, cộng 
đồng doanh nghiệp và nhân dân 
cả nước; nỗ lực và quyết tâm tối đa 
thực hiện được mục tiêu đã đề ra. 
Đối với khu vực nông nghiệp tăng 
trưởng 3,05%. Trong đó, tổng kim 
ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 
33 tỷ đô la;

Chỉ thị cũng nêu rõ yêu cầu của 
Thủ tướng đối với Bộ Nông nghiệp 
& PTNT là cần đẩy mạnh thực hiện 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chú 
trọng khuyến khích, thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; 
khuyến khích phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, liên kết theo 
chuỗi giá trị; kịp thời điều chỉnh cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp gắn chặt 

với thị trường và lợi thế của Việt 
Nam…

Tại cuộc họp giao ban tháng 
5/2017 của Bộ Nông nghiệp 
&PTNT, Thứ trưởng Thường trực Hà 
Công Tuấn đã đánh giá cao những 
kết quả đạt được trong 5 tháng 
đầu năm của ngành và tin tưởng 
nếu giữ được như 5 tháng đầu năm 
thì ngành Nông nghiệp &PTNT có 
thể đạt tốc độ tăng trưởng cao. Tuy 
vậy, Thứ trưởng cũng nhận định, 
sản xuất nông nghiệp đang đứng 
trước những rủi ro tiềm ẩn như: 
mùa mưa bão đang đến; tình trạng 

“được mùa, mất giá”…Trước tình 
hình đó, Thứ trưởng Hà Công Tuấn 
chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp trên các lĩnh 
vực; hoàn thiện kế hoạch cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp; chủ động 
thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp 
trọng tâm những tháng cuối năm, 
phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 
từ 3,05% theo phương án Bộ giao 
cho các đơn vị, lĩnh vực; trong đó, 
lĩnh vực trồng trọt phải đạt tốc độ 
tăng trưởng tối thiểu 2%, chăn nuôi 
phải 3%, thủy sản 5%, lâm nghiệp 
6,6%.

TRONG SỐ NÀY    
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Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu đảm bảo mức tăng trưởng 3,05%
Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 
Một số kết quả nổi bật 5 tháng đầu năm 2017 của ngành nông nghiệp
Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế
Chính sách mới ban hành về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn tháng 6/2017
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Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền 
vững giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 
16/06/2017 với tổng mức vốn đầu tư khoảng 59.600 
tỷ đồng.

Mục tiêu tổng quát mà Chương trình hướng tới là nâng 
cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng 
loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; 
góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo 
vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần 
xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm 
nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, 
bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất 
lâm nghiệp đạt từ 5,5% đến 6,0%/năm; tỷ lệ che phủ 
rừng toàn quốc đạt 42%, diện tích rừng các loại đạt 
14,4 triệu ha; năng suất rừng trồng bình quân đạt 20 
m3/ha/năm; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 
8,0 đến 8,5 tỷ USD và duy trì ổn định 25 triệu việc 
làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, 
cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với 
xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, quốc 
phòng.

Chương trình thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 
2020 với 3 nhiệm vụ chính: Bảo vệ rừng và bảo tồn 
thiên nhiên; phát triển và nâng cao năng suất, chất 
lượng rừng; nâng cao giá trị gia tăng của các sản 
phẩm lâm nghiệp.

Trong đó, Chương trình hướng tới đảm bảo 15% diện 
tích hệ sinh thái rừng bị suy thoái được phục hồi và 
bảo tồn, đặc biệt là hệ thống rừng đặc dụng; đến năm 
2020, tăng thêm khoảng 100.000 ha rừng đặc dụng. 
Số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm bị đe dọa tuyệt 
chủng và số lượng quần thể các loài được cải thiện; 
tăng cường năng lực thực thi pháp luật, giảm căn bản 
tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng, trong đó diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi 
phạm giảm 30 - 35% so với giai đoạn 2011 - 2015...

Tại Quyết định số 875/QĐ-TTg ban hành ngày 16/6/2017, 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thông báo dự 

toán chi bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương 
trình cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung 
ương và bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương phân bổ dự toán bổ sung kế 
hoạch năm 2017 và triển khai thực hiện các nội dung của 

Chương trình theo quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg 
ngày 16/8/2016 và Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 
22/4/2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương 
được giao chủ trì các nội dung thuộc Chương trình phối hợp 
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm 
tra và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở 
trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
phân bổ dự toán bổ sung kế hoạch năm 2017 và triển khai 
thực hiện các nội dung của Chương trình theo quy định tại 
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định 
số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017.

Bên cạnh đó, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương 
và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chế 
độ báo cáo định kỳ theo đúng các quy định hiện hành về 
quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương 
trình căn cứ dự toán được giao, thực hiện phân bổ và giao dự 
toán bổ sung thực hiện Chương trình cho các đơn vị, các cấp 
sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng nội dung quy định 
tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết 
định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017; thực hiện chế độ 
báo cáo theo quy định về quản lý, điều hành thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

BỔ SUNG DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA NGÀNH 
NÔNG NGHIỆP

Trong 5 tháng đầu năm 2017 tổng giá trị kim ngạch xuất 
khẩu nông sản đạt 13,7 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng 

kỳ năm 2016. Đây cũng là mức tăng 5 tháng đầu năm cao 
nhất trong mấy năm gần đây. Trong đó, xuất khẩu gạo ước 
đạt 2,3 triệu tấn, đạt 1 tỷ USD (tăng 1,6% về lượng và 1,2% 
giá trị); xuất khẩu cà phê ước đạt 693.000 tấn, đạt  1,57 tỷ 
USD ( giảm 16% về lượng, tăng 11% về giá trị); xuất khẩu 
cao su ước đạt 353.000 tấn, đạt 708 triệu USD (giảm 1,5% 
về lượng, tăng 61,5% về giá trị)…

Đặc biệt, rau quả trong 5 tháng đầu năm ước đạt 1,4 tỷ USD, 
tăng 40% về giá trị so với năm 2016. Các thị trường Trung 
Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc chiếm gần 84% tổng giá 
trị xuất khẩu hàng rau quả. 

Đến nay, rau, quả của Việt Nam đã có mặt ở gần 60 thị trường 
trên thế giới. Riêng các loại trái cây như: vải thiều, chôm 
chôm, thanh long, xoài, nhãn… đã thâm nhập tại những thị 
trường khó tính như: Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân 
Cường, tiềm năng xuất khẩu rau quả thời gian tới là rất lớn. 
Đây là một trong những mặt hàng chủ lực để tạo bước đột 
phá trong tái cơ cấu ngành trồng trọt nói riêng và ngành 
nông nghiệp nói chung. Chủ trương của Bộ tập trung xúc tiến 
công nghệ những nhóm nông sản chủ lực. Đây là khâu then 
chốt để ngành tổ chức lại sản xuất theo quy mô vùng để tạo 
ra sản phẩm chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và mở cửa 
thị trường xuất khẩu.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định: “Rau quả còn 

tăng trưởng hơn nữa. Để làm tốt điều này cần phải nhân rộng 
và nhanh các mô hình liên kết đầu tư nông nghiệp công nghệ 
cao trên cơ sở doanh nghiệp làm nòng cốt, tập trung các yếu 
tố đầu vào áp dụng khoa học công nghệ từ khâu giống, tổ 
chức sản xuất cho đến khâu chế biến và mở thị trường thương 
mại và từ nòng cốt của doanh nghiệp sẽ liên kết với các hợp 
tác xã của nông dân với các trang trại hình thành những vùng 
nguyên liệu tập trung qua đó tái cơ cấu nông nghiệp trong đó 
có ngành hàng rau quả”.

Việc bứt phá trong tăng trưởng các ngành hàng nông sản của 
Việt Nam trong đó có rau quả còn phụ thuộc nhiều vào sự 
duy trì của giá trị xuất khẩu cũng như không có sự thay đổi 
đột biến về thị trường. Với sự chủ động của doanh nghiệp và 
người dân trong liên kết chuỗi giá trị sản xuất rau quả an toàn 
cùng với sự việc nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao, mục tiêu rau quả bứt phá, đạt mốc 3 tỉ USD 
về xuất khẩu trong năm nay hoàn toàn có cơ sở đạt được.

Tại Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/06/2017, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung Danh mục sản 

phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm 
quốc gia đến năm 2020.

Cụ thể, 03 sản phẩm quốc gia được bổ sung bao gồm: 
Tôm nước lợ (gồm Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng); Cà 
phê Việt Nam chất lượng cao và Sâm Việt Nam.

Trước đó, Danh mục sản phẩm quốc gia được quy định 
tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/04/2012 gồm có 
06 nhóm sản phẩm chính thức (Sản phẩm lúa gạo chất 
lượng cao, năng suất cao; Sản phẩm thiết bị siêu trường, 
siêu trọng; Sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng 
thông tin; Sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện 
giao thông vận tải; Sản phẩm vắc - xin phòng bệnh cho 
người và vật nuôi của Việt Nam; Sản phẩm phục vụ an 
ninh - quốc phòng) và 03 sản phẩm dự bị (Sản phẩm cá 
da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến 
từ cá da trơn; Sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu; Sản 
phẩm vi mạch điện tử).

Các sản phẩm nêu trên sẽ được hưởng nhiều chính sách 
ưu đãi, cụ thể như: Vay vốn tín dụng đầu tư từ Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của 
dự án; Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập 
khẩu, xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng; Ưu tiên tham gia 
vào các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại 
của Nhà nước… (theo Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 
31/10/2010). Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

TÔM, CÀ PHÊ, SÂM ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN QUỐC GIA
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TÌM GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ NGÀNH TÔM VIỆT NAM

Tôm là sản phẩm có vị trí rất quan trọng trong ngành 
nông nghiệp Việt Nam với giá trị kim ngạch xuất 

khẩu hàng năm trên 3 tỷ USD, tạo ra khoảng 2 triệu 
việc làm, góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã 
hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nghề nuôi tôm 
ở Việt Nam trở nên tiềm năng bậc nhất trong ngành 
nông nghiệp với thị trường rộng lớn, khả năng sản xuất 
và mở rộng vùng nuôi. Tại Việt Nam, vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long là nơi hội tụ nhiều điều kiện tự nhiên 
thuận lợi để tập trung phát triển thành vùng sản xuất, 
chế biến và xuất khẩu tôm của cả nước. 

Tuy nhiên, bất cập của ngành tôm hiện nay là quy mô 
sản xuất nhỏ, manh mún nên chưa đáp ứng được các 
điều kiện về năng suất và sản lượng tập trung để thúc 
đẩy liên kết. Một nghịch lý còn tồn tại là giá thành tôm 
nuôi ở Việt Nam luôn rất cao (so với các nước cạnh 
tranh chính như Ấn Độ, Thái Lan…) do chi phí đầu vào 
vẫn ở mức cao. Chính điều này đã làm giảm hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của ngành tôm Việt Nam. 

Theo ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thủy sản cho biết, đối với chuỗi sản xuất tôm, đáp 

ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu thì quá trình nuôi 
đóng vai trò quan trọng, có nhiều biện pháp đang thực 
hiện; trong đó, tổ chức lại liên kết sản xuất để tạo ra 
những cánh đồng lớn, tiếp cận vật tư đầu vào, giảm giá 
thành sản xuất và chất lượng được đảm bảo. Ngoài ra, 
sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đầu vào nhằm kiểm 
soát tốt, ngay từ đầu con tôm giúp người dân yên tâm 
đầu tư sản xuất. 

Theo ông Christian Henckes, Giám đốc  Chương trình 
Quản lý Tổng lý tổng hợp vùng ven biển, Cơ quan Hợp 
tác Phát triển Đức (GIZ/ICMP), hệ sinh thái tại các vùng 
sản xuất tôm thường rất nhạy cảm, hiệu quả sản xuất 
có thể rất cao nhưng đi kèm đó là tác động hủy diệt 
cũng rất lớn. Những thị trường xuất khẩu tôm của Việt 
Nam ngày càng đòi hỏi cao hơn, không chỉ chất lượng 
sản phẩm mà còn quan tâm đến toàn bộ quá trình sản 
xuất, như tính bền vững và thân thiện với môi trường…

Ông Christian Henckes cho biết, GIZ làm việc rất chặt 
chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như Sở Nông 
nghiệp và PTNT các tỉnh nhằm hỗ trợ phát triển ngành 
nuôi tôm của Việt Nam thành ngành công nghiệp hiện 
đại, có hiệu quả sản xuất cao không chỉ ở ĐBSCL mà 
còn cho cả Việt Nam. Có nhiều cách để ngành tôm Việt 
Nam tăng trưởng doanh thu một cách bền vững, ông 
Henckes nói; trong đó, quan trọng là xác định được 
những vùng nào ở ĐBSCL thích hợp với các mô hình 
nuôi nào, như quảng canh kết hợp, tôm – lúa, tôm – 
rừng, thâm canh năng suất cao…

Chương trình Quản lý Tổng hợp vùng ven viển (ICMP) 
giúp khắc phục các thách thức do biến đổi khí hậu gây 
ra như hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, sạt lở… thông 
qua việc củng cố vùng bờ ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ Việt Nam chuẩn 
bị sẵn sàng cho sự thay đổi về môi trường vùng ven 
biển, từ đó tạo nền cho tăng trưởng bền vững.

Phát biểu tại hội thảo “Một số hoạt động ứng phó với 
biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp trong bối cảnh 

thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu”, Thứ trưởng 
Hoàng Văn Thắng cho biết, ngành nông nghiệp đang triển 
khai nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành theo hướng 
tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.  Thực 
hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
thỏa thuận Paris, ngành nông nghiệp đã có nhiều hành 
động cụ thể như: ban hành kế hoạch hành động, nhiều cơ 
chế chính sách đã được xây dựng. Mục tiêu là phát triển 
ngành nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh. Cụ thể, 
giảm dần tình trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên (nước, 
đất đai...).

Hiện nay, sự cực đoan của thời tiết cho thấy thiên tai có 
cường độ cao như mưa cực lớn, bão lớn... xuất hiện dày 

hơn. Về lâu dài, tác động của biến đổi khí hậu gây bất lợi 
hơn cho sản xuất nông nghiệp. Thứ trưởng nhấn mạnh, 

Đối thoại bàn tròn “Làm thế nào để nâng cao giá trị tôm 
Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và PTNT, VASEP, ICMP-
GIZ tổ chức ngày 21/6/2017 tại Cần Thơ.

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH THÍCH 
ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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thích ứng biến đổi khí hậu phải gắn với phát triển bền vững 
và không tác động đến tự nhiên, đồng thời phải có những 
giải pháp xây dựng dựa vào hệ sinh thái. Tại Đồng bằng 
sông Cửu Long đang phục hồi lại hệ thống sinh thái rừng 
ngập mặn; vùng ven biển miền Trung đang thực hiện giải 
pháp bù lại cát... 

Mục tiêu của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 nhằm hướng 
đến phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao 

giá trị gia tăng, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường và dân 
cư trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực, sự tham gia của các 
tổ chức, các nhân trong và ngoài nước để thực hiện các 
hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính cho các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản, lâm nghiệp... nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng 
ngành 20%, giảm tỷ lệ đói nghèo 20% và giảm phát thải 
khí nhà kính 20% trong mỗi giai đoạn 10 năm...

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
VIỆT NAM ĐƯỢC HỖ TRỢ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ RỪNG 

PHÒNG HỘ VEN BIỂN

World Bank (WB) mới phê duyệt một khoản tài trợ 
300 triệu USD giúp Việt Nam sẽ giúp cải thiện kết 

nối giao thông với Tây Nguyên và mang lại nhiều việc 
làm hơn cho 8 tỉnh ven biển.

Hai dự án mới sẽ nhận khoản tài trợ này gồm Dự án 
Tăng cường Kết nối Giao thông khu vực Tây nguyên và 
Dự án Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và Tăng cường 
tính chống chịu vùng ven biển. Vốn dành cho hai dự án 
này được vay từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế, là nguồn 
vốn dành cho các nước thu nhập thấp của WB.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt 

Nam cho biết “Đầu tư vào các dự án bền vững môi 
trường chính là đầu tư vào tương lai của Việt Nam. WB 
hoàn toàn ủng hộ Việt Nam trong những nỗ lực tăng 
cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và phục vụ 
nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Dự án này 
chính là ví dụ sinh động nhất về việc triển khai thực hiện 
Khung Đối tác Quốc gia mới của WB nhằm giúp Việt 
Nam tăng cường phát triển bền vững và nâng cao kinh 
tế trong dài hạn”.

Một nửa số vốn sẽ dành cho dự án tăng cường kết nối 
giao thông nhằm cải tạo 142 km đường quốc lộ 19, 
nâng cao an toàn giao thông và khả năng ứng phó thiên 
tai. Khi dự án được hoàn thành người dân tại hai tỉnh 
Bình Định và Gia Lai sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường hơn, 
giảm được thời gian đi lại và tăng mức độ an toàn giao 
thông. Sau khi được cải tạo, đường quốc lộ này dự kiến 
sẽ đủ năng lực phục vụ 6.200 xe cơ giới hạng nhẹ mỗi 
ngày.

Khoản 150 triệu USD còn lại sẽ giúp quản lý rừng ven 
biển tại các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh và Hải 
Phòng. Công tác phục hồi và bảo vệ rừng sẽ tạo việc 
làm mới cho người dân tại hơn 900 cộng đồng thuộc 
257 xã thuộc 8 tỉnh trong địa bàn dự án. Ngoài ra dự 
án cũng tạo thêm cơ hội phát triển du lịch sinh thái và 
nuôi trồng thuỷ sản.

HỘI THẢO QUỐC TẾ ‘NHỮNG YÊU CẦU 
MỚI VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐỂ 
NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VIỆT HỘI NHẬP’

Ông Herb Cochran, cố vấn Amcham Việt Nam trình bày 
tham luận tại hội thảo

Hội thảo Quốc tế dành cho doanh nghiệp Mekong về “Những 
yêu cầu mới về tiêu chuẩn chất lượng để nông sản, thực 

phẩm Việt hội nhập” do Liên minh tạo thuận lợi thương mại 
Việt Nam phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất 
lượng cao tổ chức. Hội thảo gồm các nội dung bàn về những 
bộ tiêu chí về an toàn thực phẩm mà chúng ta phải tuân thủ để 
đạt yêu cầu xuất khẩu hàng hóa, đã thu hút sự tham gia của 
đông đảo chuyên gia, cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong 
và ngoài nước. 
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Trong những năm qua, quan hệ thương mại và 
đầu tư Việt – Mỹ đã đạt được những thành tựu 

nhất định. Năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu 
giữa Việt Nam và Mỹ đạt trên 47 tỷ USD. Việt Nam 
duy trì được vị thế xuất siêu sang thị trường Mỹ, cụ 
thể, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 38,5 tỷ USD, tăng 
gần 15% so với năm 2015. Việt Nam nhập khẩu từ 
Mỹ đạt 8,7 tỷ USD, tăng 11,7 so với năm 2015.

Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn FDI đăng ký của Mỹ 
vào Việt Nam đạt mức 140 triệu USD trong vòng 10 

tháng, xếp thứ 15 trong các nước và 
vùng lãnh thổ. Tính từ năm 1988 đến 
nay đạt 11.942 triệu USD, đứng thứ 
8. Đây là những tín hiệu tích cực mở 
ra kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp 
Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại thị 
trường Việt Nam trong thời gian tới. 

Việt Nam đang không ngừng cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, cạnh 
tranh minh bạch và công bằng giữa 
các thành phần kinh tế, định hướng 
phát triển nền kinh tế xanh, bền vững 
thông qua 3 đột phá về hoàn thiện 
thể chế, phát triển nhanh nguồn nhân 
lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát 

triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tầm nhìn 
đến năm  2020, GDP Việt Nam sẽ đạt khoảng 3,2  – 
3,5 nghìn USD/ người và nền kinh tế Việt Nam đạt trị 
giá 350 tỷ USD.

Hiện nay, Chính phủ hai quốc gia đang không ngừng 
nỗ lực để tìm ra những phương pháp cụ thể nhằm 
tăng cường mối quan hệ thương mại song phương 
hai nước, trong đó có triển vọng của Hiệp định 
thương mại tự do song phương.

Trang 6/8

MỸ SẼ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ SỐ 1 TẠI VIỆT NAM

Bà Ino Mayu, chỉ ra rằng, trong chuỗi liên kết sản 
xuất, cung ứng nông sản, thực phẩm sạch cần 

chú trọng trước tiên tới yếu tố con người. Cụ thể là 
người nông dân trực tiếp sản xuất. Từ thực tế làm 
việc với nông dân Việt Nam trong sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ hơn 20 năm qua, bà Ino Mayu nhận 
thấy, nông dân luôn có tâm lý ngại tuân thủ theo quy 
định, tiêu chuẩn; ngại áp dụng phương pháp mới; 
ngại liên kết với các hộ khác; ngại công khai, chia 
sẻ thông tin, báo cáo thực tế sản xuất của hộ mình.

Đặc biệt, họ thiếu hụt nghiêm trọng thông tin về thị 
trường nội địa và quốc tế. Chính vì thế, các doanh 
nghiệp liên kết thu mua nông sản cần kiên nhẫn tập 
cho nông dân thói quen làm việc theo tập thể, theo 
quy định/tiêu chuẩn chung. Từ đó dần xóa bỏ hẳn 
tâm lý xuề xòa, du di và cào bằng. “Thực tế cho thấy, 
chỉ có 5 -10% nông dân quan tâm đến sản xuất 
nông sản sạch, cũng chỉ 5% trong số đó tuân thủ 

quy tắc và thành công. Tại Bến Tre, mô hình nông 
nghiệp hữu cơ của chúng tôi chỉ có 20 hộ thành 
công trong tổng 400 hộ tham gia. Chúng tôi chấp 
nhận con số đó”, bà Ino Mayu nhấn mạnh. 

Bà Ino Mayu, Chuyên gia nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản, Tổ 
chức Seed to Table,  trình bày những kinh nghiệm thực tiễn 
khi làm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cùng ông Michael Kelly, Phó chủ tịch AmCham 
Hà Nội và bà Tami Overby, Phó Chủ tịch cấp cao Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ 
đã ký biên bản ghi nhớ về thuận lợi hoá thương mại.
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Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung 
Quốc trong khối ASEAN và là đối tác lớn thứ 9 của 

Trung Quốc trên thế giới. Năm 2017, dự kiến tổng kim 

ngạch thương mại hai nước Việt - Trung sẽ đạt mức 
100 tỷ USD.

Tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Trung 
Quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) phối hợp với Ủy ban Xúc tiến thương mại Quốc 
tế Trung Quốc tỉnh Chiết Giang (CCPIT Chiết Giang) 
tổ chức nhằm tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu hợp tác của 
nhau, thúc đẩy càng càng nhiều doanh nghiệp Trung 
Quốc đầu tư vào Việt Nam hơn nữa”.

“Căn cứ tình hình thương mại giữa hai nước năm 
2016, chúng ta hoàn toàn có căn cứ để kỳ vọng tổng 
kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc 
năm 2017 sẽ Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến thương 
mại Quốc tế Trung Quốc tỉnh Chiết Giang (CCPIT Chiết 
Giang) đạt mức 100 tỷ USD”- ông Huang Xiao Hang 
bày tỏ.

Theo báo cáo Triển vọng Lương thực được Tổ chức Nông 
Lương của Liên hợp quốc (FAO) vừa công bố, sản lượng 

gạo toàn cầu năm nay nhiều khả năng sẽ tăng 0,7% so với 
năm ngoái lên mức hơn 502 triệu tấn nhờ các chính sách 
thúc đẩy sản xuất tại châu Á và sự phục hồi sản lượng tại 
Nam Mỹ và Australia. FAO nhận định năm nước có sản 
lượng gạo lớn nhất trong năm nay lần lượt là Trung Quốc 
(hơn 142 triệu tấn), Ấn Độ (trên 110 triệu tấn), Indonesia, 
Bangladesh và Việt Nam. 

Sau hai năm suy giảm, khối lượng gạo xuất khẩu toàn cầu 
được dự báo sẽ tăng 5% trong năm nay, do các nước nhập 
khẩu chủ chốt tại châu Á tăng cường lượng nhập khẩu 
nhằm giảm sức ép lạm phát và bổ sung nguồn gạo dự trữ. 
Khối lượng gạo xuất khẩu toàn cầu dự kiến đạt hơn 44 
triệu tấn so với gần 44 triệu tấn của năm ngoái, trong đó 
Ấn Độ sẽ duy trì vị thế nước xuất khẩu gạo lớn nhất, đồng 

thời Thái Lan và Việt Nam được dự báo cũng sẽ tăng đáng 
kể khối lượng xuất khẩu. Giá gạo trên thị trường quốc tế 
đã phục hồi ổn định từ đầu năm nay nhờ mức gai tăng nhu 
cầu thị trường và thay đổi tỷ giá tiền tệ tại Ấn Độ, Thái Lan. 
FAO dự báo chỉ số giá gạo năm nay sẽ đạt 202 điểm, tăng 
8% so với mức cuối năm ngoái.

KỲ VỌNG TỔNG KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 

TS. Phạm Thị Thu Hằng - Tổng thư VCCI phát biểu tại 
buổi tọa đàm

Ngày ban hành Nội dung
Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thủ tướng Chính phủ

03/06/2017  Nghị quyết 11-NQ/TW về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

03/06/2017 Nghị quyết 10-NQ/TW về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

03/06/2017 Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 
135 giai đoạn 2017 - 2020

03/06/2017 Quyết định 887/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030

16/06/2017 Quyết định số 886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

16/06/2017 Quyết định 875/QĐ-TTg về việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.
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16/06/2017 Công văn 4991/BNN-KH Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

7/6/2017 Thông báo số 4690/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát

07/06/2017 Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

29/05/2017 Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư được áp dụng từ 18/07/2017)

29/05/2017 Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

19/06/2017 Công văn 6285/VPCP-KGVX về việc triển khai Quyết định 442/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

14/06/2017 Công văn 6150/VPCP-NN vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

13/06/2017 Công văn 6087/VPCP-NC về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28 của Bộ Chính trị.

12/06/2017 Công văn 6052/VPCP-V.I về công tác phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

02/06/2017 Thông báo 252/TB-VPCP về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục sạt lở 
tại Đồng bằng sông Cửu Long.

26/05/2017 Công văn 5447/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi 
mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 
của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

25/05/2017  Thông báo 236/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị “Giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông 
nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp” tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chính phủ
19/06/2017 Nghị quyết 51/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, 

giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

14/06/2017 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Nghị định có hiệu lực từ 01/08/2017)

13/06/2017 Nghị quyết 49/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ

13/06/2017 Nghị quyết số 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.

09/06/2017 Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017

29/05/2017  Nghị quyết 44/NQ-CP về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Ấn Độ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa 
Ấn Độ.

12/06/2017 Quyết định 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức phi chính phủ (có hiệu lực từ 01/08/2017)

09/06/2017 Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương 
năm 2017

06/06/2017 Chỉ thị số 26/CT-TTg  Về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

06/06/2017 Quyết định 803/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020. 

05/06/2017 Quyết định 787/QĐ-TTg Về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

04/06/2017 Công văn số 771/TTg-KGVX V/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm

02/06/2017 Chỉ thị 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

31/05/2017 Quyết định 754/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

29/05/2017 Quyết định 737/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017

28/05/2017 Công điện 732/CĐ-TTg về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

26/05/2017  Quyết định 712/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó 
khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017 - 2020.


