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Bộ Nông nghiệp &PTNT ban hành 
‘Kế hoạch hành động chương 

trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững ngành nông nghiệp và PTNT’ tại 
Quyết định số 1308/QĐ-BNN-KH ngày 
13/4/2018 nhằm thực hiện thành công 
các mục tiêu phát triển bền vững ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định tại Quyết định 622/QĐ-TTg 
ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ.

Kế hoạch hành động (KHHĐ) nhằm sử 
dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên; phát triển nông nghiệp, nông 

thôn thích ứng với biến đổi khí hậu đạt 
hiệu quả bền vững về kinh tế, xã hội và 
môi trường, góp phần đáp ứng nhu cầu 
của thế hệ hiện nay và duy trì cho các 
thế hệ mai sau.

Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kế 
hoạch hành động gồm:

- Hoàn thiện và đổi mới cơ chế chính 
sách theo hướng điều chỉnh, bổ sung, 
ban hành mới các văn bản quy phạm 
pháp luật nhằm đảm bảo khung pháp lý 
đầy đủ cho việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững trong lĩnh vực nông 
nghiệp và PTNT; Lồng ghép các mục 

tiêu phát triển bền vững trong quá trình 
xây dựng các chiến lược, chính sách, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; 
Huy động và sử dụng các nguồn tài 
chính, đặc biệt nguồn tài chính từ khu 
vực tư nhân cho thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững của ngành;  

-  Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, 
chuyển giao khoa học công nghệ để 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững. Chú trọng phát triển công nghệ 
hiện đại, công nghệ xanh, sạch, thân 
thiện với môi trường;

- Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, 
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ các mục tiêu phát triển bền 
vững;

-  Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước về phát triển bền vững 
ngành nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí.

Để quản lý, giám sát và đánh giá việc 
triển khai kế hoạch hành động, hiện nay 
Tổng cục Thống kê đang chuẩn bị ban 
hành Bộ chỉ số giám sát đánh giá của 
quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ ban hành 
Bộ chỉ số giám sát đánh giá kế hoạch 
hành động của ngành Nông nghiệp và 
PTNT.
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Kế hoạch hành động chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành 
nông nghiệp và PTNT
Giải pháp thúc đẩy kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020

- Cải thiện năng suất lao động nông nghiệp
- Thúc đẩy và phát triển thị trường
- Khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn

Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế
Chính sách mới ban hành tháng 4/2018 về phát triển nông nghiệp nông thôn
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CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP-VAI TRÒ 
CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
KẾT NỐI MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Trong khuôn khổ “Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt 
Nam – Nhật Bản”,  Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 

cùng đại diện của 7 tỉnh, thành phố và hơn 20 doanh 
nghiệp đã thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 23 – 
24/4/2018. 

Hai Bộ trưởng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp 
tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước, đặc biệt 
là tăng cường trao đổi thương mại hàng hóa nông lâm 
thủy sản trong bối cảnh hai nước đã cùng ký kết Hiệp định 
CPTPP. Kết thúc đối thoại, hai Bộ trưởng cùng ký kết Biên 
bản phê duyệt sửa đổi Tầm nhìn trung và dài hạn và ký 
Bản ghi nhớ về áp dụng các tiêu chuẩn và chứng nhận về 
chất lượng nông sản và thực phẩm tại Việt Nam.

Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam – Nhật Bản là 
cơ chế đối thoại thường niên giữa hai Bộ nhằm đánh giá 
việc triển khai Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông 
nghiệp Việt Nam – Nhật Bản đã được phê duyệt năm 
2015 với nội dung tập trung vào các vấn đề: nâng cao 
năng suất, giá trị gia tăng; chế biến thực phẩm, phát triển 
sản phẩm; cải thiện lưu thông, dây chuyền lạnh; hợp tác 
về biến đổi khí hậu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao.

Cũng nhân dịp chuyến thăm này, bộ Nông nghiệp hai 

nước đã phối hợp tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp 
nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản. Hơn 150 đại biểu đến 
từ 65 doanh nghiệp đã tham dự sự kiện để cùng trao đổi 
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như: 
phát triển kho lạnh, dịch vụ logistics, sản xuất rau quả 
chất lượng cao, chuyển giao công nghệ phân loại sản 
phẩm, bao bì, đóng gói…

Mục tiêu cụ thể trong kế hoạch cơ cấu ngành nông 
nghiệp đến năm 2020 sẽ phấn đấu:  tốc độ tăng GDP 
nông nghiệp đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng 
suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm; tỷ trọng lao 
động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%; lao động nông 
nghiệp được đào tạo đạt khoảng 22%.

Ngày 20.4.2018, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp 
&PTNT, Văn phòng Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) 
phối hợp với các đối tác: Đối tác phát triển nông nghiệp 
bền vững (PSAV), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) và Công ty PepsiCo Việt Nam tổ chức Diễn đàn 
đối thoại chính sách: “Cải thiện năng suất lao động-vai 
trò của khu vực tư nhân”.

Diễn đàn thu hút gần 100 đại biểu tham dự đại diện cho 
các Bộ Nông nghiệp  &PTNT, Lao động, Thương binh và 
Xã hội, các Viện/trường, các Sở Nông nghiệp &PTNT và 
đặc biệt là rất đông các doanh nghiệp từ khu vực tư nhân 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan… và doanh nghiệp Việt 
Nam. Những tham luận tại diễn đàn đã nêu rõ hiện trạng 
năng suất lao động nông nghiệp thấp của Việt Nam và 
chỉ ra những ‘nút thắt’ cần tháo gỡ để cải thiện năng suất. 
Những mô hình năng suất lao động cao của các công ty 
PepsiCo Việt Nam, công ty thực phẩm Nhật Bản-Đà Lạt 
đã chứng tỏ tiềm năng năng suất lao động nông nghiệp 
cao của Việt Nam nếu ứng dụng các quy trình kỹ thuật 
tiên tiến, phương thức quản lý sản xuất nông nghiệp tốt 
và nâng cao trình độ thâm canh của nông dân thì chắc 
chắc đạt năng suất cao.

Những giải pháp chính để cải thiện năng suất lao động:

- Cải thiện các chính sách về đất đai để đạt quy mô 
đồng ruộng phù hợp cho ứng dụng cơ khí hóa, quy 
trình canh tác tiên tiến

- Chính sách cải tiến giống là khâu quan trọng để đạt 
được năng suất sản phẩm cao

- Cải thiện chính sách đầu tư để phát triển cơ sở hạ 
tầng nông nghiệp tốt, thích hợp cho đầu tư khoa học 
công nghệ và nòng cốt là các doanh nghiệp đi đầu 
trong đổi mới sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị 
gia tăng của sản phẩm

- Phát huy tinh thần làm chủ của người sản xuất, thực 
hiện phương thức hợp đồng tiên tiến trong sản xuất, 
gắn với bao tiêu nông sản và phát triển thị trường.

Diễn đàn đối thoại chính sách: Cải thiện năng suất lao 
động nông nghiệp-vai trò của khu vực tư nhân, 20.4.2018 
tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: HTQT

Bộ trưởng Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản ngài Ken 
Saito và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đồng chủ trì 
Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam – Nhật Bản 
lần thứ 4. 
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Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, chỉ với diện tích 
trồng rau quả và trái cây khoảng 1,8 triệu ha, kim 

ngạch xuất khẩu năm 2017 là 3,45 tỷ USD. Tổng thương 
mại toàn cầu riêng về rau quả và trái cây khoảng 230 
tỉ USD/ năm. Tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu 
của rau quả hàng năm là 3 – 5%.  Do đó, việc phát triển 
ngành rau quả và trái cây còn nhiều dư địa. 

Cây ăn quả là một loại cây mang lại giá trị kinh tế lớn, 
trong đó nhãn, vải là cây trồng chủ lực của nhiều tỉnh 
miền Bắc như Hưng Yên, Hải Dương với chất lượng tốt. 
Diễn biến tình hình thời tiết năm nay rất thuận lợi cho sự 
phát triển của nhãn và vải. Bộ trưởng đánh giá cao sự 
chủ động của các địa phương trong công tác chăm sóc, 

tiêu thụ vải, nhãn và chúc mừng các nhà khoa học đã 
thành công trong việc lai tạo các giống nhãn, vải năng 
suất cao, chất lượng tốt. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, tổng diện tích 
cây vải niên vụ năm 2018 khoảng 10.500ha, sản lượng 
ước tính khoảng 45.000 tấn (trong đó vải sớm 2.500ha, 
vải thiều 8.000ha). Tổng diện tích vải đã được cấp chứng 
chỉ VietGAP 300ha. Hiện quả vải đã được Cục Bảo vệ 
thực vật Mỹ cấp mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất 
khẩu vào thị trường Mỹ, Úc, EU với tổng diện tích 131,68 
ha, sản lượng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 1.000 tấn. Tỉnh 
Hải Dương rất cần các nhà khoa học vào cuộc để giúp 
Hải Dương bảo quản vải được lâu hơn, để xuất khẩu vải 
được nhiều hơn. Tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lễ hội vải 
Thanh Hà vào cuối tháng 5/2018. Tỉnh Hải Dương bày 
tỏ mong muốn các công ty lớn như Hapro, Đồng Giao, 
Co.opmart, các doanh nghiệp lớn… giúp người dân Hải 
Dương tiêu thụ vải.

Theo đại diện tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đã đầu tư đường ra 12 
cửa khẩu giáp Trung Quốc, xây dựng bến bãi tập kết, tạo 
mọi thuận lợi cho hoa quả xuất khẩu và tỉnh đang đàm 
phán với phía Trung Quốc để thông quan cả ngày nghỉ.

Về việc tiêu thụ vải nhãn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 
đề nghị Sơn La sớm hoàn thành hai nhà máy chế biến 
rau quả, để giúp giảm áp lực cho người trồng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại ‘Hội 
nghị Thúc đẩy chăm sóc, tiêu thụ vải, nhãn tại một số 
tỉnh trọng điểm phía Bắc năm 2018’

PHÁT TRIỂN NGÀNH RAU QUẢ VÀ TRÁI CÂY CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT SẼ CẮT GIẢM GẦN 70% ĐIỀU KIỆN 
ĐẦU TƯ KINH DOANH

Gần 70% điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKKD) 
trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được cắt 

giảm, bãi bỏ, đơn giản hóa, theo công bố của Bộ 
Nông nghiệp &PTNT tại hội thảo lấy ý kiến doanh 
nghiệp về Danh mục rà soát điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp cùng 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) tổ chức. Đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Nông 
nghiệp &PTNT) cho biết, hiện Bộ đã rà soát tổng 
thể và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hoá 241 
điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKKD) trong tổng 
số 345 điều kiện, tương đương 69,8% ĐKKD được 
cắt giảm.

Cụ thể, 131 điều kiện trong số 172 ĐKKD về thú y, thức ăn chăn 
nuôi, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý chất lượng, sản 
phẩm biến đổi gen hiện đang quy định tại 4 Nghị định (Nghị 

định 35/2016/NĐ-CP; Nghị định 66/2016/NĐ-CP; Nghị định số 
39/2017/NĐ-CP; Nghị định 69/2010/NĐ-CP), sẽ được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 
quy định về ĐKKD trong lĩnh vực nông nghiệp mà Bộ đang xây 
dựng và thực hiện lấy ý kiến rộng rãi.
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Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CPvề 
phát triển ngành nghề nông thôn.

Nghị định quy định một số nội dung, chính sách phát 
triển ngành nghề nông thôn và làng nghề. Đối tượng áp 
dụng là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực 
tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành 
nghề nông thôn bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp 
tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định 
của pháp luật; các nghề truyền thống, làng nghề, làng 
nghề truyền thống được UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quyết định công nhận; các tổ chức, cá 
nhân có liên quan tới công tác quản lý ngành nghề nông 
thôn (cả trung ương và địa phương). 

Theo Nghị định, 7 hoạt động ngành nghề nông thôn bao 
gồm: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; sản xuất 
hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến nguyên vật liệu 
phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; sản xuất đồ gỗ, 
mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 
đan lát, cơ khí nhỏ; sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; 
sản xuất muối; các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống 
dân cư nông thôn.

Nghị định nêu rõ, nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện 
thuận lợi và hỗ trợ cho các cơ sở ngành nghề nông thôn 
hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định hiện hành 

của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Các làng 
nghề, làng nghề truyền thống được hưởng các chính 
sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn 
quy định tại Nghị định này, ngoài ra còn được hưởng các 
chính sách từ ngân sách địa phương như hỗ trợ kinh phí 
trực tiếp quy định tại quyết định công nhận nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; hình thức, định 
mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan 
quản lý nhà nước về làng nghề, ngành nghề nông thôn 
tại trung ương xây dựng và ban hành các chính sách 
khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn 
và phát triển làng nghề; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực 
hiện các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển làng 
nghề, ngành nghề nông thôn.

Theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách 
khuyến khích của Nhà nước.

Theo quy định, các doanh nghiệp sẽ được Nhà 
nước ưu đãi và hỗ trợ thông qua miễn, giảm tiền sử 
dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
của Nhà nước; hỗ trợ tập trung đất đai; tiếp cận, hỗ 
trợ tín dụng; hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo 
nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ đầu tư 
cơ sở; cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ 
tầng nông nghiệp, nông thôn.

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Trang 4/8
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HỖ TRỢ TỚI 90% PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CHO HỘ NGHÈO

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ CAO

ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, 
cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ 

nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí 
bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp 
không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối 
đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất 
hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng 
khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến 
vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công 
nghệ cao, thân thiện với môi trường được hỗ trợ tối đa 
20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ gồm: 1- Cây trồng: Lúa, 
cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau; 2- Vật nuôi: 
Trâu, bò, lợn, gia cầm; 3- Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm 

thẻ chân trắng, cá tra. Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ 
gồm: thiên tai, dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ có quyết định quy định 
tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công 

nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao (CNC).

Theo đó, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
CNC là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật CNC, 
cụ thể:

- Ứng dụng CNC thuộc Danh mục CNC được ưu tiên 
đầu tư phát triển quy định tại Điều 5 của Luật CNC để 
sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

- 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 CNC của doanh nghiệp đạt ít 
nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm.

- Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng CNC, 
chuyển giao công nghệ 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 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 đạt ít nhất 2,5%.

- 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, quy chuẩn kỹ thuật 
của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 
2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, năm 2018 Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục 
tiêu quốc gia tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cả nước có ít nhất 39% 
số xã (khoảng 3.500 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% 
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MỤC TIÊU NĂM 2020, PHẢI CÓ 1.500 HTX NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
ĐẨY MẠNH THƯƠNG MẠI VIỆT-NGA

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển 
15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt 
động có hiệu quả đến năm 2020 (Đề án).

Theo Đề án, có một số nội dung chính cần triển khai:

- Thành lập và tạo điều kiện cho 5.200 HTX hoạt 
động hiệu quả.

- Giải thể xong các HTX đã ngừng hoạt động

- Thành lập HTX chuyên ngành

- Phát triển liên hiệp HTX

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, tiềm năng quan 
hệ Việt – Nga có triển vọng đặc biệt, không những thể 

hiện ở lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa và vượt trên tầm 
quốc tế về cấp lãnh đạo, nhân dân hai nước. Trong những 
năm gần đây, thương mại đầu tư hai bên đã bổ trợ tốt cho 
nhau, nhất là trong nông nghiệp. Việt Nam rất quan tâm đến 
lúa mỳ của Nga, với sản lượng hàng năm hơn 100 triệu tấn, 
cùng với khoai tây, thịt bò, công nghệ nuôi cá tầm và các 
loại cá nước lạnh. Đổi lại, các sản phẩm nông nghiệp của 
Việt Nam như cà phê, hạt điều, cá tra, tôm được người tiêu 
dùng Nga yêu thích. Bộ trưởng đề xuất cần nghiên cứu kỹ 
thị trường bởi cả Nga và Việt Nam đều là những thị trường 
lớn, đông dân và có lượng du khách hàng năm rất cao. Tiềm 
năng là rất lớn nhưng có trở ngại là thủ tục kiểm dịch động, 
thực vật của cả hai nước đều khó, cần phải thay đổi.

Bộ trưởng khẳng định sẽ đẩy nhanh việc nhập khẩu khoai tây từ 
Nga trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị 
thuộc Bộ tìm hiểu các lĩnh vực như: phân bón, hóa chất, các mặt 
hàng nông sản lúa mỳ, khoai tây, thủy sản vùng nước lạnh; các 
doanh nghiệp có thể tham gia lĩnh vực này; hội thảo khoa học, đào 
tạo. Qua đó, trên những cơ sở cụ thể có thể ký cam kết hợp tác 
trên nguyên tắc trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng sắp tới.

so với năm 2017; có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được 
Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2017; bình quân 
tiêu chí/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 0,5 tiêu chí/xã 
so với năm 2017; giảm số xã đạt dưới 05 tiêu chí xuống 
dưới 60 xã.

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc 

gia chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động 
nguồn lực thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia 
theo hướng đảm bảo cân đối phân bổ nguồn lực từ ngân 
sách nhà nước cho các nội dung, hoạt động trọng tâm, 
có sức lan tỏa; đa dạng hóa các nguồn vốn theo hướng 
xã hội hóa, huy động nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp 
đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp mục tiêu 15.000 hợp tác xã 
(HTX) có hiệu quả giữa Bộ Nông nghiệp &PTNT, Hội Nông 
dân Việt Nam (Hội NDVN) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 
(LMHTXVN), ngày 12.4.2018.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Nga và đại diện thương mại Nga tại Việt 
Nam Konstantin V. Vnukov, chiều 18.4.2018 tại Bộ 
Nông nghiệp&PTNT
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Ngày ban hành Nội dung
Thủ tướng Chính phủ
21/04/2018 Quyết định số 435/QĐ-TTg Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016 - 2020

19/04/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg về việc: Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

12/04/2018 Quyết định 395/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018.

11/04/2018 Quyết định số 390/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản

CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 04/2018 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&PTNT Nguyễn Xuân Cường 
đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, 

Giao thông và Nông nghiệp bang Rheinland Pfals, CHLB 
Đức Volker Wising. Nội dung thảo luận giữa hai Bộ trưởng 
xoay quanh chủ đề “Nông nghiệp 4.0” và cơ hội hợp tác 
phát triển nông nghiệp giữa hai nước. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, CHLB Đức đang là 
một đối tác thương mại, kinh tế rất lớn của Việt Nam. Kim 
ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt con số 
trên 10 tỉ đô la Mỹ. CHLB Đức đang là một trong những 
nước trụ cột của Liên minh châu Âu với trình độ phát triển 
kinh tế, khoa học công nghệ (KHCN) rất cao. Ngoài kinh 
tế chung thì CHLB Đức có nền kinh tế nông nghiệp phát 
triển rất tốt. 

Nói về nông nghiệp 4.0, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giao thông 
và Nông nghiệp bang Rheinland Pfals ông Volker Wising 
cũng cho biết bang đã thành lập một học viện nông 
nghiệp thông minh, ở đó có một hệ thống đưa lên bản đồ 
số những thông số rất cụ thể về nông nghiệp để phát triển 
cho đúng trọng tâm và bản đồ này đã được công khai 
hóa. Ngoài ra, nông nghiệp sinh thái là lĩnh vực mà bang 
Rheinland Pfals dẫn đầu CHLB Đức.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, trong lĩnh vực nông 
nghiệp, tiềm năng Việt Nam có thể hợp tác với CHLB Đức 
là rất lớn bởi nền kinh tế nông nghiệp vẫn có vị trí hết sức 
quan trọng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam 
đang gặp rất nhiều khó khăn: chuỗi giá trị rất thấp, sản 
phẩm xuất khẩu chủ yếu ở dạng thô; tất cả các sản phẩm 
đầu vào trong quá trình sản xuất hiện nay Việt Nam chưa 

tự chủ được và chưa ở cấp độ hàng hóa cao. Chính vì 
vậy, Việt Nam rất mong muốn các doanh nghiệp của phía 
bang Rheinland Plals cũng như CHLB Đức sang nghiên 
cứu đầu tư tại Việt Nam về nông nghiệp, kể cả các lĩnh vực 
sản phẩm đầu vào như chế biến phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, cơ khí, chế biến…đều có cơ hội rất tốt. Ngoài ra, 
Việt Nam cũng rất muốn học hỏi về lĩnh vực nông nghiệp 
công nghệ cao của phía bạn thông qua việc trao đổi đào 
tạo nguồn nhân lực về nghiên cứu; hợp tác nghiên cứu về 
giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu… Ông đồng tình với Bộ 
trưởng Volker Wising rằng buổi gặp gỡ này sẽ mở ra triển 
vọng về hợp tác, khai thác tốt tiềm năng của hai bên để 
cùng phát triển. Trước mắt, Việt Nam sẽ bố trí thời gian 
phù hợp cử một đoàn công tác sang phía bạn để học tập, 
nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp thông minh.

Việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ngành đặt ra trong 
năm 2018 cũng như duy trì được đà tăng trưởng của 

quý I, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến 2020 là giải pháp 
trọng tâm thời gian tới.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của 
cả nước đạt 6,5-6,7%, Bộ Nông nghiệp &PTNT quyết tâm 
phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt tối thiểu 3,0%, 
xuất khẩu đạt từ 40 - 40,5 tỷ USD, có 39,8% số xã được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và độ che phủ rừng 
đạt 41,65%.

Để đạt được các mục tiêu này, Bộ chủ trương tiếp tục đẩy 
mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng hàng 
nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Bộ 
NN&PTNT sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, đánh giá lợi thế, 
tiềm năng để xây dựng cơ cấu sản phẩm theo 3 trục sản 
phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến 
đổi khí hậu là: Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản 

phẩm cấp tỉnh/thành phố và nhóm đặc sản làng/xã để có 
giải pháp chỉ đạo cụ thể; đồng thời chú trọng phát triển thị 
trường tiêu thụ kịp thời, hiệu quả nông sản.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN ‘NÔNG NGHIỆP 4.0’ CỦA CHLB ĐỨC

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT PHẤN ĐẤU XUẤT KHẨU ĐẠT 40-40,5 TỶ USD

Bộ trưởng Volker Wising và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Volker Wising và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
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23/04/2018 Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB vv Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP điều phối TUw chương trình mục tiêu 
quốc gia xd nông thôn mới.

20/04/2018 Công văn 3059/TB-BNN-VP Kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác QL ATTP NLTS năm 2017

19/04/2018 Công văn số 3009/BNN-PC về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

19/04/2018 Công văn số 2994/BNN-KTHT về việc cử cán bộ tham gia tổ công tác chỉ đạo thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về 
làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp

18/04/2018 Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS  về việc Phê duyệt Đề án PT mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13/4/2018 Quyết định số 1308/QĐ-BNN-KH phê duyệt Kế hoạch hành động chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và 
PTNT

12/04/2018 Công văn số 2761/BNN-KTHT V/v tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018

10/04/2018 Công văn số 2664/BNN-TCTS V/v tăng cường công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và bố trí nguồn lực để thực hiện 
các quy định mới theo Luật thủy sản năm 2017

09/04/2018 Chỉ thị 2646/CT-BNN-PCTT Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2018

09/04/2018 Quyết định số 1226/QĐ-BNN-TCCB vv tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN và PTNT cho 5 cá nhân thuộc Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp 
quốc tế Úc.

26/03/2018 Chỉ thị 2364/CT-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động 
đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

22/03/2018 Quyết định 1020/QĐ-BNN-KHCN V/v nhận KQ thực hiện nhiệm vụ KH&CN  thuộc Chương trình KH&CN phục vụ XDNT mới GĐ 2011-2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài chính

12/04/2018 Thông báo 137/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề “Giải pháp thúc 
đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại”.

05/04/2018 Thông báo 132/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của các địa phương.

21/03/2018 Thông báo 111/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững 
và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

28/03/2018 Thông tư 30/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ

Chính phủ
24/04/2018 Nghị quyết 30/NQ-CP về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc.

18/04/2018 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp

17/04/2018 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

16/04/2018 Nghị định 55/2018/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

12/04/2018 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP Về phát triển ngành nghề nông thôn, có hiệu lực từ 01/06/2018

10/04/2018 Quyết định 387/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản 
xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

29/03/2018 Quyết định 351/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020

26/03/2018 Quyết định 344/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành 
liên quan là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

23/03/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định có hiệu lực vào 10/05/2018

22/03/2018 Quyết định 326/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

21/03/2018 Quyết định 322/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030.


