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Kết quả 5 tháng đầu năm 2017
Sáu tháng đầu năm 2017, toàn ngành 
Nông nghiệp và PTNT đã vượt qua 
khó khăn thách thức đạt được nhiều 
kết quả tích cực như: Tổng giá trị xuất 
khẩu nửa đầu năm toàn ngành đạt 17,1 
tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 
2016; cả nước đã có 2.745 xã (30,76%) 
đạt chuẩn nông thôn mới; GDP toàn 
ngành theo tính toán tăng 2,65%. Nông 
nghiệp tăng 2,01%, lâm nghiệp tăng 
4,31%, thủy sản tăng 5,08%; giá trị sản 
xuất nông lâm thủy sản tăng 2,81%, 
trong đó: trồng trọt tăng 1,66%, chăn 
nuôi tăng 2,88 %; lâm nghiệp tăng 
4,45%, thuỷ sản tăng 5,17%.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh 
giá, mức tăng trưởng ngành 2,65% 
trong 6 tháng đầu năm là tích cực 
trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, 
thách thức. Trong những tháng cuối 
năm, nếu không có điều kiện bất lợi thì 
ngành nông nghiệp có thể hoàn thành 
mục tiêu Chính phủ giao với mức tăng 
GDP 3,05%; kim ngạch xuất khẩu đạt 
tối thiểu 33 tỷ USD của năm 2017.
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, 
chỉ tiêu mà Chính phủ giao ở mức 
3,05% năm 2017 là một nhiệm vụ hết 
sức nặng nề cho thời gian còn lại của 
năm 2017. Bộ trưởng cho rằng, 6 tháng 
cuối năm cũng như giai đoạn tới, tái cơ 
cấu nông nghiệp vẫn là vấn đề căn cốt 

nhất, phải rà soát lại quy hoạch, cơ cấu 
ngành hàng theo tình hình thị trường, 
thực tiễn sản xuất cũng như phù hợp 
với thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, phải bám vào 3 trục sản phẩm 
gồm 10 nhóm mặt hàng quốc gia xuất 
khẩu trên 10 tỉ USD, nhóm ngành hàng 
cấp tỉnh và nhóm địa phương. Tiếp tục 
đổi mới và phát triển các hình thức tổ 
chức sản xuất với mô hình liên kết 5 
nhà, hoàn thiện đề án phát triển 15.000 
hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu 
quả đến 2020. Tăng cường ứng dụng 
khoa học công nghệ, đào tạo nguồn 
nhân lực, quản lý và nâng cao chất 

lượng nông lâm thủy sản, vật tư nông 
nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Trong báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 
tháng đầu năm 2017 của Bộ đã đưa ra 
6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính để 
thực hiện trong 6 tháng cuối 2017 đảm 
bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 
ngành 3,05% theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. Tiếp tục phát triển 
sản xuất toàn diện, triển khai hiệu quả 
các giải pháp đột phá đẩy mạnh tái cơ 
cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn 
mới, …là những nhiệm vụ nêu lên hàng 
đầu.
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Kết quả 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành nông nghiệp
Thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp

• Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
• Doanh nghiệp đầu tư phát triển 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 7/2017

Trang 1/8

KẾT QUẢ 6 THÁNG ĐẦU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 
NĂM 2017 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tăng trưởng khá tốt và là cơ sở quan trọng để 
ngành thủy sản tự tin đạt mục tiêu đề ra là đạt giá trị  xuất khẩu hơn 7 tỷ USD trong cả năm 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...

Tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu

Chiến lược phấn đấu điều chỉnh 
giảm dần lượng gạo hàng hóa 
xuất khẩu nhưng giữ ổn định 
và tăng trị giá xuất khẩu gạo; 
chuyển dịch cơ cấu mặt hàng 
xuất khẩu; tăng tỉ lệ gạo xuất 
khẩu trực tiếp và mang thương 
hiệu gạo Việt Nam. Cơ cấu thị 
trường điều chỉnh phù hợp với 
mục tiêu chuyển dịch cơ cấu thị 
trường xuất khẩu và xu thế diễn 
biến thị trường gạo thế giới.

Cụ thể, phấn đấu vào năm 2030 
lượng gạo xuất khẩu khoảng 
4 triệu tấn; tỷ trọng gạo trắng 
thường chỉ chiếm khoảng 25%, 
trong đó gạo phẩm cấp thấp 
và trung bình không vượt quá 
10% tổng lượng gạo xuất khẩu; 
gạo thơm, gạo đặc sản, gạo 
japonica chiếm khoảng 40%, 
gạo nếp chiếm khoảng 25%; 
tăng dần tỷ trọng các sản phẩm 
gạo có giá trị gia tăng cao như 
gạo tăng cường vi chất dinh 
dưỡng, gạo đồ, gạo hữu cơ, bột 
gạo, sản phẩm chế biến từ gạo, 
cám gạo và một số phụ phẩm 
khác từ lúa gạo (khoảng trên 
10%).

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 
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Đầu tư nông nghiệp công 
nghệ cao nhằm gia tăng giá 
trị cho sản phẩm nông nghiệp 
Việt đang là xu hướng chung 
và là chủ trương của Chính 
phủ. Hiện nay, nhiều doanh 
nghiệp lớn đã tiến hành đầu 
tư nông nghiệp bài bản với 
quy mô lớn như Vingroup, 
PAN Group, Hoàng Anh Gia 
Lai, Lộc Trời, NutiFood,..

PAN Group đang tiếp tục đầu 
tư hơn 2.000 tỷ đồng vào 
nông nghiệp thông qua các 
thương vụ M&A.  PAN Farm – 
mảng kinh doanh đang xuất 
khẩu sản phẩm hoa đi Nhật 
Bản, với giá bán gấp 10 lần 
ở thị trường nội địa vừa huy 
động 400 tỷ đồng thành công 
từ IFC, quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam Daiwa – SSIAM, và 
Công ty chứng khoán SSI.

Công ty NutiFood đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng vào Đắk Lắk làm 
nông nghiệp công nghệ cao, thông qua việc mua 25% cổ phần 
của Công ty Cà phê Phước An (Đắk Lắk). Được biết, đơn vị này 
đang quản lý 1.400 ha cà phê đạt chứng nhận UTZ Certified, 
NutiFood hướng đến trở thành nhà đầu tư chiến lược duy nhất 
của một doanh nghiệp nhà nước đầu tiên tại Đắk Lắk thực 
hiện thí điểm cổ phần hóa.

Năm 2017, CTCP Giống cây trồng Trung ương (Vinaseed) xác 
định không chỉ trở thành một tập đoàn giống cây trồng có 
thị phần và quy mô lớn nhất cả nước mà còn định hướng trở 
thành Tập đoàn cung cấp giải pháp nông nghiệp phát triển 
bền vững ứng dụng công nghệ cao. Bà Trần Kim Liên, Chủ 
tịch kiêm Tổng giám đốc Vinaseed cho biết, chính sách vĩ 

mô thay đổi rất nhiều từ chính sách đất đai, chương trình tái 
cấu trúc sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 
nông nghiệp công nghệ cao, chính sách khuyến khích về khoa 
học công nghệ, đặc biệt chính sách tín dụng, xúc tiến thương 
mại là những cơ hội lớn cho các công ty nông nghiệp.

Như vậy, sau khi Chính phủ ra Nghị quyết 30 trong đó đề cập 
đến gói 100.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp công nghệ cao 
vào đầu tháng 3/2017 thì dư nợ cho vay nông nghiệp công 
nghệ cao đã tăng từ 3.700 tỷ lên hơn 32.300 tỷ đồng. Như 
vậy, dư nợ cho vay nông nghiệp đã tăng 8,7 lần trong chưa 
đầy nửa năm.

Phần lớn trong gói hỗ trợ này là các khoản vay phục vụ nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 27,7 ngàn tỷ đồng, còn 
vốn vay nông nghiệp sạch đạt 4,6 ngàn tỷ đồng. Đến nay đã 
có 4.125 khách hàng tiếp cận bao gồm 3.956 khách hàng cá 
nhân và 168 khách hàng doanh nghiệp.
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Tập đoàn Lộc 
Trời đầu tư chuỗi 
giá trị nông 
nghiệp từ giống 
cây trồng, thuốc 
bảo vệ thực vật, 
sản phẩm dinh 
dưỡng hữu cơ 
sinh học, sản 
phẩm gạo, đóng 
gói bao bì, tạo 
ra một vòng đời 
khép kín cho sản 
phẩm đang rất 
được quan tâm.

Nông nghiệp là ngành có biên lợi nhuận thấp và rủi ro về thiên tai cũng như cung cầu. Đầu tư nông nghiệp không phải là điều 
dễ dàng đặc biệt là nông nghiệp quy mô lớn. Mặc dù vậy với các chính sách ưu đãi thuế và tín dụng vào ngành nông nghiệp, 

mảnh đất này vẫn đang rất hấp dẫn dòng vốn đầu tư.

DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Đến năm 2030, thị trường châu Á chiếm tỷtrọng khoảng 50% 
tổng kim ngạch xuất khẩu gạo, thị trường châu Phi chiếm khoảng 
25%, thị trường Trung Đông chiếm khoảng 5%, thị trường châu 
Âu chiếm khoảng 6%, thị trường châu Mỹ chiếm khoảng 10%, thị 
trường châu Đại Dương chiếm khoảng 4%.

Chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng bền 
vững

Định hướng chung của Chiến lược là chuyển dịch cơ cấu thị 
trường xuất khẩu theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả nhu 
cầu nhập khẩu gạo thông dụng của các thị trường trọng điểm, 
truyền thống, đồng thời chú trọng phát triển các thị trường có nhu 
cầu nhập khẩu gạo có chất lượng, giá trị cao và các sản phẩm 

chế biến từ thóc, gạo, các thị trường có quan hệ đối tác bền vững 
về thương mại và đầu tư.

Tận dụng lợi thế cạnh tranh để củng cố vị thế và khai thác hiệu 
quả các thị trường gần, thị trường truyền thống, trọng điểm có 
nhu cầu nhập khẩu gạo phù hợp với điều kiện sản xuất hiện 
tại; phát triển các thị trường mới, thị trường tiềm năng, tăng tỷ 
trọng các thị trường nhập khẩu gạo chất lượng, giá trị gia tăng 
cao; từng bước giảm tỷ trọng các thị trường nhập khẩu gạo có 
chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả thấp, không ổn định. Tận 
dụng tốt các ngách thị trường phù hợp tại tất cả các khu vực 
thị trường. (Thông tin chi tiết Quyết định 942/QĐ-TTg trên http://
www.isgmard.org.vn).

Lộc Trời đã ký kết với tập đoàn Thaco đầu tư Dự án công nghiệp hóa nông nghiệp và 
vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối các sản 
phẩm nông nghiệp tại 2.000ha diện tích đất thuộc huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình với 
vốn đầu tư 7.800 tỷ đồng.
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Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, chính sách để 

thu hút nguồn lực đầu tư, đồng thời coi doanh nghiệp là 
động lực để phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả Chương trình 
mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-
2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng đặt ra 3 yêu cầu tiên quyết. Đó là 
phải là bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên; phải phát triển 
và nâng cao độ che phủ của rừng, nâng cao năng suất và 
chất lượng rừng đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả của các sản phẩm lâm nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là phải tạo động lực 
để huy động sự tham gia của toàn xã hội vào bảo vệ, quản 
lý, phát triển và khai thác rừng có hiệu quả. Cần tạo điều 
kiện cho mọi thành phần kinh tế xã hội đầu tư, xây dựng, 

bảo vệ rừng thông qua việc giao, cho thuê rừng cho tổ 
chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân.

Bộ Nông nghiệp & PTNT đã triển khai Cổng dịch vụ công 
trực tuyến (https://dvc.mard.gov.vn/Pages), nhằm giảm 

thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu xuống còn không quá 

90 giờ. Các thủ tục hành chính được triển khai trên cổng như: 
nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về “Quản lý thuốc 
bảo vệ thực vật”, nhóm dịch vụ công “Công nhận thức ăn 
chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt 
Nam”, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 “Kiểm tra, chứng 
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu đủ điều 
kiện bảo đảm an toàn thực phẩm”.

Mục tiêu của Bộ là hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công phổ 
biến, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp của 
ngành được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4 và năm 2020 
đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 5.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ 
tăng cường đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị 
của người dân và doanh nghiệp trong công tác quản lý Nhà nước 
của Bộ, để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện quy trình thực thi công 
vụ của các cơ quan chuyên môn.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đang dự thảo Quyết định quy 
định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công 

nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất: Doanh nghiệp 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp đáp 
ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:

Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công 
nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển quy định 
tại Điều 5 của Luật Công nghệ cao để sản xuất sản 
phẩm nông nghiệp;

Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-
2020, ngày 20/7/2017 tại Hà Nội.

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT VÀ MỤC TIÊU 90 GIỜ LÀM THỦ TỤC 
XUẤT NHẬP KHẨU

TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ CAO

LẤY DOANH NGHIỆP LÀM ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÂM NGHIỆP

1. 
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HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ LIÊN HỢP QUỐC KÝ KẾ HOẠCH CHIẾN 

LƯỢC CHUNG GIAI ĐOẠN 2017-2021

“Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021” (OSP) giữa 
Chính phủ Việt Nam và 18 cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) được 
xây dựng dựa trên ba nguyên tắc “Toàn diện”, “Bình đẳng”, “Bền 
vững”, phù hợp với Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 2011-
2020, Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 2016-2020 của Việt 
Nam, các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) tới năm 2030, 
cũng như các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người. 
OSP là dấu ấn quan trọng nêu bật cam kết mạnh mẽ của Liên 
Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam.

Với nhu cầu ngân sách ước tính 423 triệu USD, OSP giai đoạn 
2017-2021 ưu tiên bốn lĩnh vực trọng tâm, được định hình dựa 
trên các chủ đề trung tâm của các Mục tiêu Phát triển bền vững 
(Con người, Hành tinh, Sự thịnh vượng và Hòa bình), với 9 nhóm 
kết quả tương ứng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, 
Kế hoạch Chiến lược chung được ký kết và thực hiện vào thời 
điểm Việt Nam bắt đầu triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia 
thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp 
tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh 
xã hội; đồng thời sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp 
tái cấu trúc nền kinh tế một cách đồng bộ, ttoàn diện. Chính phủ 
cũng đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm 
huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát 
triển đất nước.

Cùng với các đối tác phát triển, LHQ có vai trò quan trọng hỗ trợ 
Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh 
mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp 
tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh 
nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển, giới thiệu 
những kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo hướng tới một nền 
kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh 
tế và phát triển xã hội .

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Kamal 
Malhotra ghi nhận các thành tựu tăng trưởng kinh tế quan trọng 
và giảm nghèo đáng khích lệ của Việt Nam.

Đại diện LHQ kỳ vọng, thông qua Kế hoạch Chiến lược chung giai 
đoạn 2017-2021 mới, LHQ sẽ tiếp tục phát huy lợi thế so sánh 
của mình trong việc hỗ trợ Việt Nam các giải pháp tổng thể nhằm 
giải quyết những thách thức phát triển đa chiều và phức tạp, 
thông qua việc thu thập và chia sẻ các kiến thức ở cấp khu vực 
và toàn cầu; hỗ trợ trên quan điểm chuẩn về quyền con người, 
chú trọng đến công bằng và cải cách lấy người dân làm trung 
tâm; và tăng cường hợp tác Nam-Nam.

Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, 
giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp phải 
đạt ít nhất 70% trong tổng số doanh thu thuần hàng 
năm;

Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công 
nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tổng chi 
cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện 
tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối 
với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%, đối với 
doanh nghiệp có tổng số vốn trên 100 tỷ đồng và tổng 
lao động trên 300 người phải đạt ít nhất 0,5%;

Số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 

trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số 
lao động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và 
nhỏ đạt ít nhất 5%, đối với doanh nghiệp có tổng số vốn 
trên 100 tỷ đồng và tổng lao động trên 300 người phải 
đạt ít nhất 2,5% nhưng không thấp hơn 15 người;

Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm 
năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
khu vực hoặc tiêu chuẩn/quy chuẩn quốc gia.

Dự thảo nêu rõ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường 
trú Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam Kamal Malhotra ký văn kiện “Kế hoạch 
Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021”.

3. 

4. 

5. 

2. 



Bản tin ISG 07/2017

Tháng 07/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những 

tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị 
tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) 
viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển 
của Liên hợp quốc (UNDP).

Dự án được thực hiện tại Hà Nội và 7 tỉnh: Nam Định, 
Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, 
Quảng Nam, Cà Mau từ năm 2017 đến năm 2021 với tổng 
mức đầu tư dự án là 41,796.578 triệu USD.

Mục tiêu của Dự án là tăng 
cường năng lực chống chịu với 
những tác động của thiên tai và 
biến đổi khí hậu gây ra cho các 
cộng đồng dân cư ven biển dễ 
bị tổn thương tại Việt Nam.

Cụ thể, Dự án sẽ tăng cường 
khả năng chống chịu cho hạ 
tầng nhà ở dân sinh trước 
những tác động của biến đổi 
khí hậu, hỗ trợ ổn định cuộc 
sống và điều kiện an toàn cho 
các hộ dân tại những vùng 
thường xuyên bị thiên tai vùng 
duyên hải; tăng tỷ lệ che phủ 

và cải thiện chất lượng rừng ngập mặn, làm chức năng 
phòng hộ chắn sóng, bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển, 
góp phần hấp thụ khí carbon để giảm phát thải khí nhà 
kính và nâng cao đa dạng sinh học.

Đồng thời, thiết lập và tăng cường ứng dụng hệ thống 
thông tin rủi ro thiên tai và rủi ro khí hậu để hỗ trợ quá 
trình ra quyết định và lập quy hoạch, kế hoạch có tính tới 
các rủi ro và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Trang 6/8

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI PHÊ DUYỆT KHOẢN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH MỚI 
GIÚP VIỆT NAM TRONG NỖ LỰC PHÁT TRIỂN KHU VỰC NÔNG THÔN

Ngân Hàng Thế Giới (WB) đã phê duyệt một khoản tín 
dụng ưu đãi trị giá 153 triệu đô la Mỹ trợ giúp Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia của Việt Nam trong công cuộc 
giảm nghèo và phát triển nông thôn, là trọng tâm của 
chiến lược quốc gia tăng thu nhập và năng suất cho người 
dân ở vùng nông thôn. Khoản hỗ trợ tài chính này sẽ góp 
phần vào nỗ lực chung của Chương trình Mục tiêu Quốc 
gia nhằm cải thiện hạ tầng cơ sở nông thôn và tạo cơ hội 
việc làm, song song với nâng cao năng lực lập kế hoạch 
và cung cấp dịch vụ, đặc biệt hướng tới đối tượng là người 
dân tộc thiểu số.

Khoản hỗ trợ tài chính mới này hoàn toàn nhất quán với 
Khung Đối tác Quốc gia mới của Ngân hàng Thế giới cho 
Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022.  Cùng với các ưu 
tiên phát triển khác, khoản tài chính này hỗ trợ mạnh mẽ 
cho sự phát triển các doanh nghiệp nông thôn và các 
hoạt động đầu tư chuỗi giá trị cho các nhà sản xuất tại 
nông thôn đặc biệt hướng đến các nhóm người dân tộc 
thiểu số.   

Chương trình đầu tư dựa trên kết quả (PfR) sẽ được thực 
hiện ở 18 tỉnh (Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, 
Điện Biên, Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình 
Định, Kon Tum, Đắc Lắc, Sóc Trăng, Trà Vinh) với mong 
muốn xây dựng và củng cố các cải cách thể chế và cách 
thức triển khai hoạt động hiệu quả cao hơn. 

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHỐNG CHỊU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc 
Hà Lan (từ 9 - 11/7/2017) của Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc theo lời mời của Thủ tướng Mark Rutte, hai 
Thủ tướng hội đàm, đánh giá tổng thể quan hệ song 
phương thời gian gần đây, nhất là hợp tác trong 5 lĩnh 

vực ưu tiên: thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý 
nước, nông nghiệp, dầu khí, cảng biển, dịch vụ hậu cần, 
đặc biệt là việc triển khai Thỏa thuận Đối tác chiến lược 
về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (ký 
năm 2010) và Thỏa thuận Đối tác chiến lược về Nông 
nghiệp bền vững và An ninh lương thực (ký năm 2014). 
Đồng thời, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất các phương 
hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hữu nghị và 
hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, 
phục vụ phát triển bền vững tại mỗi nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn 
coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp 
tác nhiều mặt với Hà Lan, một trong những đối tác hàng 
đầu của Việt Nam trong EU. Thủ tướng Mark Rutte khẳng 
định Hà Lan mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác 
với Việt Nam - đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng 
hàng đầu của Hà Lan tại Đông Nam Á.

Chương trình ký kết phối hợp công tác giữa Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và PTNT 

nhằm tạo sự đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả phối hợp, bảo đảm bao quát đầy đủ các mặt công 
tác quản lý nhà nước về: xây dựng, hoàn thiện thể chế; 
xây dựng chiến lược, quy hoạch ngành; tổ chức thực hiện 
chính sách, pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
chính sách, pháp luật tại địa phương. Sự phối hợp sẽ nâng 
cao tính chủ động và tích cực trong từng lĩnh vực, bảo 
đảm thống nhất, hiệu quả trong quản lý ngành và sự chỉ 
đạo, điều hành thông suốt của Chính phủ từ Trung ương 
đến địa phương.

6 nhóm nội dung chính của Chương trình phối hợp công 
tác giữa hai Bộ giai đoạn 2017 - 2020

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế: rà soát, sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, 
bổ sung chính sách, pháp luật về tài nguyên và 
môi trường liên quan đến: bảo tồn đa dạng sinh 
học, tài nguyên nước, quản lý đất đai, quản lý tài 
nguyên môi trường biển và hải đảo; những vấn đề 
còn chưa thống nhất trong Luật Bảo vệ và Phát 
triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Thủy lợi, Pháp lệnh 
giống cây trồng và Pháp lệnh giống vật nuôi và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

Về xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của hai Bộ như 
kế hoạch thích ứng Quốc gia (NAP); quy hoạch 
tài nguyên nước; triển khai công tác bảo vệ tài 

nguyên nước; lồng ghép các vấn đề về ứng phó với 
biến đổi khí hậu, xây dựng và phát triển thị trường 
các bon…

Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các 
chương trình, đề án, dự án thuộc quản lý của hai 
Bộ: về đất đai, đánh giá tác động môi trường, quy 
hoạch thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn…

Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính 
sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các 
lĩnh vực có liên quan của hai Bộ

Chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, 

Đào tạo, bồi dưỡng, khoa học công nghệ và hợp 
tác quốc tế 

VIỆT NAM - HÀ LAN HỢP TÁC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
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14/7/2017 Chỉ thị số 5764/CT-BNN-KH  về Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 3 năm 2018-2020

03/07/2017 Công văn  số 5429/BNN-TT về phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững

29/6/2017 Báo cáo số 5359/BC-BNN-KH về Tình hình thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của TTCP 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

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

22/06/2017 Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 
2016-2020

05/7/2017  Quyết định 400/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2017, thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

07/07/2017 Công văn 7106/VPCP-KGVX về việc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

04/07/2017 Công văn 6925/VPCP-QHQT về kết quả Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

04/07/2017 Công văn 6869/VPCP-KGVX về việc chuẩn bị nội dung báo cáo việc triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội.

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.

Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ủy ban Dân tộc

Ngày ban hành Nội dung
Quốc Hội

Thủ tướng Chính phủ
19/06/2017 Số 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi. Có hiệu lực vào 01/07/2018

07/07/2017 Quyết định 30/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

06/07/2017 Chỉ thị 31/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

05/7/2017 Chỉ thị số 29/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

03/07/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp 
và PTNT

03/07/2017 Quyết định 28/2017/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Có hiệu lực vào 18/08/2017

03/07/2017 Quyết định 25/2017/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Có 
hiệu lực vào 18/08/2017

03/07/2017 Quyết định 27/2017/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Có 
hiệu lực vào 18/08/2017

03/07/2017 Quyết định 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

30/06/2017 Quyết định số 936/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc.

30/06/2017 Quyết định 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”

30/06/2017 Quyết định 938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề 
xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”

29/06/2017 Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

28/06/2017 Quyết định 923/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, 
ổn định đời sống dân cư

CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 7/2017 


