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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
đã ký Quyết định số 1490/QĐ-

BNN-KH ngày 27/4/2018 ban hành Kế 
hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT thực hiện “Kịch bản tăng 
trưởng năm 2018 của ngành nông 
nghiệp”. 

Tại Quyết định 1490/QĐ-BNN-KH, Bộ 
trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với 
từng lĩnh vực, từng đơn vị, yêu cầu các 
đơn vị phải xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết 
quả thực hiện theo Quý, đề xuất các 
giải pháp mới, mang tính đột phá để 
đảm bảo đạt mục tiêu của từng lĩnh 
vực và của cả ngành.

Theo đó, năm 2018 toàn ngành nông 
nghiệp phấn đấu đạt một số chỉ tiêu 
chính như sau:

• Tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 
3,05%;

o Nông nghiệp: 2,31%

o Lâm nghiệp: 6,0%

o Thủy sản: 5,1%

• Kim ngạch xuất khẩu: 40 – 40,5 tỷ 
USD

• Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 
39,8%;

• Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 
54 huyện;

• Tỷ lệ che phủ rừng: 41,65%.

Những nhiệm vụ và giải pháp trọng 
tâm:

• Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng 
cao năng suất, chất lượng hàng nông 

sản và hiệu quả sản xuất

• Phát triển mạnh thị trường, tháo gỡ 
rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông 
sản

• Phát triển nông thôn, trọng tâm là 
đẩy mạnh thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới

• Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, 
ứng dụng khoa học công nghệ, đặc 
biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch 
vào sản xuất

• Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách

• Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện 
đại

• Tăng cường công tác thủy lợi, phòng 
chống thiên tai, phát triển bền vững
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Kế hoạch hành động thực hiện ‘Kịch bản tăng trưởng năm 2018 của ngành nông nghiệp’
Xây dựng nông thôn mới-chính sách thúc đẩy phát triển hợp tác xã và khuyến nông
Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế
Chính sách mới ban hành tháng 5/2018 về phát triển nông nghiệp nông thôn
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ‘KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG 
NĂM 2018 CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP’
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI-CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT 
TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ KHUYẾN NÔNG
Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn 
mới năm 2018

Mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 
2018 cả nước theo Kế hoạch hành động của Bộ tại Quyết 

định số 1490/QĐ-BNN-KH là: Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 
39,8%;Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 54 huyện.

 Để đạt được những mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp &PTNT đã 
xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về NTM gắn với 
tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn 
thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình; 
hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả các 
Đề án xây dựng NTM đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ và 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học và công 
nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện nghiêm túc phương châm của Ban Chỉ đạo Trung 
ương “Chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả” 
để triển khai 11 nội dung của Chương trình đã theo hướng bền 
vững, có chất lượng và từng bước đi vào chiều sâu.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM, từng 
địa phương phải xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để tập trung 
chỉ đạo, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, 

văn hoá và an ninh trật tự. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các 
nguồn vốn để thực hiện Chương trình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương 
trình (định kỳ, đột xuất). Trong đó tập trung vào các nội dung: 
tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương 
năm 2018; tiến độ và giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản của 
các địa phương; điều tra và đánh giá sự hài lòng của người dân 
về xây dựng NTM...; hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống 
giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý 
Chương trình…

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 12/CT-TTg yêu cầu các cơ 
quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành Luật 

Hợp tác xã năm 2012. Hiện nay, cả nước có khoảng 19.569 hợp 
tác xã, giai đoạn 2013-2016, đã có 5.641 hợp tác xã thành lập 
mới. Doanh thu của Hợp tác xã và thu nhập của người lao động 
được cải thiện, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên. Đóng 
góp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cho tăng trưởng GDP 
của cả nước trong 5 năm qua đạt trên 4%, góp phần thực hiện 

xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại cộng đồng.

Để Luật Hợp tác xã 2012 tiếp tục được triển khai một cách hiệu 
quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã 
hội tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp 
tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho 
các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, cũng 
như vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh 
tế - xã hội.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu: (i) Không để các 
hợp tác xã tồn tại hình thức; (ii) Xây dựng mô hình hợp tác xã 
hiệu quả; (iii) Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp 
tác xã.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn xây dựng Kế hoạch xây dựng mô hình liên kết sản xuất và 
tiêu thụ giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với 
các doanh nghiệp; Xây dựng Kế hoạch xây dựng mô hình hợp 
tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và 
Đề án nâng cao trình độ quản lý sản xuất cho nguồn nhân lực 
phát triển hợp tác xã nông nghiệp bằng nguồn vốn xã hội hóa ở 
nước ngoài.
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Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia vừa ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 
(OCOP), được thực hiện trên phạm vi cả nước. Chương trình 
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, nhiệm 
vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Tổng kinh phí thực hiện chương 
trình là 45.000 tỷ đồng chủ yếu là nguồn xã hội hóa từ: Vốn của 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, vốn vay 
từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tài trợ của 
các tổ chức quốc tế…

Nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần bao gồm: Ngân sách 
hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 
giai đoạn 2016 – 2020, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, 
nguồn khuyến công, khuyến nông, các nguồn vốn lồng ghép 
khác của trung ương và địa phương. Trọng tâm của Chương trình 

OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch 
vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành 
phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập 
thể thực hiện. 

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính 
sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất 
hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, 
ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến 
thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng. 

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển các hình 
thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác 
xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền 
thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế 
nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp 
lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo 
tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam. 

Chương trình sẽ xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương 
trình OCOP đồng bộ từ trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, 
xã); ban hành Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm; 
ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả 
Chương trình OCOP trên phạm vi cả nước. 

Từ nay tới năm 2020, Chương trình sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa 
ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản 
phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên 
kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; củng cố, 
kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình 
OCOP; phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP. 

Chương trình sẽ triển khai thực hiện từ 8 đến 10 
mô hình Làng văn hóa du lịch (Ảnh: Làng nghề Bát 
Tràng, Hà Nội).

CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP 
QUA HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến 
nông. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ 

trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính 
sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên 
truyền; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách 
khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông…

Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo

Theo Nghị định, Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 100% cả đối tượng 
chuyển giao và nhận chuyển giao công nghệ cho chi phí tài liệu, 
tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, 
bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định hiện 
hành. Nghị định nêu rõ, ưu tiên đào tạo cán bộ khuyến nông là 
nữ, người dân tộc thiểu số.

Chính sách thông tin tuyên truyền

Theo Nghị định, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí 
xây dựng nội dung tuyên truyền khuyến nông trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, xuất bản tạp chí, tài liệu, ấn phẩm 
khuyến nông, tổ chức sự kiện khuyến nông (hội nghị, hội thảo, 
hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm), xây dựng và quản 
lý cơ sở dữ liệu thông tin khuyến nông và các hình thức thông tin 
tuyên truyền khuyến nông khác.

Đối tượng chuyển giao, đối tượng nhận chuyển giao công nghệ 

khi tham dự các sự kiện khuyến nông được hỗ trợ chi phí tài liệu, 
đi lại, tiền ăn, nơi ở theo quy định hiện hành.

Chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình

Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn được hỗ trợ từ 40 
đến tối đa là 100% tuỳ thuộc địa bàn triển khai, loại mô hình trình 
diễn… theo quy định hiện hành (đối với tất cả các loại mô hình). 
Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tổ chức đào tạo, 
tập huấn, thông tin tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tham quan 
học tập để nhân rộng mô hình.

Trang 3/8

Chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ tri thức cùng nông dân
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Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai công tác chuẩn bị Dự 
án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai” tại 6 tỉnh: Hà 

Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn qui 
mô nhỏ nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng giá trị 
nông nghiệp theo cách bền vững góp phần phát triển nông thôn 
toàn diện trong khu vực. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-
2023. Tổng mức đầu tư 2.903 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của  
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 2.365 tỷ đồng.

Hơn 3 năm qua, các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của JICA đã tích cực 
hỗ trợ cho 6 tỉnh trong việc triển khai, nhân rộng các kết quả 
thành công của Dự án Hợp tác kỹ thuật của JICA tại một số tỉnh 
ở Việt Nam. Đặc biệt là hỗ trợ cho 6 tỉnh này xây dựng hợp phần 
phát triển cơ sở hạ tầng, thích ứng với BĐKH và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai là một nội dung rất quan trọng của dự án.

Dự án ‘Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai’ được thiết kế 
với 78 tiểu dự án thuộc các lĩnh vực: Thủy lợi, chỉnh trị sông ngòi, 
kè chống sạt lở, đường giao thông. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp 
cho khoảng 420.000 hộ  dân hưởng lợi trực tiếp, có điều kiện tiếp 
cận dễ dàng với nơi cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp 
và tiếp cận với thị trường, tăng năng suất các loại cây trồng, vật 
nuôi có giá trị cao phù hợp với khu vực miền núi; đặc biệt là tăng 
khả năng chống chịu và thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu 
đang ngày càng gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp với các tỉnh 
vùng Dự án. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh là chủ đầu tư, phải chịu 
trách nhiệm chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định, làm rõ trách 
nhiệm của từng khâu, từng việc trong quá trình đầu tư, thực hiện 
dự án, tránh tình trạng kéo dài. Bộ Nông nghiệp &PTNT chịu trách 
nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến 
độ đề ra.

Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và 
tre tại Việt Nam” trị giá 4,3 triệu Euro do liên minh châu Âu 

(EU), Tổ chức Oxfam và đối tác đồng tài trợ sẽ được thực hiện 
trong bốn năm (2018- 2022) tại năm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 
Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang, mang lại lợi ích cho 150 nhóm 
sản xuất với 35.000 thành viên và 60 doanh nghiệp chế biến 
vừa và nhỏ. 

Mục tiêu nhằm xây dựng năng lực của các hộ sản xuất quy mô 
nhỏ. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật các doanh nghiệp đầu ngành 
trong chuỗi nghêu và tre nhằm đạt được các tiêu chuẩn sản 
xuất bền vững quan trọng dành cho nghêu, dành cho tre. Đó là 
điều kiện tiên quyết để tiếp cận những thị trường khó tính như 
châu Âu.

Hiện nay, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành tre ước đạt 250 triệu 
USD/năm, trong khi nguồn thu hàng năm từ ngành sản xuất 
ngao cũng lên đến 200 triệu USD. Một trong những mục tiêu 

quan trọng của dự án là thúc đẩy môi trường chính sách thuận 
lợi, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi giá trị. Các liên minh 
công, tư bao gồm chính quyền địa phương, các tổ chức dịch vụ 
công, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp đầu ngành, các tổ 
chức tổ chức chính trị xã hội và đối tác sẽ được thành lập tại 
năm tỉnh dự án.

NHẬT BẢN HỖ TRỢ 6 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trang 4/8

Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ 
khuyến nông

Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân hoạt động khuyến nông được 
tham gia tư vấn và dịch vụ khuyến nông quy định Nghị định này 
và theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức, cá nhân hoạt 
động tư vấn và dịch vụ khuyến nông được ưu tiên thuê đất, vay 
vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật 
hiện hành. Chi phí dịch vụ, tư vấn khuyến nông do các bên thỏa 
thuận. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ dịch vụ, tư vấn 
khuyến nông theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xã hội hóa khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong 
nông nghiệp

Cũng theo Nghị định, các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa 
hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông 
nghiệp được hưởng các chính sách sau: Được vinh danh, quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân 
khi thực hiện hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ có 
hiệu quả, có tác động tốt đến sản xuất kinh doanh nông nghiệp; 
được cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông hướng dẫn, tạo 
điều kiện thuận lợi khi tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển 
giao công nghệ trong nông nghiệp; được hưởng các chính sách 
ưu đãi về thuế, lệ phí, vay vốn, thuê đất và các chính sách khác 
theo quy định của pháp luật hiện hành…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2018.

Dự án tập trung vào lĩnh vực thủy lợi, chỉnh trị sông ngòi, 
kè chống sạt lở, đường giao thông.

4,3 TRIỆU EURO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NGHÊU VÀ TRE
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NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TĂNG 13 TỶ USD CHỐNG ĐÓI NGHÈO

WEF ASEAN 2018: SỰ KIỆN ĐỐI NGOẠI QUAN TRỌNG CỦA 
VIỆT NAM TRONG NĂM

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố tăng vốn thêm 13 tỷ USD 
nhằm nâng cao năng lực chống đói nghèo trên toàn cầu.

Theo kế hoạch, khoản vốn nói trên sẽ được chuyển tới 2 cơ 
quan trực thuộc WB là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc 
tế (IBRD) và Công ty Tài chính quốc tế (IFC), chịu trách nhiệm 
cho vay khu vực tư nhân. Nhật Bản dự kiến đóng góp 1,1 tỷ USD 
trong khoản vốn tăng thêm này.

Các cổ đông Nhóm WB đã chấp thuận hàng loạt các biện pháp 
cơ bản gồm tăng 13 tỷ USD vốn góp, cải tổ nội bộ và các biện 
pháp chính sách nhằm tăng cường cơ bản năng lực của định 
chế giảm nghèo toàn cầu này, giúp Nhóm WB có thêm nguồn 
lực để hoàn thành sứ mệnh của mình tại những khu vực cần trợ 
giúp nhất trên thế giới.

Gói tăng vốn do Ủy ban Phát triển thuộc Hội đồng Thống đốc 
chấp thuận gồm một khoản 7,5 tỷ USD tăng vốn cho IBRD và 
một khoản 5,5 tỷ USD tăng vốn cho IFC, qua việc tăng loại vốn 
góp chung và vốn góp có chọn lựa. Ngoài ra, cùng với khoản 
tăng vốn góp này, khoản vốn “có thể huy động thêm” của IBRD 
cũng tăng thêm 52,6 tỷ USD. Bên cạnh đó, một loạt các biện 
pháp khác như cải tổ nội bộ, nâng cao hiệu quả, định giá khoản 
vay và các biện pháp chính sách khác sẽ góp phần nâng cao tối 
đa tác động và làm cho Nhóm WB ngày càng mạnh mẽ hơn.Từ 
nay trở đi, các định chế tài chính trong Nhóm WB sẽ có khả năng 
tài chính lên tới khoảng 100 tỷ USD mỗi năm tài chính trong giai 
đoạn 2019 – 2030 để hỗ trợ các nước thành viên thuộc mọi 
nhóm thu nhập trong Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Hội nghị WEF ASEAN 2018 với chủ đề “Tinh thần doanh nghiệp và Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4” sẽ diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Trung 

tâm Hội nghị quốc gia, là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng của 
Việt Nam trong năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 395/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức 
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (Hội nghị WEF 
ASEAN 2018). Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm 
Trưởng Ban Tổ chức.

Hội nghị WEF ASEAN (trước đây là Hội nghị WEF Đông Á) là một diễn đàn 
lớn và có uy tín trong khu vực, thu hút sự tham dự của lãnh đạo nhiều nước 
trong và ngoài khu vực, nhiều tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo 
các tập đoàn hàng đầu thế giới. Việc tổ chức thành công Hội nghị này sẽ 
mang lại ý nghĩa nhiều mặt về chính trị, đối ngoại, kinh tế và quảng bá hình 
ảnh đất nước.

Thủ tướng nhận chuông nước chủ nhà WEF 
ASEAN 2018

THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 5 THÁNG ĐẦU 2018

Theo Bộ Nông nghiệp &PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 
5 năm 2018 ước đạt 3,2 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 

2018 đạt 15,6 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 8,25 tỷ USD, 
tăng 9,6%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,12 tỷ USD, tăng 9,7%; giá trị 
xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,4 tỷ USD, tăng 8,7% so với 
cùng kỳ năm 2017.

Tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2018 đạt 12,29 tỷ USD, tăng 10,6% so 
với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản 
chính đạt 9,54 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu, gạo và điều là những ngành hàng 
có sự gia tăng cả về lượng và giá trị. 

Tổng giá trị xuất/nhập khẩu nông lâm thủy sản 5 
tháng đầu năm 2018

Nguồn: Bộ Nông nghiệp &PTNT
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- Mặt hàng gạo, 5 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu ước đạt 
2,66 triệu tấn và 1,45 tỷ USD, tăng 13,9% về khối lượng và 
tăng 40% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá gạo xuất 
khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 503 USD/tấn, 
tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc vẫn tiếp 
tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt 
Nam trong 4 tháng đầu năm 2018 với 33,5% thị phần.

- Đối với ngành hàng điều, khối lượng xuất khẩu 5 tháng 
đầu năm 2018 ước đạt 139 nghìn tấn và 1,37 tỷ USD, tăng 
19,1% về khối lượng và tăng 22,9% về giá trị so với cùng kỳ 
năm 2017. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị 
trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần 
lần lượt là 36,4%, 13,4% và 11,5% tổng giá trị xuất khẩu hạt 
điều. Bốn tháng đầu năm 2018, trừ Úc, tất cả các thị trường 
xuất khẩu hạt điều chính của Việt Nam đều tăng mạnh.

- Các ngành hàng cà phê, cao su và chè là những ngành hàng 
có sự gia tăng về khối lượng và giảm về giá trị xuất khẩu. 
Trong số các ngành hàng nông sản xuất khẩu, chè là ngành 
hàng có sự sụt giảm mạnh cả về lượng và giá trị. Cụ thể, khối 
lượng xuất khẩu chè 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 44 nghìn 
tấn và 68 triệu USD, giảm 12,3% về khối lượng và giảm 10,1% 
về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

- Về xuất khẩu thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 5 
năm 2018 ước đạt 671 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu 
thủy sản 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,12 tỷ USD, tăng 
9,7% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung 
Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của 
thủy sản Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018, chiếm 52,7% 
tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Thống kê



Bản tin ISG 05/2018

Tháng 05/2018

24/05/2018 Chỉ thị 13/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách NN năm 2019

22/05/2018 Chỉ thị số 12/CT-TTg Về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012

15/05/2018 Quyết định 552/QĐ-TTg về Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 
17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

14/05/2018 Công văn 608/TTg-NN về chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

14/05/2018 Công văn 605/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

11/05/2018 Quyết định 520/QĐ-TTg công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn NTM 2017. 

10/05/2018 Quyết định 509/QĐ-TTg công nhận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn NTM 2017.

10/05/2018 Quyết định 501/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 
2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

08/05/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Có hiệu lực từ 01/07/2018

07/05/2018 Quyết định 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (tên tiếng Anh là: One commune one product, 
gọi tắt là Chương trình OCOP)

07/05/2018 Quyết định số 491/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

27/04/2018 Quyết định 461/QĐ-TTg về việc 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.

24/05/2018 Nghị định 83/2018/NĐ-CPvề khuyến nông

22/05/2018 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

22/05/2018 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

16/05/2018 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

15/05/2018 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Nghị định 
có hiệu lực từ 01/7/2018

15/05/2018 Nghị định 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

15/05/2018 Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP  về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

14/05/2018 Nghị định 67/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

14/05/2018 Nghị quyết 56/NQ-CP về việc không thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Hệ thống hóa mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số và 
đặc điểm của địa phương nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, hạn chế hoạt động giao thương tiểu ngạch, phát triển thị trường trong nước phù 
hợp với cam kết hội nhập”.

14/05/2018 Nghị quyết số 55/NQ-CP về Xây dựng Nghị định về tổ hợp tác

07/05/2018 Nghị định số 64/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

04/05/2018 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

02/05/2018 Nghị định số 62/2018/NĐ-CP Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

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

Chính phủ

23/5/2018 Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

21/5/2018 Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị TW7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người 
lao động trong DN

19/05/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ.

CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 05/2018 
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22/05/2018 Quyết định số 1832/QĐ-BNN-TCCB vv tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp và PTNT cho ông Arie Veldhuizen

22/05/2018 Thông báo số 3850/TB-BNN-VP về Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo Cục chế biến và phát triển 
thị trường nông sản.

21/05/2018 Quyết định sô 1793/QĐ-BNN-CBTTNS Phê duyệt kế hoạch tổ chức HC nông nghiệp công nghệ  cao  và nông sản an toàn các tỉnh vùng ĐBSH 
năm 2018( tổ chức tại Hà Nam )

21/05/2018 Công văn số 3792/BNN-HTQT về Phối hợp thử nghiệm Hệ thống giám sát và đánh giá thực hiện chương trình kế hoạch thích ứng quốc gia 
ngành nông nghiệp và PTNT

18/05/2018 Quyết định số 1763/QĐ-BNN-KH Phê duyệt kết quả “Điều tra đánh giá thực trạng sơ chế, chế biến, tổn thất sau thu hoạch cà phê và đề xuất 
giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch” – Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật dự án VnSat.

17/05/2018 Thông báo số 3721/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp về đề tài “Khởi nghiệp HTX Nông nghiệp gắn 
với xây dựng NTM”

15/05/2018 Quyết định số 1692/QĐ-BNN-PC Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

11/05/2018 Công văn số 3554/BNN-TCTS về việc Tăng cường chỉ đạo quản lý trong sản xuất cá tra

10/05/2018 Công điện 3542/CĐ-BNN-TCLN về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

10/05/2018 Quyết định 1629/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông 
thôn ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019.

09/05/2018 Quyết định số 1609/QĐ-BNN-TCTL Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy lợi

09/05/2018 Quyết định số 1615/QĐ-BNN-TCCB v/v ban hành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế  một cửa ASEAN của Bộ nông nghiệp và 
PTNT năm 2018

07/05/2018 Công văn số 3395/BNN-VPĐP V/v đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

04/5/2018 Quyết định số 1538/QĐ-BNN-KHCN QĐ cấp Giấy chứng nhận DN Nông nghiệp ứng dụng CNC

03/05/2018 Thông báo số 3291/TB-BNN-VP Ý kiến KL của TT. Vũ Văn Tám tại hội nghị chuyên đề QLCL ATTP

03/5/2018 Thông báo số 3219/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị chuyê đề quản lý chất lượng ATTP và triển khai thực 
hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

02/05/2018 Quyết định số 1499/QĐ-BNN-CBTTNS Ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia gạo Việt Nam

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 TW chương trình mục tiêu 
quốc gia xd NTM.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

12/04/2018 Thông báo số 191/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính 
sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

05/04/2018 Công văn số 4765/VPCP-KSTT V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN trong lĩnh vực thuế, hải quan

21/03/2018 Thông báo 185/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển ở vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long.

12/04/2018 Công văn 4340/VPCP-NN về chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với diện tích tái canh cây cà phê.

05/04/2018 Thông báo 173/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu 
dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

21/03/2018 Công văn 4219/VPCP-QHQT về việc kết quả chuyến thăm và làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bỉ và EU.

14/05/2018 Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các 
công ty nông, lâm nghiệp.

Văn phòng Chính phủ


