
Bản tin ISG 08/2017

Tháng 08/2018

Phát biểu khai mạc ‘Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân 
Cường nêu rõ: Nghị quyết đã tạo được “bước ngoặt” 
quan trọng trong nông nghiệp. Đó là sự nhận thức 
“đúng và trúng” về vai trò vị thế của nông dân trong 
phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 
Nông dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực thực 
hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học 
công nghệ, tham gia chuỗi giá trị, nhất là trong xây 
dựng nông thôn mới. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ 
Trung ương đến địa phương và có sự lan tỏa đến các 
thành phần kinh tế xã hội, tạo ra nguồn lực chung, huy 
động nguồn lực bằng cơ chế chính sách và hoàn thiện 
thể chế.

10 năm thực hiện Nghị quyết ‘Tam nông’, 
công tác giảm nghèo tiếp tục đạt được nhiều 
kết quả mới và đã không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn.
Thông qua phát triển các mô hình sản xuất, 
hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ địa phương nghèo 
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi; chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng 
công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao thu 
nhập và cải thiện đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo 
tiếp tục giảm nhanh, năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo 
ở nông thôn còn 8%; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã 
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 
hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, 
xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm 
khoảng 3-4%/năm. 

TRONG SỐ NÀY    
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Nghị quyết Trung ương 7, khóa X đã tạo được “bước ngoặt” quan trọng trong nông nghiệp.
Cần có mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới cho kinh tế hộ 
Phấn đấu có 15000HTX và liên HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
Văn bản pháp quy nông nghiệp và phát triển nông thôn mới ban hành tháng 8/2018

Trang 1/8

NGHỊ QUYẾT TW 7 KHÓA X ĐÃ  TẠO ĐƯỢC ‘BƯỚC NGOẶT’ QUAN 
TRỌNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường 
phát biểu khai mạc Hội nghị
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- Về nông nghiệp: 10 năm qua, đã duy trì tăng trưởng 
và đang chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa 
với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao... 
Từ đó, góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo, nâng 
cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông 
thôn, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn của nền 
kinh tế. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch 
theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp nhu cầu thị trường 
và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong nội bộ từng ngành, sản phẩm có lợi thế và thị 
trường thuận lợi đã tăng nhanh cả về diện tích, năng 
suất, sản lượng, chất lượng và tỷ trọng đóng góp cho 
tăng trưởng. Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu 
thể hiện rõ kết quả tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm 
có lợi thế và thị trường như: thủy sản, rau, hoa, quả, cây 
công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
Giai đoạn 2008-2017: tốc độ tăng trưởng GDP ngành 
đạt 2,66%/năm, giá trị sản xuất tăng 3,9%/năm. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân 
9,24%/năm, năm 2018 phấn đấu đạt 40 tỷ USD. Hiện 
nay đã có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 
từ một tỷ USD trở lên; nông sản Việt Nam đã có mặt 
trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ; xuất khẩu nông sản 
Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ 15 thế giới. 

Đến hết năm 2017 cả nước có 11.668 hợp tác xã nông 
nghiệp (gấp gần 2 lần năm 2008). Đặc biệt, số lượng 
doanh nghiệp nông nghiệp tăng từ 2.397 năm 2007 
(chiếm 1,61% doanh nghiệp cả nước) lên 7.033 doanh 
nghiệp năm 2017 (tăng 2,93 lần) với số vốn 213.394,9 
tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã trở thành nòng cốt của 
chuỗi giá trị nông sản và sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao, phát triển thị trường. Tính đến nay, cả nước 
đã có 3.478 xã (38,98%) đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 
14,26 tiêu chí/xã; có 53 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (so với năm 2010 
chưa có xã đạt chuẩn; năm 2013 chưa có huyện đạt 
chuẩn NTM).

- Về nông thôn, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn và phát triển 

đô thị, giai đoạn 2010-2017, xã hội đã huy động được 
khoảng 1.672.250 tỷ đồng để thực hiện; trong đó, vốn 
ngân sách Nhà nước chiếm 28,6%, vốn tín dụng chiếm 

56,7%, vốn doanh nghiệp chiếm 
4,9%, người dân và cộng đồng 
đóng góp chiếm 15,82%. Phong 
trào xây dựng NTM có sức lan tỏa 
cao, trở thành phong trào sâu rộng 
với sự tham gia vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, người dân, bộ 
mặt nông thôn có nhiều đổi mới, 
văn minh, hiện đại hơn. Một trong 
những chuyển biến tích cực là việc 
đổi mới và xây dựng các hình thức 
tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu 
quả ở nông thôn; trong đó, chú 
trọng vào xây dựng các mô hình 
hợp tác xã (HTX) kiểu mới, thu hút 
đầu tư doanh nghiệp.
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Theo Bộ trưởng Nông nghiệp &PTNT Nguyễn Xuân Cường, sức sản xuất nông nghiệp của nước ta rất lớn nhưng rất 
lệ thuộc thị trường và thường rất bấp bênh. Chuỗi giá trị chưa sâu, hầu hết nông sản phẩm xuất khẩu dưới dạng thô 
hoặc trong phân khúc chế biến chuỗi giá trị thì rất ngắn.

Chuỗi cà phê Việt Nam đứng thứ hai thế giới về sản xuất nhưng chỉ chiếm 
8% chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên 
nhân bao trùm, bản chất là khâu liên kết trong tổ chức sản xuất, kể cả 
khâu tổ chức sản xuất, chế biến, làm thị trường rất rời rạc, thiếu nhân tố 
hợp tác xã dẫn đến nông dân chơi vơi, doanh nghiệp cũng chơi vơi. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Trên cơ sở HTX kiểu mới, chúng ta mới đảm bảo được mục tiêu 
chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp sâu rộng hơn và có điều 
kiện tham gia sâu hơn ở hội nhập quốc tế, đưa nông sản Việt ra 
thị trường quốc tế cũng như phục vụ tốt nhất cho thị trường nội 
địa gần 100 triệu dân.

Bộ trưởng cho biết, 2 năm qua có bước vượt bậc về 
số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp từ 3.600 lên gần 8.000 doanh nghiệp nhưng số 
này không thể “với” tới hết 8,6 triệu hộ sản xuất nông 
nghiệp, cần có sự liên kết trong phát triển nguyên liệu, 
tổ chức chế biến, phát triển thị trường thông qua HTX, 

doanh nghiệp là hạt nhân. Nghị quyết 32 của Quốc hội 
yêu cầu đến năm 2020 có ít nhất 15.000 hợp tác xã 
nông nghiệp hoạt động hiệu quả, làm nhân tố liên kết 
với nông dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế 
để tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn mới. 
Theo tinh thần đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông 

Sáng 18/8/2018, Bộ Nông nghiệp 
&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ về chính sách liên kết sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định 
số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả đến 
năm 2020. Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát 
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã dự và chỉ 
đạo Hội nghị. 

Phó Thủ tướng nêu rõ “Nhiệm vụ thành lập 
hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc, là mệnh 
lệnh để thực hiện chủ trương của Đảng, 
Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của 
Chính phủ, chủ thể vẫn là người nông dân, 
là đầu mối để đưa sản xuất nông nghiệp 
lên sản xuất lớn, phát huy vai trò kinh tế 
hộ, tăng cường liên kết hợp tác xã với 
nông dân, các nhà khoa học”. 

CẦN CÓ MÔ HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI CHO 
KINH TẾ HỘ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trang 3/8
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Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 
nhấn mạnh: “15.000 hợp tác xã 

phải trở thành hạt nhân để liên kết 
với doanh nghiệp. Từ đó, tạo thành 
hệ thống để đồng trục 8,6 triệu hộ 
nông dân cùng các hợp tác xã, các 
doanh nghiệp tạo chuỗi khép kín 
từ khu vực tổ chức sản xuất, vùng 
nguyên liệu, chế biến và xúc tiến 
thương mại, hoàn chỉnh chu trình sản 
xuất khép kín trên cơ sở đảm bảo 
mục tiêu chuỗi giá trị ngành hàng 
nông nghiệp. Nếu hợp tác xã làm 
đúng nghĩa, tự nguyện, theo hướng 
thị trường, chắc chắn mô hình này sẽ 
trở thành thành tố quan trọng trong 
tái cơ cấu nông nghiệp”.

 “Sứ mệnh của hợp tác xã không phải là để gia tăng lợi nhuận cho HTX. Sứ mệnh của HTX trong nông nghiệp 
đầu vào và đầu ra đều muốn gia tăng giá trị hộ nông dân, thu nhập hộ nông dân. Đồng thời làm cho tổng 
GDP trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng suất khẩu trong lĩnh vực tăng lên, đó mới là đích cuối cùng. Hợp tác 
xã bây giờ khác với HTX kiểu cũ chỉ đánh giá hiệu quả trên cơ sở của HTX. Hợp tác xã kiểu mới ngoài HTX 
thì giá trị gia tăng của hộ thành viên mới là quan trọng nhất”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị trong năm 2018 hoàn thành giải thể hoặc chuyển đổi sang loại hình kinh doanh 
khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, 
chính sách hỗ trợ HTX tại địa phương cho phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thành lập 
mới và củng cố, phát triển hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

PHẤN ĐẤU CÓ 15.000 HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 
HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ

nghiệp &PTNT, Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh 
HTX Việt Nam chuẩn bị đề án, kế hoạch, chương trình 
tổ chức triển khai. Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát 
triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động 
có hiệu quả đến năm 2020” cùng với đó là một loạt chính 
sách thúc đẩy. 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Trần Thanh Nam 
cho biết, thực hiện Đề án Bộ Nông nghiệp &PTNT đã xây 
dựng kế hoạch triển khai:
- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 
trên 4.400 HTX nông nghiệp đang hoạt động có hiệu 
quả. Phấn đấu có trên 1.500 HTX ứng dụng công nghệ 
cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Tăng tỷ lệ lên 25% HTX 
nông nghiệp ứng dụng các công nghệ cao thuộc nhóm 
công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, bán tự 
động, công nghệ thông tin và công nghệ sản xuất vật tư 
nông nghiệp.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông 
nghiệp yếu, kém để phấn đấu có trên 5.400 HTX nông 
nghiệp hoạt động hiệu quả (trong tổng số hơn 6.400 hợp 
tác xã nông nghiệp yếu kém). Tạo điều kiện thành lập 
mới trên 5.200 HTX nông nghiệp trên các lĩnh vực có 
lợi thế ở các địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu 
quả. 
- Củng cố phát triển các tổ chức nông dân, HTX thông 
qua liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản 
xuất nông nghiệp, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ doanh 
nghiệp, HTX, hộ nông dân, các nhà khoa học… gắn kết 
cùng nhau xây dựng và phát triển bền vững các chuỗi 
giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập và lợi ích của các 
bên tham gia.

Trang 4/8
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Chương trình ‘Mỗi xã một sản phẩm’ (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn 
theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp then chốt thực hiện Chương trình 

Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Bộ Nông nghiệp &PTNT triển khai Chương trình OPOC với tổng kinh phí 45.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp &PTNT, cả nước hiện có 5.411 làng nghề (1.864 làng nghề truyền 
thống, 115 nghề truyền thống đã được công nhận) tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (2.886 làng nghề, chiếm 53,3%), thu hút khoảng 11 triệu lao động phi 
nông nghiệp. 
Chương trình OCOP - là chương trình được xác định là một giải pháp cụ thể, hiệu quả, giúp thúc đẩy 
phát triển kinh tế nông thôn thông qua phát triển nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có lợi thế ở khu 
vực này. Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát 
triển nội sinh và gia tăng giá trị, triển khai thực hiện chương trình phải bảo đảm phù hợp và thích ứng 
các yếu tố, quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm các nguyên tắc: (i) Sản phẩm hướng tới tiêu chuẩn chất 
lượng quốc tế; (ii) Tự lực, tự tin và sáng tạo; (iii) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

CHƯƠNG TRÌNH ‘MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM’  - GIẢI PHÁP CỤ THỂ, 
HIỆU QUẢ, GIÚP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN
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Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch VCA Nguyễn Ngọc 
Bảo cho biết, thực hiện chính sách của Nhà nước 
và hợp tác kinh tế quốc tế, tận dụng cơ hội từ Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu 
lực từ đầu năm 2017, VCA và NACF thống nhất ký 
văn bản thỏa thuận hợp tác mới, có hiệu lực từ năm 
2018, nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: 
giáo dục - đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực cho 
các HTX nông nghiệp; xây dựng mô hình HTX kiểu 
mới; hợp tác kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa và 
thiết bị phục vụ HTX nông nghiệp và trao đổi kinh 
nghiệm phát triển HTX nông nghiệp…
“Thỏa thuận hợp tác này sẽ thúc đẩy hợp tác sâu, 
rộng, thực chất và có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực 
giữa VCA và NACF. Đồng thời, sẽ mở ra các cơ hội 
hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho các 
thành viên của VCA và NACF, đóng góp cho việc xây 
dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt 
Nam - Hàn Quốc” – Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo bày 
tỏ tin tưởng.
Cùng với VCA, NACF cũng là một tổ chức HTX nông 

nghiệp cấp cao nhất ở Hàn Quốc, được thành lập 
năm 1961 sau khi sáp nhập Ngân hàng nông nghiệp 
với các HTX nông nghiệp. Với tổng tài sản là một 
nghìn tỷ USD, NACF là một tổ chức lớn thứ mười ở 
Hàn Quốc về tài sản và hơn 80% nông dân Hàn Quốc 
là thành viên của NACF.
Tại lễ ký, Chủ tịch NACF Kim Byeong Won cũng bày 
tỏ tin tưởng thông qua thỏa thuận hợp tác này, hai 
tổ chức HTX sẽ tìm ra những cơ hội mới mang lại 
hiệu quả như nhau cho cả hai quốc gia Việt Nam 
và Hàn Quốc. “Thông qua những hoạt động hợp tác 
này, Liên đoàn quốc gia HTX nông nghiệp Hàn Quốc 
muốn hỗ trợ thành lập chuỗi cửa hàng ở Việt Nam 
để xuất khẩu hàng hóa nông sản, giống, phân bón 
và máy móc nông nghiệp sang Việt Nam. Ngoài ra, 
Liên đoàn quốc gia HTX nông nghiệp Hàn Quốc hy 
vọng phát hiện những cơ hội hợp tác kinh doanh mới 
trong lĩnh vực tài chính như hoạt động ngân hàng, 
bảo hiểm và cho thuê, cũng như khởi sự một công ty 
tài chính vi mô chung sau khi đã được thảo luận kỹ 
càng”, ông Kim Byeong Won chia sẻ thêm.

HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
VIỆT NAM – HÀN QUỐC KÝ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) và Liên đoàn quốc gia Hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc 
(NACF) tổ chức ký thỏa thuận hợp tác, nhằm hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) nói riêng cũng 

như giúp phát triển lĩnh vực nông nghiệp, tăng thu nhập của nông dân ở hai quốc gia Việt Nam 
- Hàn Quốc nói chung.
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Ngày ban hành Nội dung
Thủ tướng Chính phủ
28/08/2018 Quyết định 1072/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

24/08/2018 Quyết định 1069/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

21/08/2018 Quyết định 1052/QĐ-TTg Về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu 
Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

14/08/2018 Quyết định 1017/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ 
Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

10/08/2018 Quyết định 34/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc 
Bộ Công Thương.

10/08/2018 Quyết định 1011/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

10/08/2018 Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

09/08/2018 Quyết định 995/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

08/08/2018 Quyết định 986/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

08/08/2018 Quyết định 985/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

07/08/2018 Quyết định 965/QĐ-TTg về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các 
huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. 

07/8/2018 Chỉ thị 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

02/08/2018 Công văn 1009/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/08/2018 Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 
2030

31/07/2018 Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ…

CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 8/2018 

NGÀY HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ: ‘PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ BỀN VỮNG 
THÔNG QUA HỢP TÁC’

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm ‘Ngày HTX Quốc tế 2018’ 
với tư cách là thành viên chính thức của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế từ năm 
1988.

Đến nay, không có phong trào kinh tế - xã hội và 
chính trị nào trên thế giới phát triển vững mạnh như 
phong trào hợp tác xã quốc tế. Các hợp tác xã là địa 
chỉ tiêu thụ, sản xuất và sử dụng các nguồn lực của 
trái đất một cách thân thiện với môi trường và vì sự 
phát triển của con người và cộng đồng.
Đó chính là lý do tại sao hợp tác xã là đối tác chính 
trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững của Liên Hợp Quốc. Hợp tác xã bền vững là 
các hợp tác xã phát triển và tăng trưởng trong giới 
hạn hài hòa với môi trường, xã hội và kinh tế.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc qua các thời kỳ đã khẳng 
định: Hợp tác xã là đối tác quan trọng của hệ thống Liên 
Hợp Quốc và chính quyền ở tất cả các cấp. Hợp tác xã là 
mô hình về sự trợ giúp và đoàn kết, là trào lưu có tổ chức 
lớn nhất của xã hội văn minh, đóng vai trò quan trọng 
trong việc đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của con người 
trong nỗ lực phát triển cân bằng sâu rộng ở các quốc gia 

nói riêng và thế giới nói chung.
Các giá trị của hợp tác xã về sự tự lực, bình đẳng và 
tinh thần đoàn kết chính là gốc rễ cho sự phát triển bền 
vững. Các giá trị này là nền tảng quan trọng để hợp tác 
xã xây dựng một xã hội văn minh và có việc làm bền 
vững.
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01/08/2018 Công văn 5843/BNN-TCTS về việc tiếp tục tăng cường quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

31/07/2018 Công văn 5825/BNN-TCLN về việc hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

30/07/2018 Công văn 5760/BNN-KHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thú y.

23/07/2018 Quyết định 2926/QĐ-BNN-CBTTNS về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án “Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản”.

26/07/2018 Quyết định 2622/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

17/08/2018 Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 
mẫu giai đoạn 2018-2020.

23/07/2018  Công văn 2955/LĐTBXH-VPQGGN về việc triển khai thực hiện Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 12/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025.

08/08/2018 Thông tư 70/2018/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí 
hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

23/08/2018 Công văn 4953/TCHQ-HTQT về việc thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên 
minh Kinh tế Á Âu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Công thương

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ Tài Chính

Tổng cục Hải quan

Chính phủ
29/08/2018 Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ.

27/08/2018 Nghị quyết 111/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính 
đặc biệt Macao của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh 
vào thu nhập.

15/08/2018 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh xuất khẩu gạo

29/08/2018 Thông báo 325/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền 
vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”.

28/08/2018 Thông báo 321/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu 
lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

25/08/2018 Thông báo 313/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

24/08/2018 Thông báo 310/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020.

24/08/2018 Công văn 8033/VPCP-CN về quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

14/08/2018 Công văn 7703/VPCP-NN về các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn.

14/08/2018 Thông báo 289/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản 
khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững.

14/08/2018 Công văn 7683/VPCP-KSTT về việc nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hợp quốc.

14/08/2018 Thông báo 291/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ 
chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

03/08/2018 Thông báo 276/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình 
kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

31/07/2018 Thông báo 268/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

27/07/2018 Thông báo 263/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Hội nghị thúc đẩy 
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp.

Văn phòng Chính phủ


