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Xây dựng nông thôn mới-nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Tăng cường quản lý An toàn thực phẩm
Biến đổi khí hậu và triển vọng của các nhóm giải pháp quốc gia
Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 
6/2016

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một giải pháp 
quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 

về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và đã trở thành 
phong trào thu hút sự tham gia sâu rộng của người dân. 
Đánh giá qua 5 năm thực hiện, Chương trình đã tạo ra 
đột phá lớn trong phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, làm 
thay đổi diện mạo nông thôn, phát huy được dân chủ, 
vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền và quan trọng 
hơn là nâng cao đời sống cư dân nông thôn về vật chất 
và tinh thần .

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ, ngành 
đưa nội dung thực hiện NTM vào chương trình công tác 

cho 5 năm tới, phát huy tính chủ động, 
sáng tạo của mỗi bộ để nâng cao chất 
lượng thực hiện Chương trình; tập trung rà 
soát, hoàn thiện bộ tiêu chí quốc gia NTM 
cho cả cấp huyện và xã.

Theo nội dung tại Thông báo 164/TB-
VPCP, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2016 cần làm 
tốt một số trọng tâm sau:

- Về mục tiêu: cần thực hiện đúng kế hoạch 
đề ra tại Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 
1/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn 
đấu đến hết 2016 cả nước có khoảng 25% 
số xã đạt chuẩn NTM; có 30-35 đơn vị cấp 
huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; số 
tiêu chí bình quân/xã cả nước tăng thêm 
1-1,2 tiêu chí so với 2015; tỷ lệ số xã đạt 
dưới 10 tiêu chí còn khoảng 25%, giảm số 
xã đạt dưới 05 tiêu chí xuống 250 xã.

- Tập trung triển khai 6 nhiệm vụ chính. 
Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn 
các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2016 phù 

hợp với định hướng Chương trình trong giai đoạn 2016-
2020. Đẩy  mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp 
tác trong nông nghiệp. 

Phát huy hợp tác quốc tế trong xây dựng NTM, đẩy 
mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ nguồn 
lực quốc tế cho chương trình. Khẩn trương triển khai thủ 
tục dự án vốn vay ODA do Ngân hàng thế giới (WB) tài 
trợ và thủ tục phê duyệt dự án do Quỹ Phát triển nông 
nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ. 

Phó Thủ tướng đề nghị hoàn thiện thủ tục phê duyệt 

Trang 1/8

Xây dựng nông thôn mới-nỗ lực thực 
hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì hội nghị sơ 
kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo CTMTQG XD NTM ngày 28/6/2016

1Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 
phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban  CĐNTM
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thành lập hội đồng thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia 
Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

CTMTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020, kiện toàn 
BCĐTW. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, Tài Chính báo cáo Chính phủ và 
Quốc hội về phương án bố trí vốn trung hạn cho Chương 
trình. 

Theo nội dung thông báo, Phó Thủ tướng đồng ý về 
chủ trương cho phép các bộ/ngành ban hành văn bản 
hướng dẫn tạm thời quy định mức thu nhập và tiêu chí 
hộ nghèo; đồng ý kéo dài thời gian thực hiện chương 
trình Khoa học công nghệ phục vụ NTM; đồng ý chủ 
trương cho xây dựng đề án thí điểm “Xây dựng một số 
trung tâm giao dịch, thu mua nông sản an toàn ở các xã 
NTM gắn với các doanh nghiệp, tập đoàn siêu thị lớn có 
uy tín”; đồng ý xây dựng chương trình xã hội hóa để kêu 
gọi các thành phần đầu tư xây dựng NTM

Về cách thức triển khai Chương trình trong thời gian tới, 
Phó Thủ tướng cho rằng người dân phải là chủ thể thực 
hiện và theo quan điểm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ. 
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan liên quan cần 
thu hút mạnh mẽ hơn người dân ở khu vực thành thị, 
doanh nghiệp tham gia đóng góp cho Chương trình.

Về việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ cho rằng có nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan và đề nghị các bộ, ngành, địa phương 
cần có giải pháp hợp lý, không nên xử lý “cào bằng”, 
mà chỉ xử lý những công trình, dự án có tiêu cực, bảo 
đảm vừa chấn chỉnh được thực trạng này vừa phát triển 
được Chương trình.

(Thông tin chi tiết Thông báo 164/TB-VPCP ngày 
05/7/2016 trên trang www.isgmard.org.vn)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 
1038/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 thành lập Hội đồng 

thẩm định Nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu 
quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục 
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2016-2020. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2016 và thay thế 
Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 11/5/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định 
nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây 
dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia 
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng là Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch 
Hội đồng. Các ủy viên của Hội đồng là đại diện lãnh 
đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công thương, Giao 
thông vận tải, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài 
nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin 
và Truyền thông, Xây dựng, Khoa học và công nghệ, 
Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân 
tộc. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2016-2020, Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội thẩm định Chương trình Mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020). Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội 
đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức thẩm 
định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định; yêu cầu Cơ quan 
được giao chuẩn bị đầu tư chương trình cung cấp các tài 
liệu, thông tin có liên quan đến Chương trình để phục vụ 
công tác thẩm định, khi cần thiết yêu cầu cơ quan được 
giao chuẩn bị đầu tư chương trình sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định; xem xét, quyết 
định kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên 
quan trong quá trình thẩm định Chương trình.

Tại Quyết định nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng và cơ quan thường trực 
Hội đồng. Theo đó, cơ quan thường trực Hội đồng có 
trách nhiệm huy động bộ máy giúp Chủ tịch Hội đồng 
tổ chức công việc thẩm định Chương trình và các hoạt 
động chung của Hội đồng; Phối hợp với các cơ quan, 
Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành, Tổ thường trực và 
thư ký tổng hợp để thực hiện các công việc thẩm định; 
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ Chương trình, gửi hồ sơ 
Chương trình đến các thành viên Hội đồng, lập và trình 
kế hoạch thẩm định Chương trình; Tổng hợp các ý kiến 
của thành viên Hội đồng, đề xuất, trình Chủ tịch Hội 
đồng xem xét, quyết định những vấn đề cần xử lý trong 
quá trình thẩm định; Chuẩn bị các chương trình, nội 
dung, dự kiến các nội dung kết luận và biểu quyết, mời 
họp, tài liệu và phương tiện làm việc cho các phiên họp 
của Hội đồng…
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Bộ Nông nghiệp&PTNT và Bộ Công Thương đã ký 
kết Chương trình phối hợp về quản lý, kiểm soát 

và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp 
trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy 
sản. 

Theo Chương trình phối hợp ký ngày 8/7/2016 tại 
Hà Nội, hai Bộ sẽ trao đổi, chia sẻ các quy định pháp 
luật về quản lý hóa chất dùng trong sản xuất công 
nghiệp, danh mục các hoá chất cấm sử dụng, hạn 
chế sử dụng thuộc các lĩnh vực hai Bộ quản lý, thông 
tin kịp thời việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 
để thường xuyên rà soát đưa các hoá chất có nguy 
cơ lạm dụng cao vào “Danh mục hóa chất kiểm soát 
đặc biệt”.

Phối hợp tuyên truyền, tập huấn cho cơ sở sản xuất, 
kinh doanh hóa chất công nghiệp, cho cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm về việc không lạm dụng hóa 
chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nông lâm thủy sản. 

Hai bên cũng phối hợp triển khai công tác thanh tra, 
kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm về lạm dụng hoá 
chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp 
luật. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2016/
NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi 
động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; 
thực phẩm.

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh, gồm: điều 
kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, trừ thuốc bảo vệ 
thực vật sinh học có hoạt chất là các vi sinh vật có 
ích; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức hành 
nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; tổ 
chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để 
đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng tại Việt Nam; điều kiện kinh doanh dịch 
vụ khảo nghiệm giống cây trồng; điều kiện nuôi động 
vật rừng thông thường.

Nghị định cũng quy định điều kiện kinh doanh con 

giống vật nuôi, tinh, phôi, trứng giống, chăn nuôi tập 
trung đối với trâu, bò, dê, cừu, ngựa, thỏ, lợn, gà, vịt, 
ngan, đà điểu, chim cút, chim yến; sản xuất, gia công 
thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản (bao gồm cả chế 
phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất, trừ 
hóa chất khử trùng, tiêu độc, sát trùng, dùng trong 
nuôi trồng thủy sản); buôn bán thức ăn chăn nuôi, 
thức ăn thủy sản; kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm 
thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản; điều kiện sản 
xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh 
dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản, khai thác thủy 
sản; điều kiện kinh doanh thực phẩm…

Về điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Nghị 
định quy định tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 
phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 61 của 
Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện 
chi tiết quy định tại Nghị định này về nhân lực, nhà 
xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị, 
hệ thống quản lý chất lượng.

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 
phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 63 của 
Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện về 
nhân lực, địa điểm, kho thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định, tổ chức hành 
nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải 
đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 37 của Luật 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết 
về nhân lực; điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ 
hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 
vật; về cơ sở vật chất kỹ thuật.

Trang 3/8

Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh ký kết “Chương trình phối hợp quản lý, kiểm soát 
và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản”

tăng cưỜng quản lÝ về an toàn thực phẩm

điều kiện đầu tư kinh doanh 6 lĩnh vực ngành nông nghiệp

Ảnh minh họa
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Ngày 02/6/2016, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đã ban hành Thông tư 

số 14/2016/TT-BNNPTNT quy định về 
vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 
Thông tư này quy định điều kiện, trình 
tự, thủ tục, hồ sơ chứng nhận vùng, cơ 
sở an toàn dịch bệnh động vật và được 
áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong 
nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có 
nhu cầu xây dựng, đăng ký để được cấp 
Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn 
dịch bệnh động vật tại Việt Nam; các cơ 
quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó quyền lợi của vùng, cơ sở an 
toàn dịch bệnh: Được hưởng các quyền 
lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 17, 
khoản 2 Điều 39 và khoản 2 Điều 55 của 
Luật Thú y. Được ưu tiên tham gia các 
chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. 

Đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn: 
Được phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra 
khỏi vùng dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/
TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, 
chống dịch bệnh động vật trên cạn và theo hướng dẫn 
của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

Đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thuỷ sản: Được 
xem xét để xuất bán động vật thủy sản thương phẩm 

mà không phải qua sơ chế, chế biến khi có công bố dịch 
tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 04/2016/
TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, 
chống dịch bệnh động vật thủy sản (sau đây gọi chung 
là Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT). Được xem xét 
cấp chứng nhận đạt Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt 
Việt Nam (VietGAHP) hoặc Quy phạm thực hành nuôi 
trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) khi có yêu cầu.

(Toàn văn Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT trên www.
isgmard.org.vn)

quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

nâng cao năng lực tiếp cận chính sách cho vùng miền núi
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TRIỂN VỌNG CỦA CÁC NHÓM GIẢI PHÁP

Ao nuôi tôm tại vùng nuôi tôm công nghiệp xã Phước Thuận – Xuyên Mộc, 
Bà Rịa-Vũng Tàu

Hội thảo tổng kết dự án “Thiết kế và thực thi các tiếp cận chính sách vì người 
nghèo nông thôn để giải quyết các vấn đề rủi ro và dễ bị tổn thương ở cấp quốc 
gia” do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 
(IPSARD) phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức 
30/6/2016, tại Hà Nội.

Những chính sách về ứng phó với 
biến đổi khí hậu cần được quan 

tâm hơn nữa khi triển khai tại các 
vùng miền núi. Đây là khu vực có 
nhiều rủi ro và dễ tổn thương trong 
điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra 
mạnh mẽ như hiện nay 2.
Từ năm 2012, FAO và Quỹ Phát 
triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã 
đồng tài trợ dự án “Thiết kế và thực 
thi các tiếp cận chính sách vì người 
nghèo nông thôn để giải quyết các 
vấn đề rủi ro và dễ bị tổn thương ở 
cấp quốc gia” để giải quyết các vấn 
đề rủi ro và dễ bị tổn thương ở cấp 
quốc gia cho 4 nước Campuchia, 
Lào, Nepal và Việt Nam, trong đó 

2TSTrần Văn Thể, Phó Viện trưởng  Viện Môi trường Nông nghiệp tại hội thảo phát biểu“tổng kết dự án:Thiết kế và thực thi các tiếp 
cận chính sách vì người nghèo nông thôn để giải quyết các vấn đề rủi ro và dễ bị tổn thương ở cấp quốc gia”
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ngân hàng thế giới hỗ trợ việt nam phát triển đô thị và thích 
ứng với biến đổi khí hậu

IFAD tài trợ 1,5 triệu USD, FAO tài trợ 458.000 USD, vốn 
đối ứng các nước là 200.000 USD/nước.
Tại Việt Nam, dự án tập trung nghiên cứu ba vấn đề: 
Các chính sách đánh giá tác động rủi ro khí hậu và tính 
dễ bị tổn thương tại một số tỉnh miền núi phía bắc; đối 
tác công-tư cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp 
Việt Nam; nghiên cứu thí điểm về chính sách phát triển 
tổ hợp tác trong thương mại hóa nông nghiệp của Việt 
Nam - trường hợp ngành lúa gạo ở tỉnh Thái Bình. Dự án 
cũng đã hỗ trợ cho hàng trăm lượt cán bộ ở Trung ương 
và địa phương tham dự các lớp tập huấn về phân tích, 
xây dựng chính sách… ở cả trong nước và tham gia các 
hội nghị tập huấn trong khu vực.

Trên cơ sở những nghiên cứu đánh giá tác động rủi ro 
khí hậu và tính dễ bị tổn thương tại một số tỉnh miền núi 
phía bắc cho thấy, cần lượng hóa thiệt hại kinh tế về sinh 
thái, môi trường do tác động biến đổi khí hậu, mở rộng 
ưu tiên triển khai các chương trình ứng phó với biến đổi 
khí hậu cấp quốc gia cho vùng miền núi. Đồng thời, phát 
triển các chương trình, dự án đặc thù cho miền núi ứng 
phó với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (rét hại, rét 
đậm, khô hạn) để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, 
phát triển và đa dạng sinh kế cho nông dân vùng cao. 
Vấn đề cơ bản cần chính sách để nhân rộng các mô hình 
thí điểm đã thành công cũng như đưa ra các đề xuất để 
tiếp tục duy trì sự bền vững của dự án.

Quyền Giám đốc Quốc gia 
Ngân hàng Thế giới (WB) 

tại Việt Nam Achim Fock và 
Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam Lê Minh Hưng 
đã ký Hiệp định cho các khoản 
vay và tín dụng trị giá 560 triệu 
USD để hỗ trợ 2 dự án gồm: 
Dự án phát triển thành phố 
Cần Thơ và tăng cường khả 
năng thích ứng của đô thị và 
Dự án chống chịu khí hậu tổng 
hợp và sinh kế bền vững Đồng 
bằng sông Cửu Long. 

Trong số 560 triệu USD, có 250 
triệu USD sẽ dành cho Dự án 
phát triển thành phố Cần Thơ 
và tăng cường khả năng thích 
ứng của đô thị nhằm giảm nhẹ 
rủi ro lũ lụt và cải thiện kết nối giao thông giữa 
trung tâm thành phố với các khu đô thị mới. Dự 
án này sẽ mang lại lợi ích cho 420.000 dân sống tại 
thành phố Cần Thơ và giúp chính quyền quản lý 
rủi ro thiên tai tốt hơn. 

Khoảng 310 triệu USD còn lại sẽ giúp xây dựng 
năng lực chống chịu khí hậu và đảm bảo sinh kế 
bền vững cho 1,2 triệu dân sinh sống tại 9 tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng bởi biến 
đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển và lũ 
lụt. 

Theo ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Quốc gia 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các hiện tượng 
thời tiết khốc liệt tại Đồng bằng sông Cửu Long 
gần đây bao gồm lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn 

đã tác động tiêu cực đến đời sống của người dân 
trong khu vực, kể cả khu vực đô thị và nông thôn 
và đa số trong số đó là người nghèo. Những dự án 
ký kết ngày hôm nay sẽ đóng góp việc hỗ trợ khu 
vực thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh 
Hưng nhận định, việc ký kết ngày hôm nay là minh 
chứng cho thấy tầm quan trọng của khu vực cũng 
như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ 
và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế đối với khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Với dự án này, góp phần nâng tổng giá trị tài trợ 
của Ngân hàng Thế giới cho khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long lên hơn 1,4 tỷ USD tập trung vào 
các lĩnh vực: phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, y 
tế, xóa đói giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu.

Lễ ký kết hiệp định giữa NHNN Việt Nam và WB, ngày 11/7/2016, tại Cần Thơ. Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký.
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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát 
dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cùng hơn 150 

nhà lãnh đạo đến từ các nước ASEAN, các tổ chức 
quốc tế và các công ty đa quốc gia tại diễn đàn Tăng 
trưởng Châu Á 2016. 
Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về những kết quả 
thử nghiệm các mô hình đối tác công tư (PPP) trong 
nông nghiệp; các kết quả đạt được từ hoạt động Đối 
tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững (PSAV) và phát 
triển chuỗi giá trị nông sản.
Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 2016 tập trung thảo 
luận về các cơ hội đầu tư gắn với nông dân sản xuất 
quy mô nhỏ trong các chuỗi giá trị, hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo, các nguồn tài chính hỗ trợ nông dân và 
việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật số để triển khai 
các sáng kiến.
Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn 
mạnh, nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, 
đảm bảo ANLT và ổn định xã hội của Việt Nam với 
việc đóng góp khoảng 17% GDP, tạo việc làm cho 
47% lực lượng lao động và nguồn sinh kế chính cho 
khoảng 70% dân số.
Việt Nam là 1 trong  5 nước xuất khẩu hàng đầu 
trên thế giới về nông sản như: hạt điều, lúa gạo, hạt 
tiêu và thủy sản (tôm) với tổng kim ngạch xuất khẩu 

năm 2015 là 30,14 tỷ Đô la. Tuy nhiên, tăng trưởng 
nông nghiệp Việt Nam hiện đang bị tác động xấu 
từ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tiêu cực của 
BĐKH; điều này, đòi hỏi cần phải có những thay đổi 
và điều chỉnh phù hợp như: Thúc đẩy sản xuất từ quy 
nông hộ (nhỏ) sang quy mô lớn, tập trung; đa dạng 
hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng nông sản 
nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường để 
góp phần cải thiện thu nhập của người nông dân; 
đồng thời, đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ và 
chia sẻ tri thức chuyển đổi từ nền kinh tế “nâu” sang 
nền kinh tế “xanh”.
Tại diễn đàn, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng thảo 
luận về các vấn đề liên quan đến nguồn tài chính để 
tái canh cây trồng, tăng sản lượng và tăng cường vai 
trò các tổ chức nông dân; đồng thời cũng đã chia sẻ 
kinh nghiệm trong việc áp dụng mô hình đầu từ theo 
hình thức PPP cho kinh doanh nông nghiệp toàn 
diện và bền vững tại Việt Nam.
Bên lề diễn đàn, Bộ trưởng sẽ có các cuộc tiếp xúc 
song phương với Lãnh đạo một số nước thành viên 
ASEAN nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với 
các nước này.  Các nước đối tác của Grow Asia đã 
chia sẻ các sáng kiến chuỗi giá trị của nước mình 
và giới thiệu các mô hình kinh doanh mới đang đạt 
nhiều kết quả.

Trang 6/8

diễn đàn tăng trưởng châu á 2016: 
việt nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị nông sản

Bộ trưởng Cao Đức Phát tại diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 2016, tại Kuala Lumpur, Malaysia, 31/5- 02/06/2016.
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Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành Nội dung
Thủ tướng Chính phủ
27/06/2016  Quyết định 1141/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen 

và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016-2025. 

20/06/2016 Quyết định 1084/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, 
tiền tệ quốc gia.

10/6/2016 Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông 
thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2016-2020. 

01/07/2016  Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý 
chuyên ngành của Bộ Y tế. 

01/07/2016  Nghị định 66/2016/NĐ-CP về việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Văn bản luật nông nghiệp Và phát triển nông thôn ban hành tháng 6/2016

Chính phủ

05/07/2016 Thông báo 164/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết 
thực hiện 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. 

24/06/2016  Thông báo 153/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  tại cuộc họp thường 
trực Chính phủ về tình hình thực hiện Luật Đầu tư công và việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự 
án cụ thể. 

22/06/2016  Thông báo 149/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cơ chế hỗ trợ 
vốn Nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

20/06/2016  Công văn 4944/VPCP-KTN về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng phó 
biến đổi khí hậu (SP-RCC). 

16/06/2016 Công văn 4867/VPCP-KTTH về việc mua tạm trữ muối niên vụ 2016.

28/06/2016 Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

27/06/2016 Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 38/2007/TT-
BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 
99/2006/TT-BNN.

27/06/2016 Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 
13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

24/06/2016  Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT về việc quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

24/06/2016 Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

22/06/2016 Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn ban hành.

10/06/2016 Thông tư 16/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 
08/04/2014 của Bộ Nông nghiệp &PTNT quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu 
thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư.

10/06/2016 Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.

02/06/2016 Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT về việc quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội 
đồng thú y các cấp.

02/06/2016 Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

01/06/2016 Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở 
Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

01/06/2016 Thông tư 11/2016/TT-BNNPTNT về việc quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch 
động vật.

01/06/2016 Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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Bộ Tài Chính

Bộ Ngoại giao

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài Chính, Bộ Công thương

27/06/2016 Thông tư liên tịch 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện NĐ 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng, gắn liền với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 
2015-2020.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/06/2016  Thông tư 79/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ 
nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

17/06/2016 Thông tư 83/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và 
Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư.

14/06/2016  Thông tư 81/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng 
theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với 
chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. 

06/06/2016  Thông tư 79/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay 
lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

29/06/2016 Thông báo 41/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa Chính phủ 
Việt Nam và Chính phủ Lào.

29/06/2016  Thông báo 40/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

13/06/2016 Thông báo 37/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy 
Sỹ về Dự án “Thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi, giai đoạn 2 tại Việt 
Nam” (RIICE-VN).

30/05/2016 Thông báo 30/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô 
ASEAN + 3 (Agreement Establishing ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office).

01/07/2016  Thông tư 09/2016/TT-BCT quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 
2016.

28/06/2016  Quyết định 2650/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 
09/05/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm .

20/06/2016  Quyết định 2493/QĐ-BCT về việc phê duyệt Danh mục dự án tham gia Chương trình “Phát triển một số 
ngành công nghiệp công nghệ cao” bắt đầu thực hiện từ năm 2017. 

30/06/2016 Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

28/06/2016  Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

06/06/2016  Quyết định 771/QĐ-BKHĐT phê duyệt Kế hoạch phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020.

23/06/2016  Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.


