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Mục tiêu  ngành nông nghiệp 2014
Công tác cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2014
Chính sách mới hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp – nông thôn
Văn bản luật lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ban hành tháng 1/2014

Năm 2014, mục tiêu chung của ngành nông 
nghiệp là thực hiện tái cơ cấu để thúc 
đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng nền 

nông nghiệp giá trị gia tăng cao và phát triển bền 
vững gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần 
đẩy nhanh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã 
hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Một số chỉ tiêu cụ thể: 
- Tăng trưởng GDP đạt 2,6-3%; 
- Giá trị sản xuất tăng từ 3,1-3,5% so với 
năm 2013; 
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông 
lâm thủy sản đạt 28,5 tỷ USD; 
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%...

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 
2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
(ngày 31/12/2013), Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo: Năm 
2014, để ngành nông nghiệp thật sự 
bứt phá, cần đẩy nhanh tái cơ cấu nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng, phát triển bền vững gắn với xây 
dựng nông thôn mới. Đây là đòi hỏi bức 
xúc cần được triển khai mạnh mẽ bằng 

nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó cần 
có nhiều cơ chế, chính sách hơn nữa để nâng 
cao giá trị gia tăng của nông sản; nghiên cứu, 
ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào 
sản xuất; khuyến khích hình thành, nhân rộng 
các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, thu hút 
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Ngày 15/1/2014, Bộ Nông nghiệp & 
PTNN đã tổng kết công tác cải cách 
hành chính (CCHC) năm 2013 và triển 

khai kế hoạch năm 2014. Năm 2013, công 
tác CCHC của Bộ được xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả 
nhiệm kỳ theo tinh thần của Nghị quyết 30c của 
Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

Năm 2013, công tác cải cách thể chế có nhiều 
đổi mới với trọng tâm là hoạt động rà soát văn 
bản theo chuỗi trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y 
và thủy lợi. Kết quả đã được là đã rà soát đề 
xuất bãi bỏ 13 văn bản, sửa đổi bổ sung 16 văn 
bản; đề xuất thay thế, bãi bỏ 7 thủ tục hành 
chính, sửa đổi bổ sung 36 thủ tục hành chính 
nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội...

Trọng tâm CCHC năm 2014 của ngành nông 

nghiệp là tập trung rà soát, hợp nhất, hệ thống 
hóa các văn bản quy phạm pháp luật để đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, tạo  thuận lợi cho 
doanh nghiệp và nhân dân. Theo Bộ trưởng 
Cao Đức Phát, năm nay ngành phải xây dựng 
Luật Thú y và cơ bản hoàn thành Luật Thủy 
lợi. Bên cạnh đó là việc xây dựng 8 Nghị định, 
15 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 60 
Thông tư và rất nhiều tiêu chuẩn quy chuẩn 
liên quan khác...(TV).

Bên cạnh việc thực thi nghiêm các quy định, 
chính sách đã ban hành, các bộ, ngành, 
địa phương cần nghiên cứu, đề xuất cơ 

chế cụ thể, rõ ràng trong huy động nguồn lực 
xã hội vào công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 
(ATTP). Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam  trong buổi làm việc với lãnh đạo TP. 
Hà Nội về công tác ATTP, ngày 16/1/2014.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ: Vấn đề ATTP lâu 
nay chúng ta nói nhiều, người dân cũng cảm thấy 

không hài lòng. Đây là cuộc đấu tranh đòi hỏi  sự 
dũng cảm, quyết liệt, kiên trì và phải ngăn chặn 
ngay từ đầu vào, không thực hiện theo phong 
trào. Phải hết sức chú trọng hoạt động tuyên 
truyền sâu rộng, khơi dậy tính thiện trong từng 
con người, từng cá nhân sản xuất, vận chuyển, 
kinh doanh nông sản, thực phẩm…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Cao Đức Phát nhấn mạnh “Chúng ta không thể 
nhẹ tay với những người cung cấp thực phẩm bẩn 
cho người dân’. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị 
Kim Tiến cho rằng các hoạt động thanh, kiểm tra 
thực phẩm cần được triển khai quyết liệt, đồng 
bộ sẽ có tác động, hiệu quả càng rõ rệt. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hà Nội đầu 
tư làm thí điểm đặt máy kiểm định ATTP trước 
hết tại các chợ đầu mối; nghiên cứu, đề xuất cơ 
chế để xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm ATTP; 
công khai cơ sở, cá nhân vi phạm, huy động các 
tổ chức, đoàn thể xã hội tham gia giám sát công 
tác đảm bảo ATTP.(CK)

các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, 
đầu tư vào hạ tầng nông thôn, tăng cường đào 
tạo nghề, thực hiện tốt các chương trình xã hội…
Thủ tướng yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục 

củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong quản lý 
vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.
(NTH)
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Khung ma trận chính sách năm 2014 thuộc Chương trình 
Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 
8/1/2014.
Tám (08) mục tiêu tổng thể gồm:
1. Chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai và quan trắc khí 
hậu
2. Đảm bảo an ninh nước và an ninh lương thực trong điều 
kiện biến đổi khí hậu
3. Chủ động ứng phó với mực nước biển dâng tại những 
vùng dễ bị tổn thương
4. Quản lý và phát triển rừng bền vững
5. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển 
kinh tế-xã hội; 
6. Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ ứng phó 
với biến đổi khí hậu; 
7. Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; 
8. Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính. 
(Toàn văn nội dung QĐ 44/QĐ-TTg đăng tải trên trang www.isgmard.org.vn)

CHÍNH SÁCH MỚI THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

mụC tiêu tổNg thể ứNg phó biếN đổi khí hậu Năm 2014

ChíNh sáCh hỗ trợ dự áN xây dựNg NôNg thôN mới Có hiệu lựC từ 1/2/2014

Liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp và PTNT đã 
ban hành Thông tư liên tịch số 191/2013/
TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 13/12/2013 

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh 
phí Chương trình khoa học và công nghệ phục 
vụ xây dựng nông thôn mới, có hiệu lực thi hành 
từ 1/2/2014.
Thông tư quy định về hỗ trợ thực hiện dự án mô 

hình tổ chức xã hội nông thôn mới; dự án mô 
hình thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù 
trong đầu tư xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng 
nông thôn mới: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối 
đa 100% kinh phí thực hiện dự án mô hình theo 
phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.
(Chi tiết thông tư 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT 
trên trang tin www.isgmard.gov.vn)

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, dài hạn để phối hợp với các 

Bộ, ngành thực hiện các chính sách dân tộc đồng bộ và hiệu quả.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại 
Thông báo 02/TB-VPCP về việc triển khai Chiến lược công tác dân 
tộc đến năm 2020.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, để triển khai Chiến lược công tác 
dân tộc thiết thực và hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội nhanh và vững chắc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi, các Bộ, ngành, địa phương phải ưu tiên trước hết cho các mục 
tiêu nâng cao dân trí; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công 
tác dân tộc, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, 
qua đó nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ giảm hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi phải đạt năm sau cao hơn năm trước và cao hơn tỷ lệ giảm 
hộ nghèo bình quân chung cả nước.(NPB)

thựC hiệN đồNg bộ CáC ChíNh sáCh dâN tộC
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Nhằm góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm 
nông lâm thủy sản, truy xuất được nguồn 
gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản 

phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam thông 
qua đổi mới tổ chức sản xuất và phương thức 
quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 
theo Luật An toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đã phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát 
triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông 
lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”.
Đề án sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn: Giai 
đoạn 1 triển khai từ 2013-2015 với mục tiêu xây 
dựng 30 mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an 
toàn, sản phẩm từ các mô hình đảm bảo an toàn 
và nâng cao giá trị sản phẩm; giai đoạn 2 thực 
hiện từ 2016-2020, sẽ phát triển mô hình chuỗi 
cung cấp thực phẩm an toàn với mỗi tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương có ít nhất 50% sản 
phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, có Nhằm góp 
phần đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy 
sản, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, xây 
dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản 
của Việt Nam thông qua đổi mới tổ chức sản xuất 
và phương thức quản lý an toàn thực phẩm nông 
lâm thủy sản theo Luật An toàn thực phẩm, Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Đề án “Xây 
dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực 
phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi 
toàn quốc”.
Đề án sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn: Giai 
đoạn 1 triển khai từ 2013-2015 với mục tiêu xây 
dựng 30 mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an 
toàn, sản phẩm từ các mô hình đảm bảo an toàn 
và nâng cao giá trị sản phẩm; giai đoạn 2 thực 
hiện từ 2016-2020, sẽ phát triển mô hình chuỗi 
cung cấp thực phẩm an toàn với mỗi tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương có ít nhất 50% sản 
phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, có mức độ rủi 
ro cao, đang có nhiều bức xúc về an toàn thực 
phẩm được kiểm soát.  
Các đối tượng được hưởng lợi khi triển khai Đề án 
bao gồm: (1) Người tiêu dùng: Sẽ tiếp cận được 

các sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn, phân 
biệt được sản phẩm đã kiểm soát an toàn thực 
phẩm theo chuỗi với sản phẩm khác để quyết 
định chọn mua sản phẩm để sử dụng; (2) Người 
sản xuất, kinh doanh: Tăng sản lượng và giá 
trị sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất, phát 
triển bền vững và (3) Cơ quan quản lý/kiểm soát: 
Kiểm soát được an toàn thực phẩm trong toàn 
bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông lâm thủy sản theo nguyên tắc từ “trang trại 
tới bàn ăn”. Truy xuất được nguồn gốc và xử lý 
kịp thời các trường hợp vi phạm về an toàn thực 
phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh 
thực phẩm an toàn cho tiêu thụ trong nước và 
xuất khẩu.
Tổng kinh phí triển khai Đề án ước tính 353,5 tỷ 
đồng, trong đó: Hỗ trợ của quốc tế chiếm khoảng 
20%; ngân sách nhà nước cấp khoảng 60%; vốn 
của địa phương, tổ chức, cá nhân chiếm khoảng 
20%.
Bộ giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản 
và Thủy sản chủ trì thực hiện Đề án. Vụ Kế 
hoạch, Vụ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, 
phối hợp tham mưu cho Bộ đề xuất, xem xét bố 
trí kinh phí để thực hiện Đề án./.   (HH)

phê duyệt đề áN “xây dựNg và phát triểN mô hìNh Chuỗi CuNg Cấp 
thựC phẩm NôNg lâm thủy sảN AN toàN trêN phạm vi toàN quốC”

CáCh tiếp CậN xây dựNg kế hoạCh hàNh độNg tái Cơ Cấu NgàNh NôNg Nghiệp

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg (Đề án 899). 

Để triển khai, Bộ trưởng đã ban hành quyết định về 
Chương trình hành động thực hiện đề án. Hiện tại, 
đề án tái cơ cấu các lĩnh vực lâm nghiệp đã được Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại QĐ 
1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 8/7/2013 và lĩnh vực thủy 
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sản theo QĐ 2760/QĐ-BNN-TCTS, 22/11/2013.
Tuy nhiên, để đưa được Đề án thực sự đi vào cuộc 
sống, các lĩnh vực cần xây dựng  một kế hoạch hành 
động phù hợp, vừa tận dụng được thành quả đã đạt 
được vừa phát huy lợi thế cạnh tranh của đất nước 
hướng tới gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp và 
phát triển bền vững.
Từ tháng 8/2013, Hỗ trợ kỹ thuật của FAO đang giúp 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch hành 
động cho 3 tiểu ngành: Trồng trọt, chăn nuôi và thủy 
sản. Trên cơ sở định hướng tái cơ cấu ngành, kế 
hoạch hành động vạch ra nhiệm vụ, lộ trình thực hiện 
và tổng nguồn cần thiết cho thực hiện tái cơ cấu. Trên 

cơ sở phân tích cầu của thị trường xuất khẩu và thị 
trường trong nước, các chuỗi ngành hàng tiềm năng 
sẽ được xác đinh. Từ góc độ phân tích năng lực cung, 
các lĩnh vực sẽ rà soát lợi thế cạnh tranh để xác định 
ngành hàng chủ lực trong hiện tại và tương lai. Phân 
tích sâu về các chuỗi ngành hàng để tìm ra cơ hội 
nâng cao giá trị từ tăng sản lượng, chất lượng, cho 
đến chế biến sâu và sử dụng phụ phẩm. Phân tích cơ 
bản dựa trên chuỗi giá trị và sự biến động trong sản 
xuất của ngành từ 15-20 năm để xác định tiềm năng, 
xu hướng và lợi thế cạnh tranh của ngành hàng giúp 
tạo giá trị mới và bền vững. 
Kế hoạch hành động Tái cơ cấu các lĩnh vực là kế 
hoạch hành động của các cơ quan quản lý nhà nước. 
Các hoạt động được đề xuất theo nguyên tắc quản lý 
Nhà nước hiện đại với quan điểm rõ ràng: Vai trò quản 
lý nhà nước là tạo môi trường thuận lợi và cung cấp 
tốt dịch vụ công cho các thành phần kinh tế khác đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, Nhà nước 
cũng sẽ đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt trong một số 
lĩnh vực thông qua tái xác định ưu tiên đầu tư công.
Tiến độ thực hiện của hỗ trợ kỹ thuật của FAO đạt 
được với sự thống nhất đề cương chi tiết kế hoạch 
hành động các tiểu ngành do các tư vấn đề xuất với 
sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế (FAO RAP) và tham 
vấn chuyên môn từ các đơn vị (TCTS, Cục TT và 
CN). Dự thảo 1 về Kế hoạch hành động Tái cơ cấu 
các lĩnh vực sẽ được trình bày vào cuối tháng 2/2014. 
Đây là khởi đầu quan trọng để khẳng định cách tiếp 
cận thích hợp trong xây dựng kế hoạch hành động tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp.(HA)

Ngày 14/1/2014, tại Hà 
Nội, Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 

đã công bố Chiến lược Hợp tác 
Phát triển Quốc gia dành cho 
Việt Nam, trong đó đề ra những 
định hướng cho các chương trình 
hỗ trợ của USAID tại Việt Nam 
giai đoạn 2014-2018.
 Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hoa 
Kỳ tại Việt Nam David Shear cho 
biết, Chiến lược Hợp tác Phát 
triển Quốc gia dành cho Việt 
Nam được công bố đã thể hiện 
sự khởi động giai đoạn tiếp theo 
của sự hợp tác phát triển giữa 
Hoa Kỳ và Việt Nam, tạo nền 
tảng cho công tác lập kế hoạch, 
phân bổ ngân sách và triển khai 

hỗ trợ của USAID cho Việt Nam 
trong 5 năm tới. Với chiến lược 
này, USAID sẽ tăng cường quan 
hệ đối tác toàn diện Việt Nam-
Hoa Kỳ, cũng như hỗ trợ hợp tác 
phát triển ở Việt Nam. 
Mục tiêu phát triển đề ra trong 
chiến lược, trong đó có tăng 
cường quản trị nhà nước nhằm 
tăng trưởng bền vững và sâu 
rộng hơn; tăng cường năng lực 
để bảo vệ và cải thiện sức khỏe 
và phúc lợi.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Bùi Quang Vinh phát biểu 
bày tỏ cảm ơn Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ đã công 
bố Chiến lược Hợp tác Phát triển 
Quốc gia dành cho Việt Nam và 

tin tưởng Chiến lược sẽ góp phần 
hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng 
lực, củng cố hệ thống chăm sóc 
y tế, chống biến đổi khí hậu, giải 
quyết vấn đề môi trường, cũng 
như các vấn đề do chiến tranh 
để lại...(NTT)

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
hoA kỳ CôNg bố ChiếN lượC hợp táC phát triểN Cho việt NAm 
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Ngày 13/1/2014, tại Sejong, thủ đô hành 
chính của Hàn Quốc, các quan chức Việt 
Nam và Hàn Quốc đã ký thỏa thuận nhằm 

thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, vì những nỗ lực 
chung của hai nước cải thiện an ninh lương thực. 
Đây là sự tiếp theo của một thỏa thuận giữa 
nguyên thủ hai quốc gia trong chuyến thăm Việt 
Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye 
hồi đầu tháng 9/2013.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nông nghiệp và 
PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Lee Dong-phil 
cho biết Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát 
triển của mình và cung cấp các công nghệ nông 
nghiệp cho Việt Nam. Hai bộ trưởng cũng thảo 
luận những vấn đề khác, trong đó có việc xuất các 
lô hàng thịt lợn của Hàn Quốc sang Việt Nam.
Trong một thông cáo báo chí, Bộ Nông nghiệp 
Hàn Quốc cho biết: “Bộ nông nghiệp hai nước 
đã nhất trí tích cực thúc đẩy các trao đổi và hợp 
tác trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó bao gồm 
việc thành lập một ủy ban hợp tác nông nghiệp 

chung, gia tăng trao đổi thông tin và nhân sự, 
cùng những nỗ lực chung để cải thiện an ninh 
lương thực của mình. Bộ này cho biết thỏa thuận 
trên đại diện cho mối quan hệ đối tác chiến lược 
giữa hai quốc gia và cũng có thể thúc đẩy sự đầu 
tư mới trong khu vực nông nghiệp của mỗi nước. 
(NTH)

Theo Tổng cục Thuế, kể từ ngày 17/1/2014, 
Thông tư 181/2013/TT-BTC ngày 27-12-
2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực 

hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các 
chương trình, dự án sử dụng nguồn phát triển 
chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ có hiệu lực.
Theo đó, các chủ dự án ODA viện trợ không hoàn 
lại, nhà thầu chính thực hiện dự án ODA viện trợ 
không hoàn lại được miễn thuế Nhập khẩu, không 
phải nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt (nếu có), không 
chịu thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hoá do Chủ 
dự án ODA, nhà thầu chính trực tiếp Nhập khẩu 
hoặc uỷ thác Nhập khẩu để thực hiện dự án ODA 
viện trợ không hoàn lại.
Tuy nhiên, thông tư 181/2013/TT-BTC có những 
quy định quản lý chặt nhà thầu chính và phụ. Chi 
tiết Thông tư 181/2013/TT-BTC ngày 27-12-2013 
trên trang www.isgmard.org.vn.

việt NAm, hàN quốC tăNg CườNg hợp táC NôNg Nghiệp 

Nhiều ChíNh sáCh thuế mới 
đối với dự áN odA

stANdArd ChArtered rót 70 triệu usd 
Cho NôNg Nghiệp
Ngân hàng Standard 

Chartered vừa ký kết với 
Công ty Bảo vệ thực vật 

An Giang (AGPPS) phát triển 
chuỗi sản xuất lúa gạo theo quy 
trình bền vững nhằm mang lại 

nhiều giá trị cho nông dân Việt 
Nam. 
Thông qua hợp đồng 70 triệu 
USD lần này, ngân hàng sẽ đáp 
ứng nhu cầu tài trợ ngắn và trung 
hạn cho mô hình Cánh đồng lớn 
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Từ ngày 22-25/1/2014, hơn 2.500 đại biểu 
đến từ 100 quốc gia sẽ có mặt tại Davos 
(Thụy Sĩ) để bàn luận về những vấn đề 

nổi cộm của kinh tế thế giới, sẽ dành nhiều thời 
gian để thảo luận về nông nghiệp, trong đó có 
phần phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Cao Đức Phát về kinh nghiệm và chiến 
lược phát triển cho lĩnh vực nông nghiệp của khu 
vực.
Với những nỗ lực của Việt Nam và các nước 
trong nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực toàn 
cầu, với sự đồng ý và hỗ trợ của Ban Thư ký 
ASEAN, “Sáng kiến Tầm nhìn mới trong ngành 

Nông nghiệp” sẽ được đưa lên tầm khu vực với 
tên gọi “Grow Asia” và công bố chính thức tại 
hội nghị thường niên lần thứ 44 của Diễn đàn 
kinh tế thế giới này.
Tại hội nghị thường niên lần thứ 44 của WEF, Việt 
Nam chia sẻ kinh nghiệm triển khai hợp tác đối 
tác công tư trong nông nghiệp (PPP). Từ WEF 
năm 2010, Việt Nam tiếp xúc với các sáng kiến 
trong “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” tại Diễn 
đàn kinh tế thế giới Đông Á họp tại thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2010. Có 13 công ty đa quốc 
gia đã tham dự hội nghị cùng với Bộ trưởng Cao 
Đức Phát, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả là sự ra đời của 
Ủy ban chuyên trách Việt Nam (Vietnam Task 
Force) với sự tham gia của hơn 50 tổ chức, trong 
đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Việt Nam, 17 công ty toàn cầu và 4 công ty Việt 
Nam cùng một số thành phần khác. Nhóm này 
tập trung vào 5 loại hàng hóa ưu tiên (thủy sản, 
cà phê, chè, khoai tây, ngô/đậu tương). Mục tiêu 
chính là đẩy mạnh sản xuất bền vững, đào tạo 
người nông dân và tài trợ cho nông nghiệp. Hiện 
tại, những kết quả bước đầu về khuyến khích, 
thu hút đầu tư tư nhân, hợp tác đối tác công tư 
đã ghi nhận hướng đi mới và hiệu quả của ngành 
nông nghiệp.(HNN)

Từ 1997, Chương trình Hỗ trợ quốc tế ngành 
Nông nghiệp và PTNT (ISG) được thành 
lập như một sáng kiến của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT trong việc hình thành cơ chế điều phối 
ODA cấp quốc gia đầu tiên. Trong suốt quá trình 
đó, ISG đã tạo dựng và duy trì diễn đàn đối thoại 
chính sách cấp cao giữa Bộ Nông nghiệp và 
PTNT và cộng đồng các nhà tài trợ với sự minh 

bạch, cơ hội và các bài học giúp các nhà đầu tư 
có lựa chọn, giải pháp hiệu quả hơn.
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, hội 
nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và triển khai tái 
cấu trúc nền kinh tế, sự thay đổi về định hướng 
chiến lược đòi hỏi ISG có công cụ mới, cách tiếp 
cận mới trong đối thoại để tạo “hiệu ứng” với chức 
năng “Hỗ trợ quốc tế” của ISG.

NôNg Nghiệp việt NAm đượC quAN tâm tại dAvos

isg – diễN đàN đối thoại ChíNh sáCh Cấp CAo CủA 
bộ NôNg Nghiệp và ptNt

như: tài trợ trước xuất khẩu, tài trợ thu hồi và tài 
trợ liên quan đến dự án, mở rộng mạng lưới khách 
hàng quốc tế.
“Cánh đồng mẫu lớn” là mô hình được AGPPS bắt 
tay thực hiện từ năm 2010 nhằm tạo ra chuỗi sản 
xuất lúa gạo theo quy trình bền vững. Theo đó, 
người nông dân sau khi ký hợp đồng tiêu thụ lúa 
tươi với AGPPS được cung ứng giống, thuốc, phân 
bón với lãi suất 0% suốt mùa vụ, được miễn phí 
các khoản bao bì, vận chuyển, sấy và thu lúa theo 
giá thị trường.  

AGPPS xây dựng 5 nhà máy gạo tại Vĩnh Bình, 
Thoại Sơn (An Giang), Vĩnh Hưng (Long An), Tân 
Hồng (Đồng Tháp), Hồng Dân (Bạc Liêu). Dự kiến 
đến năm 2018, công ty sẽ hoàn thành 12 nhà máy, 
mỗi nhà máy có công suất 200.000 tấn một năm 
với tổng diện tích vùng nguyên liệu 360.000 ha.
Đại diện Standard Chartered cho biết, ngân hàng 
đánh giá khá cao mô hình “Cánh đồng lớn” và tin 
tưởng sẽ tạo ra những giá trị mới cho hạt gạo của 
Việt Nam trên thương trường quốc tế. (NTH)
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Chính phủ
13/01/2014 Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu 

phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế.
02/01/2014 Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 
2014.

Ngày ban hành Nội dung
Thủ tướng Chính phủ
14/01/2014  Quyết định 03/2014/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với 

hoạt động xúc tiến đầu tư002E
14/01/2014 Quyết định 04/2014/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết 

tranh chấp đầu tư quốc tế.
13/01/2014 Quyết định 02/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam.
08/01/2014 Quyết định số 44/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2014 

thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí

08/01/2014 Quyết định 45/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh 
học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

31/12/2013 Quyết định 2621/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định 
tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

30/12/2013  Quyết định 2612/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch 
giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

VăN bảN luậT lĩNh VựC NôNg Nghiệp, pháT TriểN NôNg ThôN baN 
hàNh TháNg 12/2013-1/2014

ISG thực hiện như diễn đàn đối thoại 
cấp cao nhất giữa Bộ Nông nghiệp và 
PTNT với các đối tác đa ngành trên 
nhiều lĩnh vực. Thông qua diễn đàn ISG 
đã thực sự gắn kết cộng đồng các nhà 
tài trợ, các chuyên gia quốc tế về nguồn 
lực, tri thức, kiến thức với nông nghiệp 
Việt Nam, cùng với sự huy động tham 
gia của các đơn vị chức năng của ngành 
để tạo ra các cuộc đối thoại mà đầu vào 
chính là các kết quả nghiên cứu, khảo 
sát, dư luận...từ các đối tác trên và điều 
được khẳng định rằng: đối thoại và chỉ 
thông qua đối thoại các bên cùng hiểu, 
cùng chia sẻ phù hợp với định hướng 
ưu tiên của các bên chắc chắn sẽ có 
hiệu quả tốt. Hơn thế nữa, khuyến nghị 
chính sách từ các diễn đàn đối thoại 
ISG luôn được quan tâm và hỗ trợ các 
các cơ quan quản lý hoạch định, sửa 
đổi các chính sách thích hơp. 
Năm 2013, diễn đàn ISG luôn gắn với 
các vấn đề ”nóng” của Bộ, ngành nông nghiêp 
và cùng với các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế 
để hỗ trợ Bộ trong các lĩnh vực như: Tái cơ cấu 

ngành, hợp tác/đối tác công tư (PPC/PPP), xây 
dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm, biến đổi 
khí hậu...

(ISG)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu 
phát biểu tại diễn đàn đối thoại về « Phát triển thị trường 
nông sản an toàn’, 25/11/2013
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09/01/2014 Báo cáo 61/BC-BNN-PC về kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013.

09/01/2014 Công văn 50/QLCL-CL1 về quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản.

08/01/2014  Quyết định 36/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 
năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

02/01/2014 Quyết định 04/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 chuyển nguyên trạng nhiệm vụ, tổ chức của 
Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp sang Vụ Quản lý doanh nghiệp 

31/12/2013 Công văn 4633/BNN-KTHT năm 2014 đánh giá thực trạng đời sống và sản xuất của 
người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện 

30/12/2013 Báo cáo 4617/BC-BNN-TCCB về tình hình triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải 
quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

27/12/2013 Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển 
mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn 
quốc”

27/12/2013  Quyết định 3074/QĐ-BNN-QLCL về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an 
toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2014. 

26/12/2013 Quyết định 3065/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 
năm 2014.

26/12/2013 Công văn 4584/BNN-QLCL về việc thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế 
hoạch 19/KH-CĐTUVSATTP.

09/01/2014  Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2013/
NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

23/12/2013  Công văn 10266/BKHĐT-KTĐN về thông báo việc áp dụng hướng dẫn của Liên Hợp 
quốc - Liên minh Châu Âu về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với 
Việt Nam (Bản cập nhật 2013).

bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

27/12/2013 Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-UBDT-BTC về hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2013/
QĐ-TTg ngày 04/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chính sách 
hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015.

02/12/2013 Thông tư liên tịch 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC về việc sửa đổi Thông tư liên 
tịch 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban Dân tộc, bộ Tài chính

bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài chính 
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Văn phòng Chính phủ
14/01/2014 Thông báo 15/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên 

họp thứ 3 Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh 
tranh.

08/01/2014  Thông báo 08/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp 
giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

27/12/2013 Công văn 10944/VPCP-QHQT về việc báo cáo kết quả Hội nghị kiểm điểm chung 
tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA lần thứ 8 (JPPR8) và về một số vấn 
đề nổi lên trong hoạt động thu hút và giải ngân vốn viện trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu đãi năm 2013.


