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Thúc đẩy thương mại và đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam
Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 5/2016

Hai bên cam kết sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy và 
khắc phục các bất đồng kỹ thuật nhằm đẩy mạnh 

thương mại nông sản song phương là kết quả chính 
từ hội đàm giữa hai đoàn của hai bộ nông nghiệp đạt 
được. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, Thomas Vilsack đánh 
giá cao hợp tác với Việt Nam, đặc biệt hợp tác về CSA 
và cũng khẳng định sẽ là chủ đề thảo luận sôi nổi và ý 
nghĩa khi Việt Nam đăng cai APEC năm 2017.

Từ 2007, Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức ký Hiệp định 
khung Thương mại và Đầu tư (TIFA) tại Washington 
DC, Hoa Kỳ. Hiệp định này được đánh giá là cột mốc 
trong hợp tác song phương giữa hai nước, đặc biệt 
sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của 
WTO. Hiện tại, Hoa Kỳ là thị trường thương mại nông 
sản quan trọng lớn thứ hai của Việt Nam (sau Trung 
Quốc) với kim ngach xuất khẩu đạt 5,69 tỷ USD và kim 
ngạch nhập khẩu là 1,4 tỷ USD trong năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu một số 
nông sản chính sang Hoa Kỳ 
năm 2015 như sau: Gỗ và sản 
phẩm gỗ đạt 2,64 tỷ USD (tăng 
15% so 2014); Thủy sản đạt 1,3 
tỷ USD (giảm 25%); Hạt điều 
đạt 825 triệu USD; cà phê đạt 
313 triệu USD; Hạt tiêu đạt 262 
triệu USD; Rau hoa quả đạt 58 
triệu USD; Cao su đạt 49 triệu 
USD. Nhìn chung trừ thủy sản, 
cà phê, cao su, gạo thì trong 
năm 2015 các sản phẩm nông 
sản khác đều tăng sản lượng 
và giá trị xuất khẩu sang thị 
trường Hoa Kỳ . 

Cũng trong chuyến thăm 
Việt Nam từ 24-27/4/206, Bộ 

trưởng Thomas Vilsack đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc, ông cho biết, Hoa Kỳ cũng có 
nhiều điều kiện mở rộng thị trường nông sản với Việt 
Nam, nên thời gian tới, hai nước cần tiếp tục nghiên 
cứu loại bỏ nhiều hơn nữa những rào cản thương mại, 
góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Thomas Vilsack chia sẻ với Chính phủ và 
người dân Việt Nam đang hứng chịu thiệt hại nặng 
nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn; đồng thời cho biết, 
Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm và sẵn sàng cử chuyên 
gia chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu, 
hạn hán, xâm nhập mặn bởi Việt Nam là một trong 
những quốc gia trên thế giới hứng chịu hậu quả nặng 
nề nhất từ biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Nông nghiệp 
Hoa Kỳ cho biết, Chính phủ nước này đang chờ Quốc 
hội rà soát, thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương. 

Trang 1/8

THÚC ĐẨY HỢP TÁC THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ HOA KỲ

Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Thomas Vilsack tại buổi Hội đàm về hợp tác và thúc 
đẩy thương mại giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ngày 
25/4/2016 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội. (Ảnh: Đức Hiệp- ICD/MARD)

1Nguồn: Tổng cục Hải quan
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NGHị quYếT bãI bỏ GIÁM sÁT CÁ dA TrƠN CủA HOA KỲ

NGHị ĐịNH THƯ KIỂM dịCH THỰC VẬT VỀ GẠO VÀ CÁM GẠO GIỮA 
VIỆT NAM VÀ TruNG quỐC

GIÁM ĐỐC AMCHAM: TPP THÚC ĐẨY VIỆT NAM TăNG TỐC HộI NHẬP
Tác động Từ các FTA năm 2015 đến  Thương mại nông sản 2016

Ngày 25/5/2016, Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua dự thảo 
Nghị quyết lưỡng viện số 28 đồng ý bãi bỏ Chương trình giám sát 

cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Đây là bước đi đúng đắn, góp 
phần thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với các cơ chế thương mại song 
phương và đa phương với Việt Nam, phù hợp với bước phát triển mới 
của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Lần đầu tiên, gạo và cám gạo của Việt Nam sẽ được 
xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc theo thỏa 

thuận mà Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được theo 
Nghị định thư vừa ký ngày 30/5/2016. Phát biểu tại Lễ 
ký, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát 
chia sẻ: “Buổi gặp gỡ hôm nay rất quan trọng, thống 
nhất được những nguyên tắc để phối hợp giữa Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Việt Nam và cơ quan quản lý của phía 
Trung Quốc để đàm phán những quy trình thủ tục về 
xuất nhập khẩu cụ thể đối với từng loại nông lâm sản 
thủy sản giữa 2 nước, và như vậy sẽ tạo ra được hành 
lang pháp lý ngày càng rõ ràng và thuận lợi hơn cho các 
doanh nghiệp.

Ngoài thỏa thuận về sản phẩm gạo và cám gạo, hai cơ 
quan nông nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc cũng 
bàn bạc thảo luận những tiêu chí kiểm dịch thực vật 
đối với một số nông sản khác của Việt Nam như măng 
cụt, xoài và đặc biệt là các sản phẩm sữa của công ty 
TH True Milk. Bởi hiện nay các sản phẩm sữa này của 
Việt Nam vẫn chưa được phép xuất khẩu sang Trung 
Quốc do chưa có tiêu chí kiểm dịch cụ thể. Hai bên 

đã thống nhất trong thời gian tới sẽ hoàn thiện các 
tiêu chí và ký kết thỏa thuận xuất khẩu đối với các 
sản phẩm này. Với vị thế mới của gạo và cám gạo Việt 
Nam ngày hôm nay, nhiều chuyên gia kỳ vọng đây 
sẽ là cơ sở để nhiều nông sản khác của Việt Nam có 
thể khẳng định được giá trị và thương hiệu của mình 
tại nước bạn thông qua con đường chính ngạch và 
những hình ảnh mặt hàng này ùn ứ ở cửa khẩu sẽ 
không còn diễn ra. (Toàn văn Nghị định thư tham 
khảo tại trang tin http://www.isgmard.org.vn/).

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ 
Barack Obama đến Việt Nam, chiều ngày 23/5/2016 

tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) và Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức 
buổi tiếp xúc doanh nghiệp. Sự kiện thu hút mối quan 
tâm lớn của đại diện các bộ, ngành, các hiệp hội và cộng 
đồng doanh nghiệp hai nước. 

Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành AmCham bày tỏ 
tin tưởng rằng, TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích và cơ hội 
cho các công ty, nhà đầu tư, người lao động, nông dân 
và người tiêu dùng ở cả Việt Nam và Mỹ.

Không những thế, khi TPP được triển khai đầy đủ, sẽ mở 
đường cho nền kinh tế số, tăng cường sức mạnh cho 
các ngành công nghiệp sáng tạo và đổi mới; đồng thời 
góp phần tạo nên sân chơi bình đẳng không chỉ đối với 

Lễ ký Nghị định thư kiểm dịch thực vật giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam và Tổng cục Giám sát Chất lượng Kiểm dịch Kiểm nghiệm 
Trung Quốc, ngày 30/5/2016 tại Hà Nội  (Ảnh: Bùi Hưng)

Nhiều biên bản ghi nhớ và hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ 
đã được ký kết, trong đó có hiệp ước về biến đổi khí hậu và năng lượng 
sạch gồm có: Biên bản ghi nhớ về Thay đổi khí hậu tại Đồng bằng sông 
Cửu Long; Hợp tác nghiên cứu hạ lưu sông Mê Kông; Biên bản ghi nhớ 
GE về phát triển 1.000 MW điện gió…
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các doanh nghiệp, mà kể cả các nhà đầu tư. 

TPP được đánh giá là một nhân tố tạo sự thay đổi và 
chuyển biến to lớn đối với Việt Nam, cũng như các 
doanh nghiệp hội viên của AmCham đang hoạt động 
ở Việt Nam. TPP góp phần quan trọng vào việc cải thiện 
môi trường kinh doanh ở Việt Nam, giúp mở ra nhiều 
cơ hội mới thúc đẩy Việt Nam tăng tốc trong chiến lược 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa, ông 
Adam Sitkoff nhấn mạnh. 

Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa các nước thành viên 
thuộc TPP; trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ, ông Michael 
Froman, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhận định, 
Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi nên cần tập 
trung nâng cao năng lực cạnh tranh. Quan trọng nhất là 
các vấn đề liên quan tới đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng 
cho người lao động, thực hiện các thỏa ước với người 
lao động, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường… 

Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp, 
đặc biệt là những vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong việc lưu giữ sổ sách, tính toán, hạch toán chi 
phí đầu vào, các thủ tục thuế…khiến họ khó vươn lên 
và trụ vững trong hội nhập kinh tế quốc tế, ông Michael 
Froman cho rằng, không thể duy trì những rào cản hay 
chướng ngại vật nào để kiềm chế sự phát triển của khu 
vực kinh tế này. Các doanh nghiệp cần phải được đối 
xử công bằng, được tạo ra một sân chơi bình đẳng để 
cùng tham gia cạnh tranh với những cơ chế và luật chơi 
minh bạch. 

Khu vực kinh tế tư nhân cần được tạo thêm nhiều cơ hội 
tiếp cận với các thị trường quan trọng, kích thích cạnh 
tranh, thu hút đầu tư nước ngoài và góp phần xây dựng 
cơ sở hạ tầng cho các chuỗi cung ứng. Đây sẽ chính là 

những cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, giúp tạo 
công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao 
động Việt Nam. 

Nhắc lại những cam kết trong TPP, ông Obama cho rằng, 
hiệp định sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu và đầu tư 
được nhiều hơn. Người ra, TPP theo ông cũng giúp giải 
quyết bình đẳng, người lao động có lương cao hơn và 
ngăn cấm việc trẻ em bị cưỡng bức lao động.

Vị tổng thống Hoa Kỳ khẳng định, đây là tương lai mà 
TPP mang lại cho Việt Nam cũng như tất cả các nước 
thành viên và yêu cầu các nước phải tuân thủ. 

“Với tư cách là tổng thống Mỹ, tôi ủng hộ mạnh mẽ TPP. 
Hiệp định sẽ giúp Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn các 
sản phẩm hàng hóa của Mỹ và giúp Việt Nam không 
cần hoàn toàn phụ thuộc vào thương mại của một nước 
duy nhất,” ông Obama nói .

Theo Sputnik đưa tin cổng thông tin pháp lý quốc 
gia Belarus ngày 31/5/2016 công bố tài liệu cho 

biết Tổng thống nước này Alexander Lukashenko đã 
ký sắc luật thông qua Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU- gồm Nga, 

Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan) và Việt 
Nam.

Theo thỏa thuận được ký kết tại Kazakhstan hồi 
tháng 5/2015, ban đầu sẽ miễn thuế hải quan cho 
khoảng 60% danh mục hàng hóa mà các bên đang 
giao dịch.

Đến năm 2025, sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp 
sẽ miễn thuế hải quan cho gần 90% các loại hàng 
hóa.

Tài liệu được đăng tải trên trang web trên không hạn 
chế việc áp dụng các biện pháp bảo hộ tiêu chuẩn 
EAEU đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam.

Dự luật về phê chuẩn tài liệu đã được Hạ viện Quốc 
hội Belarus thông qua ngày 25/5/2016 và được 
Hội đồng nước Cộng hòa Belarus phê chuẩn ngày 
27/5/2016./.

Trang 3/8

Khẳng định đã và đang ủng hộ mạnh mẽ Hiệp định Đối tác thương mại 
xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho 
rằng, hiệp định sẽ giúp Việt Nam không cần hoàn toàn phụ thuộc vào 
thương mại một nước duy nhất nào. “Tôi ủng hộ mạnh mẽ TPP”

TổNG THỐNG belArus Ký sắC luẬT VỀ FTA GIỮA VIỆT NAM VÀ eAeu

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

2Buổi nói chuyện của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng ngày 24/5 có sự tham dự của đông đảo sinh viên
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Ngày 12/5/2016, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp cho 

nông dân khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP)” với sự tham gia của hơn 100 đại 
biểu là chuyên gia đến từ các bộ, ngành, các nhà khoa học 
và đại diện những hộ nông dân làm kinh tế tiêu biểu trên 
cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt 
Nam Lều Vũ Điều nhấn mạnh, việc xây dựng một nền nông 
nghiệp bền vững, hiệu quả cao, tạo thu nhập ổn định và 
nâng cao đời sống cho người nông dân là mục tiêu hàng 
đầu và lâu dài của Hội Nông dân Việt Nam. Ông JongHa 
Bae, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
của Liên Hợp quốc (FAO) tại Việt Nam cho biết, những 
nghiên cứu trước đây cho thấy, Việt Nam sẽ là quốc gia 
được hưởng lợi lớn nhất so với 11 thành viên khác khi gia 

nhập TPP. 

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt 
với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất nước ngoài 
khi hàng rào thuế quan và phi thuế quan được giảm bớt và 
loại bỏ. Để xác định những giải pháp hữu hiệu cho người 
nông dân Việt Nam, đại diện FAO khẳng định đầu tiên cần 
phải thiết lập cơ chế ưu tiên để thu hút tư nhân đầu tư 
vào phát triển nông nghiệp nhằm cải thiện việc phát triển 
nguồn vốn, xã hội và con người.

 Bên cạnh đó, Việt Nam cần trao quyền và tự chịu trách 
nhiệm của các cấp chính quyền, từ đó nâng cao chất lượng 
an toàn thực phẩm thông qua tăng cường các khung, 
khuôn khổ về thể chế, xây dựng năng lực cạnh tranh cho 
người nông dân trong quá trình hội nhập sâu rộng vào thị 
trường quốc tế./. 

Xây dựng năng lực cạnh tranh cho nông dân khi tham gia tPP

3Nguyên Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị Tăng cường đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp  28/06/2015
4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016

tăng cƯỜng Sự tham gia cỦa doanh nghiỆP PhÁt triỂn nông nghiÊP 
– nông thôn

Tăng cưỜng QUản LÝ VỀ An TOÀn ThỰc PhẨm

“Khi tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, các doanh 
nghiệp có thể phát huy được khả năng sáng tạo trong 
sản xuất. Chúng ta phải có cơ chế để phát huy hết năng 
lực này. Phải phát huy vai trò liên kết của các Hiệp hội 
ngành hàng đặc biệt là sự liên kết của bản thân doanh 
nghiệp. Tôi nghĩ rằng trong nông nghiệp cần thúc đẩy 
phong trào này.” 3

Sau nhiều năm đổi mới và sắp xếp lại, doanh nghiệp 
nông nghiệp phát triển chưa được như kì vọng. Số lượng 
doanh nghiệp trong lĩnh vực, năng lực cạnh tranh, chất 
lượng sản phẩm, giá thành sản xuất… vẫn đang là thực 
trạng nổi cộm. Hiện nay số doanh nghiệp nông nghiệp 
chỉ chiếm 1,13% tổng số doanh nghiệp trong cả nước.
Doanh nghiệp là một động lực quan trọng để cải cách 
thể chế. Các Bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính 
phủ nhấn mạnh đến các giải pháp thực thi chính sách 
nhằm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong các lĩnh 
vực như: Tiếp cận đất đai; cải cách thủ tục hành chính.  
4Thủ tướng Nguyễn Xuân PHúc yêu cầu tập trung tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc; đơn giản và công 
khai thủ tục hành chính; loại bỏ giấy phép con không 
phù hợp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, 
khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, huy 
động mọi nguồn lực cho phát triển theo tinh thần của 
Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp mới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm (ATTP) do Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, với sự tham gia của 
nhiều tỉnh, thành đã diễn ra sáng 27/4/2016, tại Hà Nội. Hội nghị tập 
trung có sự tham gia của lãnh đạo ba bộ có liên quan đến ATTP gồm: 
Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công Thương nhằm siết chặt 
công tác thanh kiểm tra và đề xuất các giải pháp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi “cuộc cách mạng” về ATTP, 
cần phải làm cho dân hiểu rõ vấn đề từ sản xuất đến tiêu dùng, tố 
giác tội phạm đến xử lý nghiêm vi phạm. phải làm rõ trách nhiệm 
của địa phương, của người đứng đầu, không thể để vấn đề lớn như 
thế mà không ai chịu trách nhiệm.

cần một “cuộc cÁch mạng” về an toàn thực Phẩm

Hội nghị Tăng cường đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp  
28/06/2015

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc về an toàn thực phẩm
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, an toàn thực 
phẩm hiện nay là vấn đề nhân dân cả nước rất quan 
tâm. Thời gian qua, các bộ ngành đã cố gắng rất nhiều 
nhưng kết quả còn hạn chế, giờ phải thay đổi cách tiếp 
cận. 
Phân tích rõ thực trạng về việc mất an toàn trong thực 
phẩm, Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT Cao Đức Phát chỉ 
rõ, công tác thanh kiểm tra của ngành thời gian vừa qua 
cho thấy, thịt bị nhiễm vi sinh bình quân cả nước trong 
mức khoảng 15-16%, thậm chí có lúc lên đến 40%. Thịt 
nhiễm vi sinh cao chủ yếu là do khâu giết mổ và bán lẻ 
chưa an toàn, nhiễm chất cấm, kháng sinh và sử dụng 
các chất bảo quản.

 Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, thời gian tới bộ sẽ 
tập trung, tiếp tục kiểm soát tiến tới chấm dứt chất cấm. 
Kiểm soát cơ bản việc buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật, 
chất cấm qua biên giới, bởi những vi phạm xảy ra là do 
đều sử dụng các chất cấm qua buôn lậu. Nếu kiểm soát 
tốt các chất cấm thì sẽ hạn chế được rất nhiều việc mất 
ATTP.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các địa phương 
cần phạt hành chính cao nhất, thậm chí xử lý hình sự là 
cần thiết trong tình hình hiện nay. Đồng thời, xử phạt cả 
nông dân sản xuất kém chất lượng, nông dân nuôi lợn 
có chất cấm.

Ngày 10/05/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động 
vật thủy sản; trong đó yêu cầu chủ cơ sở nuôi, người 
phát hiện động vật thủy sản mắc bệnh, có dấu hiệu 
mắc bệnh, chết do bệnh; chết nhiều không rõ nguyên 
nhân hoặc chết do môi trường, thời tiết có trách nhiệm 
báo cho cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp dịch bệnh 
lây lan nhanh trên phạm vi rộng, có thể báo cáo vượt 
cấp lên chính quyền và Chi cục Thú y, Cục Thú y để kịp 
thời tổ chức chống dịch.
Với ổ dịch bệnh động vật thủy sản, chủ cơ sở nuôi có thể 
xử lý bằng một trong các hình thức: Thu hoạch động 

Trước tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn 
diễn biến phức tạp; nhiều địa phương chưa quan tâm 

và thiếu tập trung trong quản lý an toàn thực phẩm; việc 
xử lý vi phạm chưa nghiêm minh…, ngày 09/05/2016, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg 
về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an 
toàn thực phẩm.
(Toàn văn chỉ thị số 13/CT-TTg tại http://www.isgmard.
org.vn/)
Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời 
sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, đáp ứng yêu 
cầu quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; điều tra, xử 
lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm theo quy định; kiên quyết xử lý cán bộ, 
công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; siết 
chặt quản lý việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực 
phẩm chức năng, chất bảo quản, phụ gia thực phẩm; 
tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong 
ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể nhất là tại 
các khu công nghiệp, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn. 
Đặc biệt, lãnh đạo các cấp từ xã đến tỉnh phải chịu trách 
nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực 
phẩm.
Đồng thời, tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, 
chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo 
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ký cam kết bảo đảm 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh 
bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Các địa phương có 
trách nhiệm đầu tư trang thiết bị đo kiểm di động hoặc 
cố định tại các trung tâm thương mại, chợ nông sản lớn, 
hướng dẫn và giúp người dân nhận biết thực phẩm an 
toàn, thực phẩm không an toàn…

thỦ tƯớng chỉ thị về tăng cƯỜng trÁch nhiỆm quản lý nhà nƯớc 
về an toàn thực Phẩm

hƯớng dẪn XỬ lý dịch BỆnh Động vẬt thỦy Sản
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Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY ngày 30/5/2016 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác 

thú y thủy sản. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương rà 
soát, tổ chức thực hiện quy hoạch vùng nuôi trồng 
thủy sản, giảm thiểu nhiễm chéo bệnh giữa các ao 
nuôi. Đồng thời rà soát, đầu tư, nâng cấp các phòng 
thử nghiệm của địa phương đạt chuẩn để phục vụ 
xét nghiệm bệnh thủy sản kịp thời và hiệu quả. Cùng 
với đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, bố 
trí nhân viên cấp huyện, xã để triển khai có hiệu quả 
công tác thú y thủy sản.
Đặc biệt, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị các địa 
phương tập trung nguồn lực để phòng, chống các 
loại dịch bệnh quan trọng trong thủy sản, dịch bệnh 
có nguy cơ ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản. Ngoài 
ra, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi 
phạm trong kinh doanh, sử dụng thức ăn, thuốc thú 
y thủy sản, hóa chất cải tạo môi trường…Trong chỉ 
thị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu cầu các địa 
phương tổng hợp thông tin về việc rà soát, kiểm tra, 

gửi về Bộ trước ngày 31/7/2016.
Tổng cục Thủy sản và Cục Thú y sẽ tổ chức điều tra, 
truy xuất nguồn gốc đối với các lô hàng thủy sản bị 
cảnh cáo, trả về hoặc cấm nhập khẩu do nhiễm hóa 
chất, kháng sinh để làm căn cứ thanh tra và xử lý vi 
phạm.

Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Quyết định số 
1639/QĐ-BNN-TCTS, ngày 6/5/2016 về việc Quy 

hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030, với mục tiêu đưa cá rô phi trở 
thành sản phẩm chủ lực sau tôm nước mặn và cá tra, để 

đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đa dạng hóa 
sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

Theo quy hoạch, diện tích nuôi cá rô phi đến năm 
2020 tại bảy vùng trong cả nước là 33 nghìn ha 
với 1,5 triệu m3 lồng nuôi trên sông và hồ chứa 
lớn. Mỗi năm cho sản lượng đạt khoảng 300 
nghìn tấn, trong đó hơn 50% sản lượng đủ tiêu 
chuẩn chế biến xuất khẩu, tạo việc làm cho hơn 
54 nghìn lao động trực tiếp và 5.000 lao động 
gián tiếp.

Vấn đề đặt ra là để cá rô phi trở thành sản phẩm 
xuất khẩu chủ lực sau tôm nước mặn và cá tra, 
đòi hỏi phải có sự tham gia phối hợp đồng bộ 
ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất để 
nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị, bảo đảm 
vệ sinh thực phẩm và an toàn sinh học. Theo các 
chuyên gia ngành thủy sản, trước hết cần đầu 

Trang 6/8

tăng cƯỜng công tÁc thú y thỦy Sản

PhÁt triỂn nghề nuôi cÁ rô Phi gắn với thị trƯỜng tiÊu thụ

vật thủy sản; Chữa bệnh động vật thủy sản; Tiêu hủy 
động vật thủy sản mắc bệnh. Trong đó, khi thu hoạch 
động vật thủy sản trong ổ dịch bệnh phải thông báo với 
Trạm thú y về mục đích sử dụng; không sử dụng để làm 
giống, thức ăn tươi sống cho động vật thủy sản khác; chỉ 
vận chuyển động vật thủy sản đến các cơ sở thu gom, 
mua, bán, sơ chế, chế biến và không làm lây lan dịch 
bệnh trong quá trình vận chuyển.
Khi chữa bệnh cho động vật thủy sản, phải đảm bảo 
nguyên tắc: Chỉ chữa bệnh đối với những bệnh có phác 

đồ điều trị, động vật thủy sản bị bệnh có khả năng được 
chữa khỏi bệnh và đã xác định được bệnh; Chỉ sử dụng 
các loại thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học có 
trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại 
Việt Nam. Việc tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh, 
phải được thực hiện bởi Tổ tiêu hủy gồm đại diện Trạm 
Thú y, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản cấp 
huyện, UBND cấp xã và chủ cơ sở có động vật thủy sản 
mắc bệnh…Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/07/2016

Thu hoạch cá rô phi thương phẩm tại phường Đông Mai, thị xã Quảng 
Yên (Quảng Ninh). Ảnh: QUANG QUYẾT
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liÊn hợP quốc cam kết giúP viỆt nam ứng Phó Biến Đổi khí hẬu

Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người 

dân Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jan 
Eliasson cho biết sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ 
trợ 48 triệu USD giúp đỡ Việt Nam triển khai các giải 
pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Sáng 6/5/2016, Phó 
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jan Eliasson đã có buổi 
gặp gỡ và trao đổi với báo chí tại TPHCM sau chuyến 

khảo sát, tìm hiểu thực tế tại tỉnh Bến Tre - một số 
trong những địa phương đang bị ảnh hưởng nặng 
nề do biến đổi khí hậu.
Tại Bến Tre, ông Jan Eliasson đã tận mắt chứng kiến 
tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra vô 

cùng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc 
sống vốn đã khốn khó của các hộ gia đình nông 
dân.
“Người dân không có nước ngọt sinh hoạt, những 
khu vực vốn rất trù phú nay cũng chỉ còn những 
cánh đồng trơ trọi”, ông Jan Eliasson bày tỏ.
Bày tỏ cảm thông với khó khăn, vất vả của bà con 
nông dân tỉnh Bên Tre, ông Jan Eliasson khẳng định 
sẽ chuyển những thông điệp của người dân tỉnh Bến 
Tre đến hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về nhân đạo 
để kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
Về phía Liên Hợp Quốc, trước mắt cơ quan này sẽ 
khẩn trương kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ 48 
triệu USD giúp đỡ Việt Nam triển khai các giải pháp 
ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực Nam Trung Bộ 
và Nam Bộ, cũng như thực hiện các hoạt động hỗ 
trợ cuộc sống của các hộ gia đình chịu nhiều ảnh 
hưởng.
Theo ông Jan Eliasson, Việt Nam hiện là một trong 
22 quốc gia đang phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng 
nặng nề bởi hiện tượng biến đổi khí hậu El Nino. Thời 
gian qua, dù Chính phủ Việt Nam đã hết sức nỗ lực 
nhưng do đây là vấn đề toàn cầu, đòi hỏi phải có sự 
chung tay của nhiều quốc gia.
“Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cùng Liên 
Hợp Quốc tìm ra các giải pháp để chống lại tác động 
của biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp trên 
phạm vi trên toàn cầu”, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp 
Quốc đề nghị.

tư quy hoạch hệ thống hạ tầng thiết yếu ở các 
vùng nuôi và sản xuất giống tập trung. Tiếp đến 
là kiểm soát tốt chất lượng các vật tư đầu vào và 
lựa chọn con giống để giảm giá thành, trong đó 
ưu tiên đầu tư nghiên cứu phát triển con giống 
chất lượng cao, sinh trưởng nhanh, chống chịu 
dịch bệnh tốt trong môi trường nước ngọt và 
nước lợ, như: cá rô phi Vằn, cá rô phi Đỏ, hay cá 
rô phi lai giữa rô phi Vằn và rô phi Xanh. Trong 
quá trình nuôi, tùy theo điều kiện ao, hồ của từng 
vùng sinh thái tại mỗi địa phương mà áp dụng 
những công nghệ nuôi mới, thân thiện với môi 
trường. Đối với cá rô phi nuôi trong ao, để tăng 
năng suất và sản lượng, cần ứng dụng quy trình 
nuôi ít thay nước, kết hợp sử dụng vi sinh vật có 
lợi để xử lý chất thải cải tạo môi trường. Còn cá rô 

phi nuôi trong lồng bè thì áp dụng mô hình nuôi 
mật độ cao trong lồng bè nhỏ phù hợp với điều 
kiện nuôi.

Để thu hút sự tham gia của các thành phần kinh 
tế vào sản xuất cá rô phi, cần hình thành các mô 
hình liên kết dọc (liên kết theo chuỗi giá trị sản 
phẩm), hoặc liên kết ngang (liên kết giữa các 
hợp tác xã, hội nghề nghiệp…) để hình thành 
các vùng sản xuất tập trung, cũng như phát triển 
hệ thống cơ sở chế biến cá theo Quy hoạch đã 
được phê duyệt, vừa tiện áp dụng Quy trình thực 
hành nuôi thủy sản tốt (VietGap), vừa thuận lợi 
cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây 
dựng thương hiệu đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, 
góp phần đa dạng hóa các sản phẩm thủy sản 
xuất khẩu Việt Nam.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jan Eliasson trao đổi với báo chí 
sáng 6/5. Ảnh VGP/Phan Hoàng
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23/05/2016 Công văn 3747/VPCP-QHQT về tình hình thực hiện các chương trình, dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới 
(WB).

30/5/2016 Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY ngày 30/5/2016 về việc Tăng cường công tác thú y thủy sản

10/05/2016 Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

09/05/2016 Chỉ thị 3606/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, 
buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

06/05/2016 Quyết định 1639/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030

13/04/2016 Chỉ thị 2944/CT-BNN-XD về việc tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu các 
dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

16/05/2016 Công văn 6529/BTC-QLN về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính “Chương trình Mở rộng quy mô 
vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

16/05/2016 Quyết định 1869/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21/03/2016 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình, hợp tác xã 
kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài Chính

Bộ Công Thương

Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành Nội dung
Thủ tướng Chính phủ
27/05/2016 Quyết định 915/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du 

miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

24/05/2016 Quyết định 865/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

18/05/2016 Quyết định 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia đến năm 2025”.

12/05/2016 Quyết định 804/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn 
đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025

06/05/2016 Quyết định 768/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2050

26/05/2016 Nghị quyết 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông 
tin tại Việt Nam

16/05/2016 Nghị quyết 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

06/05/2016 Nghị định 31/2016/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật

09/05/2016 Quyết định 1059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét 
giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016

04/05/2016 Nghị quyết 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Văn bản luật nông nghiệp Và phát triển nông thôn ban hành tháng 5/2016

Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ


