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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp,
nông thôn năm 2015 và đánh giá 5 năm 2011-2015;

triển khai nhiệm vụ Kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2016-2020

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

VÀ 5 NĂM 2011 – 2015

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Năm 2015, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức, lớn nhất là (1) El Nino gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan,
bất thường; (2) Thị trường xuất khẩu nông, thủy sản gặp nhiều khó khăn; giá cả
nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta giảm... đã ảnh hưởng mạnh
đến kết quả hoạt động và thực hiện kế hoạch của toàn ngành.

Tuy vậy, ngành nông nghiệp và PTNT cũng có nhiều thuận lợi cơ bản, đó là
Đảng và Chính phủ luôn dành sự quan tâm cao cho phát triển nông nghiệp, nông
thôn, nâng cao đời sống của nông dân. Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông
nghiệp, nông thôn tiếp tục đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển cho ngành.
Ngay từ đầu năm, toàn ngành đã tích cực thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết
số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2015; Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới. Vì vậy, toàn ngành đã vượt qua khó khăn, thách thức và đạt
được những kết quả khá toàn diện. Cụ thể:

1. Tái cơ cấu ngành được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng
ngành được duy trì với chất lượng tiếp tục được cải thiện

1.1. Về kết quả tăng trưởng ngành

Năm 2015, tốc độ tăng GDP đạt 2,41%; giá trị sản xuất (theo giá cố định
2010) tăng 2,62%, trong đó, nông nghiệp tăng 2,28%, lâm nghiệp tăng 7,92%, thuỷ
sản tăng 3,06%.

Bình quân cả giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt
3,13%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra (từ 2,6 - 3%). Giá
trị sản lượng tăng bình quân 3,68%/năm. Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải
thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành đã tăng từ 57% năm
2010 lên khoảng 68% năm 2015; năng suất lao động xã hội ngành NLTS tăng 1,9
lần từ 16,3 triệu đồng năm 2010 lên khoảng 31 triệu đồng năm 2015. Giá trị sản
phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đã tăng từ 54,6 triệu đồng/ha năm 2010 lên
79,3 triệu đồng/ha năm 2014 và khoảng 82-83 triệu đồng/ha năm 2015; 1 ha mặt
nước nuôi trồng thủy sản tăng từ 103,8 triệu đồng/ha lên 177,4 triệu đồng/ha, năm
2014 và khoảng 183 triệu đồng/ha năm 2015.
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Kết quả thực hiện một số mục tiêu tổng quát

Chỉ số đánh giá Đơn
vị

Thực
hiện
2010

KH
2011-
2015

Kết quả thực hiện ƯTH 2015/
KH2011-

2015
Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

1. Tốc độ tăng GDP
NLTS hàng năm % 3,29

2,6-
3,0

4,23 2,92 2,63 3,44 2,4 Bình quân 3,13
Vượt KH

2. Tốc độ tăng GTSX % 5,0
4,0 -
4,5

5,8 3,14 2,95 3,9 2,62 Bình quân 3,68
Đạt KH

3. Tỷ lệ hộ nghèo NT % 17,4 10 15,9 14,1 12,7 10,8 9,3 Vượt KH
4. Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu
chí NTM

% 0 20 0 0,4 0,75 8,8 16,5 Không đạt

5. Tỷ lệ che phủ rừng % 39,5 42-43 39,7 40,7 41,0 40,4 40,7 Khồng đạt KH
6. Kim ngạch xuất
khẩu

Tỷ
USD

19,5 21 25,1 27,2 27,7 30,381 30,14 Vượt

1.2. Về điều chỉnh cơ cấu sản xuất
a) Trồng trọt
Năm 2015, đã có khoảng 157 nghìn ha đất bị ảnh hưởng bởi hạn hán, gần 5

nghìn ha bị mất trắng, 36 nghìn ha không thể gieo cấy, trong đó vụ Đông Xuân có
122,3 nghìn ha đất bị hạn, 6,7 nghìn ha phải dừng sản xuất, mất trắng 4,9 nghìn ha;
vụ Hè Thu có 33 nghìn ha đất bị hạn, 29,3 nghìn ha phải dừng sản xuất, trên 9
nghìn ha đất phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Trong sản xuất đã tập trung chỉ đạo mùa vụ phù hợp với diễn biến thời tiết
và nhu cầu thị trường; đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng,hạ
giá thành lúa gạo. Đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu giống lúa, thay thế giống chất
lượng thấp bằng giống lúa có chất lượng và giá trị thương mại cao hơn. Tỷ lệ sử
dụng giống lúa xác nhận của các tỉnh phía Bắc đạt khoảng 80%, khu vực miền
Trung đạt trên 50%, vùng ĐBSCL đạt khoảng 41%; tỷ lệ giống lúa chất lượng cao
đạt khoảng 40%. Đã xử lý tốt vấn đề mùa Đông ấm, duy trì sản lượng ở ĐBSH,
tiếp tục mở rộng diện tích vụ Thu Đông ở ĐBSCL để tận dụng cơ hội thị trường.

Nhiều địa phương đã tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích sản xuất các loại
cây trồng kém hiệu quả, khó tiêu thụ hoặc có khó khăn về nguồn nước do bị hạn hán
sang các loại cây trồng có thị trường và đem lại thu nhập cao hơn. Trong năm, các
địa phương đã chuyển đổi khoảng 34,6 ngàn ha gieo trồng lúa kém hiệu quả sang
trồng ngô, các cây màu và cây làm thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Các quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường được phổ biến
nhân rộng; công tác dự báo, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh được thực hiện tốt kết
hợp với tăng cường ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất và thu hoạch, giảm chi phí
và tổn thất nên hiệu quả sản xuất được cải thiện.

So với năm 2014, sản lượng hầu hết các loại cây trồng tiếp tục tăng: Diện
tích lúa cả năm đạt 7,83 triệu ha, tăng 18,7 nghìn ha, năng suất đạt 57,7 tạ/ha, tăng
0,2 tạ/ha nên sản lượng dự kiến đạt 45,2 triệu tấn (tăng 241 nghìn tấn ). Diện tích
ngô đạt 1,179 nhgìn ha, tăng 0,3 nghìn ha; năng suất đạt 44,8 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha;
sản lượng đạt 5,28 triệu tấn, tăng 78 nghìn tấn (1,5%). Tổng sản lượng lương thực
có hạt ước đạt 50,5 triệu tấn (tăng 301 nghìn tấn). Diện tích sắn đạt 566 nghìn ha,

1 Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan
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tăng 13,7 nghìn ha (+2,5%); năng suất đạt 188,4 tạ/ha (tăng 3,7 tạ/ha), sản lượng
đạt 10,67 triệu tấn, tăng 464 nghìn tấn (4,5%).

Diện tích rau đậu thực phẩm đạt 887,8 nghìn ha, tăng 6,1 nghìn ha; sản lượng
ước đạt 15, 7 triệu tấn, tăng 276,6 nghìn tấn. Một số loại cây có diện tích và sản
lượng giảm là mía đạt 284,5 nghìn ha, giảm 20,6 nghìn ha; sản lượng đạt 18,3 triệu
tấn, giảm 7,6% so với năm 2014. Sản lượng lạc đạt 451,8 nghìn tấn, giảm 1,5 nghìn
tấn (giảm 0,3%); đậu tương đạt 146,4 nghìn tấn, giảm 10,1 nghìn tấn (giảm 6,5%).

Các cây công nghiệp dài ngày: diện tích cao su đạt khoảng 981 nghìn ha, sản
lượng mủ khô đạt 1,02 triệu tấn, tăng 5,2%; cà phê đạt khoảng 645 nghìn ha, sản
lượng 1,44 triệu tấn, tăng 2,6%, tái canh được khoảng 16,85 ngàn ha; chè đạt 134
nghìn ha, sản lượng búp tươi ước đạt trên 1triệu tấn, tăng 88 nghìn tấn; diện tích
điều ước đạt 292 nghìn ha, giảm 3,1 nghìn ha nhưng sản lượng vẫn đạt 345 nghìn
tấn, tương đương năm 2014; diện tích hồ tiêu khoảng 98 nghìn ha, tăng 12 nghìn
ha, sản lượng 169 nghìn tấn, tăng 17,2 nghìn tấn.

Cây ăn quả phát triển nhanh cả về sản lượng và chủng loại; đang trở thành
hướng chuyển đổi hiệu quả trong tái cơ cấu ngành trồng trọt, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của người dân trong nước và xuất khẩu tăng mạnh. Nhiều địa phương đã
phát triển vùng cây ăn quả hàng hóa tập trung đem lại thu nhập cao cho người dân.

Giai đoạn 2011-2015: So với năm 2010, năng suất lúa đã tăng từ 53,4 tạ/ha
năm 2010 lên 57,7 tạ/ha năm 2015; sản lượng lúa tăng từ 40 triệu tấn lên 45,2 triệu
tấn, bình quân mỗi năm tăng 1 triệu tấn. Sản xuất ngô tăng từ 1,126 triệu ha lên
1,179 triệu ha, năng suất tăng từ 41,1 tạ/ha lên 45 tạ/ha, sản lượng tăng từ 4,62
triệu tấn lên 5,3 triệu tấn (tăng 680 nghìn tấn). Tổng sản lượng lương thực cây có
hạt tăng từ 44,6 triệu tấn lên 50,5 triệu tấn (tăng 5,9 triệu tấn).

Diện tích, sản lượng các cây công nghiệp có giá trị cao tăng mạnh: cao su
tăng 241 nghìn ha (32,5%) và 262,5 nghìn tấn (34,8%); cà phê tăng 97 nghìn ha
(17,7%) và 339 nghìn tấn (3,6%); hồ tiêu tăng 46,3 nghìn ha (90%) và 57,6 nghìn
tấn (51,8%); chè tăng 5,3 nghìn ha và 177 ngàn tấn búp tươi (21,5%). Ngược với
xu thế tăng của cao su, cà phê và hồ tiêu, các vườn điều già cỗi, kém hiệu quả được
thanh lý và chuyển dần sang trồng các cây trồng khác nên diện tích điều đã giảm
80,6 ngàn ha (-21,7%), nhưng sản lượng điều thô vẫn tăng 55,1 nghìn tấn (19%),
cây ăn quả tăng 21 ngàn ha (2%), sản lượng tăng 558,5 ngàn (11,2%).

Nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng, hiệu quả,
gắn với thị trường, giá trị sản xuất thu được trên 1 ha đất trồng trọt đã tăng từ  54,6
triệu đồng/ha năm 2010 lên 79 triệu đồng/ha năm 2014. Ước năm 2015 đạt 82 triệu
đồng/ha, tăng 50% so với 2010.

Sau 5 năm, lĩnh vực trồng trọt thực hiện cơ bản đạt và vượt các mục tiêu kế
hoạch đề ra.

b) Chăn nuôi
Năm 2015, ngành chăn nuôi tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và

hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt. So với năm 2014, các
loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản đều giảm mạnh cả về diện dịch và
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mức độ thiệt hại. Sản xuất, lưu thông và sử dụng các loại giống, vật tư và thức ăn chăn
nuôi được quản lý chặt chẽ hơn.

Chăn nuôi tập trung quy mô lớn ngày càng phổ biến; chăn nuôi hộ gia đình đã
chuyển theo hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến và có kiểm soát hơn. Bộ đang chỉ đạo
xây dựng các vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh hướng tới xuất khẩu đối với
lợn ở Nam Định, Thái Bình, đối với gà ở các tỉnh Đông Nam Bộ...

Để tăng nhanh nguồn giống vật nuôi chất lượng cao, Bộ đã thực hiện chủ
trương khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp nhập khẩu giống tốt, chất lượng cao
phục vụ sản xuất.

Vì vậy, sản xuất chăn nuôi phát triển khá tốt. Sản lượng các sản phẩm chính
đều tăng. Ước cả năm, đàn lợn đạt 27,2 triệu con (tăng 1,6%), gia cầm đạt 339
triệu con (tăng 3,5%), đàn bò 5,31 triệu con (tăng 1,5%), riêng bò sữa đạt 275
nghìn con, tăng 20,8% so với năm 2014; đàn trâu đạt 2,51 triệu con, tương đương
năm 2014. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 4,78 triệu tấn, tăng 3,9%; sữa tươi
đạt 645,6 nghìn tấn, tăng 17,5%; TĂCN công nghiệp quy đổi đạt 15,6 triệu tấn,
tăng 6,2% so với năm 2014.

Ước cả năm, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 4,3% so với năm 2014.
Giai đoạn 2011-2015, chăn nuôi đã chuyển mạnh theo hướng nâng cao năng

suất, chất lượng đàn vật nuôi. Năng suất vật nuôi được cải thiện rõ: Năng suất bò
sữa tăng từ 4 - 4,1 tấn/con/năm trong giai đoạn 2006-2010 lên 4,2-4,5 tấn/con/năm
đối với bò HF thuần; trọng lượng bình quân lợn thịt xuất chuồng tăng từ 67,7
kg/con (năm 2011) lên gần 70 kg/con (năm 2014), gà khoảng 1,6-1,7 kg/con.
Phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp tiếp tục phát triển. Nhiều mô hình
chăn nuôi công nghiệp gắn liền với giết mổ, chế biến tập trung, công nghiệp và
phân phối sản phẩm đã được hình thành. Tiến bộ kỹ thuật và công nghệ về giống,
thức ăn, quản lý, môi trường... đã được chuyển giao nhiều vào sản xuất.

Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi phát triển nhanh về cả chất lượng
và số lượng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,96%/năm, tỷ trọng thức ăn công
nghiệp trên tổng thức ăn tinh tăng từ 54% năm 2010 lên khoảng 65% năm 2015.

Sản lượng thịt ước đạt 4,8 triệu tấn (tăng 18,9% so với năm 2010), sữa tươi
đạt 645,6 nghìn tấn (tăng gấp 2 lần), trứng đạt 8,9 tỷ quả (tăng 50,5%); giá trị sản
lượng tăng bình quân 3,4%/năm.

c) Thủy sản
Năm 2015, ngành thủy sản tập trung phát triển đánh bắt xa bờ, nâng cao hiệu

quả khai thác; duy trì sản lượng và nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản.
Trong năm, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản,

giá xăng dầu giảm. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản (QĐ
48/2010/QĐ-TTg, NĐ 67/2014/NĐ-CP và NĐ 89/2015/NĐ-CP) được triển khai tích
cực. Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị định 67, đã có 27/28 tỉnh, thành phố ven biển
phê duyệt danh sách ngư dân đủ điều kiện đóng mới tàu cá với 775 tàu, 107 tàu
nâng cấp. Các địa phương đã phê duyệt 1.692 tàu đủ điều kiện hưởng chính sách
bảo hiểm, 227 tàu đủ điều kiện hưởng chính sách tín dụng lưu động, 221 chủ tàu
đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển,…
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Nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn về thị trường và thời tiết, giá tôm thẻ chân
trắng và cá tra nguyên liệu thấp. Bộ và các địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn lịch
thả nuôi phù hợp; đồng thời phát triển mạnh nuôi tôm sú do thị trường thuận lợi
hơn theo các mô hình nuôi bán thâm canh hoặc quảng canh cải tiến, luân canh tôm-
lúa ở vùng ĐBSCL nên đã bù đắp được phần sụt giảm của tôm thẻ chân trắng.

Ước cả năm 2015, tổng sản lượng thủy sản đạt 6,55 triệu tấn (tăng 216 nghìn
tấn, 3,4%); trong đó, sản lượng khai thác đạt 3,03 triệu tấn (tăng 116,8 nghìn tấn, 4%),
sản lượng nuôi trồng đạt 3,51 triệu tấn (tăng 99,7 nghìn tấn, 2,9%). Giá trị sản xuất
thủy sản tăng 3,06% so với năm 2014.

Dự kiến cả giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản đạt
bình quân 4,89%/năm. Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2015 tăng 1,4 triệu tấn so với
năm 2010 (tăng 27,3%, vượt 15% kế hoạch; trong đó, sản lượng khai thác tăng 621
nghìn tấn, tăng 25,7% và vượt 38% so với kế hoạch; sản lượng nuôi trồng tăng 785
nghìn tấn, tăng 28,8% và vượt 1,4% so với kế hoạch của cả giai đoạn).

d) Lâm nghiệp
Đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp.

Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai công tác quản lý giống cây
trồng. Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận
nguồn gốc lô cây giống đạt khoảng 80%. Trong năm, đã chuyển hóa rừng gỗ nhỏ
sang gỗ lớn: 1.936 ha; trồng rừng thâm canh gỗ lớn: 29.296 ha. Một số địa phương
trọng điểm xuất khẩu dăm gỗ đã ban hành kế hoạch giảm hoặc không cấp phép
mới xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu từ năm 2015 nhằm tạo nguồn
nguyên liệu gỗ lớn chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu.

Trong năm, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành và đang khẩn trương
tổ chức triển khai đến các địa phương thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP
ngày 09/9/2015 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; Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;
Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn
2015-2020; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai
đoạn 2014-2020...

Tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm kê 03 loại rừng đối với các địa phương còn
lại để hoàn thành toàn bộ việc rà soát làm cơ sở đề nghị chuyển đổi cơ cấu rừng
theo hướng duy trì hợp lý diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng, phát
triển rừng nguyên liệu tập trung và khai thác một cách có hiệu quả, bền vững; tiếp
tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng rừng
kinh tế, trồng rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ phục vụ chế biến, xuất khẩu.

Ước cả năm 2015, cả nước trồng được 240,6 nghìn ha rừng tập trung (tăng
8,5% so với năm 2014); chăm sóc được 426 nghìn ha rừng trồng; khoán bảo vệ
khoảng 6,69 triệu ha rừng; trồng 55 triệu cây phân tán; khai thác rừng đạt 12,8 triệu
m3, đạt kế hoạch đề ra.

Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, hiệu quả hơn. Lũy kế đến hết tháng
11/2015, số vụ vi phạm quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng là 20.116 vụ,
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giảm 15% so với cùng kỳ năm 2014; diện tích rừng bị thiệt hại là 2.156 ha (giảm
35%), trong đó: do phá rừng là 766 ha, do cháy là 1.380 ha.

Hệ thống tổ chức Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các cấp đã được thành lập
và đi vào hoạt động ổn định. Dịch vụ môi trường rừng thực sự trở thành nguồn tài
chính quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu
nhập cho người làm nghề rừng, đồng thời giải quyết khó khăn về kinh phí hoạt
động của chủ rừng, tạo nguồn tài chính bền vững, giảm áp lực chi ngân sách nhà
nước. Ước cả nước thu được khoảng 1.200 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2014,
góp phần chi trả cho việc bảo vệ khoảng 3 triệu ha rừng.

Năm 2015, Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước tăng 7,92%; tỷ lệ che phủ từ
cây rừng đạt 40,73% 2, tăng 0,3% so với năm 2014. Tỷ trọng Giá trị sản lượng lâm
nghiệp trong toàn ngành đã tăng từ 2,86% năm 2014 lên 3,1% năm 2015.

Rừng được bảo vệ tốt hơn. Diện tích rừng bị thiệt hại giảm 53,1%.
5 năm 2011- 2015, tốc độ tăng GTSX ngành lâm nghiệp đạt bình quân

6,67%/năm; trồng rừng tập trung đạt 1.055 nghìn ha, bình quân 211 nghìn ha/năm; tỷ
lệ che phủ rừng dự kiến đạt 40,7%, tăng bình quân khoảng 0,3%/năm, tuy nhiên
không đạt mức kế hoạch đề ra và thấp hơn các số liệu báo cáo trước đây. Nguyên
nhân là do từ năm 2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành kiểm kê, đánh giá
lại rừng; kết quả cho thấy diện tích rừng thực tế giảm so với các báo cáo trước (do
khai thác rừng trồng, cháy, phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng) và do có
sai số trong sử dụng công nghệ điều tra, chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê (năm 2008
và năm 2014)...

e) Diêm nghiệp
Nhờ ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất kết hợp với thời tiết thuận

lợi nên diện tích và sản lượng muối tăng, diện tích ước đạt 15,1 nghìn ha, tăng 2,4%,
sản lượng đạt trên 1,5 triệu tấn, tăng 25% so với năm 2014, trong đó: muối thủ công
đạt 924.000 tấn, tăng 18,1%, muối công nghiệp đạt 580.000 tấn, tăng 38,4%.

5 năm qua, sản xuất muối đã tăng mạnh. Năng suất muối thủ công tăng từ 54
tấn/ha năm 2011 lên 75,5 tấn/ha năm 2015 (tăng khoảng 40%), muối công nghiệp
tăng từ 64 tấn/ha lên 115 tấn/ha (tăng khoảng 80%). Tổng sản lượng muối đã tăng
84%, từ 817 nghìn tấn năm 2010 lên 1,5 triệu tấn năm 2015.

f) Công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn
Trong năm, đã tổ chức triển khai Đề án Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông

lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch. Công nghiệp chế biến
nông lâm thủy sản tiếp tục phát triển. Chính sách khuyến kích doanh nghiệp đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 và
chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013 /QĐ-
TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai mạnh, phát huy
hiệu quả ở nhiều địa phương.

Các địa phương tiếp tục tích cực triển khai thực hiện Nghị định 66/NĐ-CP

2 Từ năm 2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm kê rừng; kết quả thực tế giảm so với số
liệu báo cáo trước. Tuy nhiên, hàng năm tỷ lệ che phủ rừng vẫn tăng khoảng 0,3%
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của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Đến 30/9/2015 cả nước có
1.847 làng nghề được công nhận, tăng 99 làng nghề so với năm 2014 (trong đó
nhiều nhất là Thanh Hóa tăng 30 làng nghề, Thái Nguyên tăng 29 làng nghề; Hải
Phòng giảm 01 làng nghề do không còn sản xuất).

Giai đoạn 2011-2015, Tăng trưởng GTSX chế biến nông sản thực phẩm đạt
5,6%. Mức độ cơ giới hoá tăng nhanh: làm đất trồng lúa đạt 90%; Mía đạt 80%;
Ngô: đạt 70%, Sắn đạt 80%, vùng rau chuyên canh đạt 90%. Gieo, cấy lúa 30%,
trồng  mía 30%,  Cao su 70%. Phun thuốc bảo vệ thực vật cho lúa đạt 60%; xới cỏ,
phun thuốc bảo vệ thực vật cho chè, mía đạt 70%. Thu hoạch lúa đạt 35% (vùng
ĐBSCL đạt 65%); chè 20%. Sấy lúa ở ĐBSCL 45%; tuốt lúa 95%; xay xát lúa,
gạo 95%; tưới lúa 95%...

Cơ giới hoá trong chăn nuôi, quy mô nuôi trang trại, công nghiệp đối với lợn
chiếm 35%; gà chiếm 40% (sử dụng hệ thống chuồng lồng, chuồng sàn, chuồng có
hệ thống làm mát và sưởi ấm cho lợn con; hệ thống máng ăn, núm uống tự động
cho gà, lợn). Sử dụng máy chế biến thức ăn thô (thái cỏ, băm rơm, cây..) cho trâu,
bò đạt 45%; máy vắt sữa bò (khoảng 60%).

So với năm 2010 số lượng máy cấy tăng 10 lần, máy gặt đập liên hợp lúa
tăng 1,54 lần (khu vực đồng bằng sông Hồng tăng 1,7 lần), máy phun thuốc trừ sâu
có động cơ tăng 1,24 lần.

Hiện cả nước có trên 2.000 cơ sở chế biến nông sản quy mô công nghiệp
đang hoạt động; 3.000 doanh nghiệp chế biến gỗ và 625 cơ sở chế biến thủy sản
với quy mô và hình thức khác nhau về cơ bản đã bảo đảm sơ chế và chế biến kịp
thời nông lâm thủy sản nguyên liệu.

1.3. Về tiêu thụ và xuất khẩu nông lâm thủy sản
Thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản cả trong nước và xuất khẩu được phát

triển, mở rộng. Ước cả năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 30,14 tỷ USD, giảm 0,8% so
với năm 2014, chủ yếu do giảm giá. Trong đó, nhóm hàng nông sản đạt 13,9 tỷ
USD (giảm 2,8%), thủy sản đạt 6,53 tỷ USD (giảm 16,5%), lâm sản và đồ gỗ đạt
7,1 tỷ USD (tăng 8,2%).

Cả giai đoạn 2011-2015, kim ngạch xuất khẩu đã tăng mạnh, tổng kim
ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 140,6 tỷ USD, bình quân tăng 9%/năm. So với năm
2010, tổng kim ngạch đã tăng từ 19,5 tỷ USD lên 30,38 tỷ3 USD năm 2014 và
30,14 tỷ USD năm 2015, tăng 54,6%. Có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu
trên 1,0 tỷ USD (gạo, cà phê, cao su, cá tra, tôm, hạt điều, hạt tiêu, rau quả, sắn và
đồ gỗ). Ngành nông nghiệp luôn là ngành xuất siêu, có năm đạt tới 10 tỷ USD.

1.4. Về đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất
- Về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp: Thực hiện Nghị quyết 30

của Bộ Chính trị và Nghị định 118/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ đã nghiên cứu xây
dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể
sắp xếp, đổi mới công ty NLN; thành lập BCĐ sắp xếp, đổi mới công ty NLN. Tổ
chức Hội đồng thẩm định Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty NLN thuộc

3 Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan
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Bộ và UBND các tỉnh. Đến nay, đã tổ chức thẩm định Phương án sắp xếp, đổi mới
nông, lâm trường thuộc 38/41 tỉnh và Tập đoàn Cao su VN, TCT Cà phê VN. Thủ
tướng đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới của 6 tỉnh và TCT Cà phê VN.

- Về phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp: Thực hiện Luật
HTX và tạo điều kiện để phát triển, tăng cường năng lực cho các HTX nông
nghiệp, Bộ đã nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về HTX nông
nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách phát triển
kinh tế trang trại; đánh giá tình hình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển
hợp tác, liên kết sản xuất (theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg) để đề xuất nhân rộng
ra các lĩnh vực: chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản… Đã có 556 ngàn ha lúa được SX
theo các hình thức  liên kết, trong đó vùng ĐBSCL có 450 ngàn ha.

Trong thủy sản, đã xây dựng và duy trì mô hình thí điểm liên kết khai thác,
bảo quản cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
Đồng thời, xây dựng nhiều tổ đội khai thác xa bờ. Đến nay, toàn quốc đã thành lập
được gần 3.000 tổ/ đội khai thác trên biển, 2.948 nghiệp đoàn nghề cá và 275 hợp
tác xã khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá tại các địa phương.

Trong lâm nghiệp, đã tiến hành xây dựng các mô hình điểm về kinh tế hợp
tác, liên kết theo chuỗi giá trị tại Sơn La, Quảng Trị. Hiện tại mô hình liên kết giữa
các hộ gia đình tạo thành Hợp tác xã cùng thực hiện quản lý rừng bền vững theo
tiêu chuẩn FSC đã phát huy kết quả ban đầu với khoảng 1.000 ha rừng đã có chứng
chỉ, lợi nhuận của các hộ gia đình thu được tăng khoảng 25-30% so với gỗ không
có chứng chỉ rừng.

- Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước: Đã chỉ đạo cổ phần hóa 5
TCT (Chè, Rau quả NS, Vật tư NN, Lương thực miền Nam và Lâm nghiệp VN).
Đến nay, các TCT: Chè, Vật tư NN, Rau quả và nông sản đã có quyết định phê
duyệt phương án CPH. Đang thực hiện các bước chuẩn bị cho Tổng Công ty
Lương thực miền Nam và Lâm nghiệp VN. Ngoài ra, đã cổ phần hóa 05 Cty thuộc
Tập đoàn CN cao su, 14 Cty thuộc TCT Lương thực miền Nam; thực hiện bàn giao
sang SCIC 2 doanh nghiệp (Cty XD Thủy lợi 4 và Cty Tư vấn XD Thủy lợi VN);
triển khai thoái vốn tại TCT Mía Đường I, II và tiếp tục triển khai thoái vốn tại các
DN thuộc Tập đoàn cao su và 9 TCT…

1.5. Về thực hiện đầu tư công
Bộ đã chỉ đạo nghiêm túc thực hiện quy định của Luật đầu tư công; rà soát

các dự án đầu tư, bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng dàn trải, kém hiệu quả
trong phân bổ và sử dụng vốn đầu tư; ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các dự án
cấp bách, dự án quan trọng đối với sự phát triển của ngành, các dự án phục vụ tái
cơ cấu, nâng cao năng lực quản lý ngành và các dự án có vị trí quan trọng cả về
kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng; chỉ đạo chủ đầu tư tích cực đẩy nhanh tiến
độ xây dựng, thực hiện đúng kế hoạch vốn được giao nên nợ đọng xây dựng cơ
bản của Bộ đã được giải quyết về cơ bản.

Năm 2015, Bộ được Chính phủ giao 9.838 tỷ đồng giảm 16% so với năm
2014, bao gồm: 3.075 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước, tăng 56%; 1.120 tỷ đồng
vốn ngoài nước, giảm 34%; 5.643 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, giảm 19%. Bộ
đã tập trung bố trí vốn hoàn thành 78 dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, tăng 4 dự
án so với năm 2014.



9

Dự kiến hết năm 2015, thực hiện đạt 13.675 tỷ đồng (bằng 139% KH), trong
đó, vốn trong nước là 2.890 tỷ đồng (đạt 94%), vốn TPCP là 5.475 tỷ đồng (đạt
97%), vốn ODA là 5.310 tỷ đồng (đạt 474% kế hoạch Chính phủ giao). Giải ngân
ước đạt 12.870 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 2.690 tỷ đồng (đạt 88%), vốn
TPCP là 5.240 tỷ đồng (đạt 93%), vốn ODA là 4.940 tỷ đồng (đạt 441% so với kế
hoạch Chính phủ giao). Số vốn trong nước và TPCP chưa giải ngân hết được tiếp
tục giải ngân sang năm 2016 theo Luật Đầu tư công và Nghị định 77/2015/NĐ-CP
ngày 10/9/2015 của Chính phủ.

2. Về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo
a) Chương trình MTQG xây dựng NTM
Năm 2015, Bộ đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp

tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho Chương trình (dự thảo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về
NTM; xây dựng quy trình công nhận huyện đạt chuẩn NTM; nghiên cứu xây dựng
chính sách liên kết hợp tác đa dạng giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và các đối
tác kinh tế khác; hoàn thiện Bộ tài liệu chuẩn để tập huấn, nâng cao kiến thức
xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ vận hành Chương trình từ Trung ương đến
địa phương…). Phối hợp tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình (giai
đoạn 2010-2015); Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015”; tiếp tục hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh
xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Đẩy mạnh tổ
chức thực hiện ở cơ sở.

Đến hết năm 2015, cả nước có 1478 xã đạt chuẩn NTM (đạt 16,5% số xã
trên cả nước), tăng 693 xã so với năm 2014; bình quân mỗi xã đạt 12,9 tiêu chí
(tăng 2,9 tiêu chí so với năm 2014); có 15 huyện được công nhân đạt chuẩn NTM 4.

Cả giai đoạn 2011 - 2015: Tổng vốn đầu tư cho Chương trình đạt khoảng
851.854 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước 278.390 tỷ đồng (chiếm 32,68%),
Tín dụng: 434.446 tỷ đồng (chiếm 51%), doanh nghiệp 41.741 tỷ đồng (chiếm
4,9%), Dân góp 97.282 tỷ đồng (chiếm 11,42%). Riêng ngân sách Nhà nước hỗ trợ
trực tiếp cho Chương trình 113.585 tỷ đồng (13,33%), trong đó ngân sách Trung
ương 28.400 tỷ đồng. Bình quân tăng 8,2 tiêu chí/xã so với năm 2011.

b) Các chương trình xóa đói giảm nghèo
Các chương trình xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm tổ chức thực

hiện. Năm 2015, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao
trong Chương trình 135 và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời,
tập trung thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số
551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 và Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của
Thủ tướng Chính phủ… góp phần quan trọng làm giảm nhanh tỷ lệ nghèo. Dự kiến
đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn (theo chuẩn nghèo mới) còn 9,3% và
ở các huyện nghèo 30a khoảng 30%, giảm bình quân 1,5% so với năm 2014.

4 Đông Triều, Cô Tô-Quảng Ninh; Lâm Thao-Phú Thọ; Yên Lạc-Vĩnh Phúc; Hải Hậu-Nam
Định; Đan Phượng-TP Hà Nội; Hòa Vang-Đà Nẵng; Đơn Dương- Lâm Đồng; Xuân Lộc, Thống
Nhất, Long Khánh-Đồng Nai; Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè-TP.Hồ Chí Minh; Thị xã Ngã Bảy-Hậu
Giang
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c) Chương trình di dân, tái định cư
Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng

Chính phủ; Chương trình sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư phát triển hạ tầng
và xây dựng NTM các xã tuyến biên giới; hỗ trợ di dân định canh, định cư cho
đồng bào dân tộc thiểu số; ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định
cư các công trình thủy lợi, thủy điện... Ước năm 2015, bố trí ổn định dân cư được
khoảng 17.500 hộ (chiếm 60% số hộ thuộc vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn).

3. Về phát triển thủy lợi cấu hạ tầng nông nghiệp, tăng cường năng lực
phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

a) Phát triển thủy lợi
Năm 2015, Bộ đã tập trung chỉ đạo điều hành lịch xả nước phục vụ sản xuất

nông nghiệp ở phía Bắc, chống hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên và xâm nhập
mặn ở ĐBSCL; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tái cơ cấu trong lĩnh
vực thuỷ lợi, đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thuỷ lợi gắn với
xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi theo hướng đa mục tiêu; tập trung
đầu tư các công trình dở dang có khả năng hoàn thành trong năm; chú trọng nâng
cấp, sửa chữa các công trình hiện có nhằm đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả
phục vụ của công trình; triển khai đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ NTTS ở
vùng ĐBSCL, các công trình thủy lợi trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế và ứng
phó với BĐKH. Các công trình thủy lợi hoàn thành trong năm đã làm tăng thêm
năng lực tưới 35.000 ha, năng lực tiêu 15.000 ha, năng lực ngăn mặn 20.000 ha.

Chương trình an toàn hồ chứa được quan tâm. Năm 2014-2015, đã sửa chữa,
nâng cấp được trên 93 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn do địa phương quản lý và
14 hồ chứa do Bộ quản lý.

Đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và thiết bị tưới
tiên tiến tiết kiệm nước cũng như nhiều tiến bộ kỹ thuật khác trong thủy lợi. Đến
nay, có khoảng 115.000 ha được tưới bằng thiết bị phun mưa, nhỏ giọt; tiết kiệm
được chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

b) Công tác đê điều và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

Năm 2015, hệ thống đê biển, đê sông tiếp tục được củng cố; công tác thanh
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều được thực hiện nghiêm túc; kịp
thời đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước mùa mưa, bão và xây dựng
phương án bảo vệ trọng điểm.

Trong năm, đã xây dựng được bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình
huống đối phó với bão mạnh, siêu bão; xây dựng và hoàn thành từng bước bản đồ
ngập lụt hạ du 10 hồ chứa; xây dựng 10 trạm thí điểm hệ thống báo động trực canh
cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao tại Đà Nẵng,…. Tiếp tục chỉ đạo thực
hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng
đồng, Đề án xây dựng hệ thống thông tin giám sát hồ chứa phục vụ phòng, chống
thiên tai…

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống thiên tai (theo Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/03/2015), điều
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phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, điều hành
công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả
nước; phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương ứng phó kịp thời với các hiện
tượng khí hậu cực đoan: hạn hán gay gắt ở Tây Nguyên, miền Trung; mưa lũ lớn ở
miền Bắc, ngập mặn sâu ở ĐBSCL…hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Tuy vậy, thiên tai vẫn xảy ra phức tạp, gây thiệt hại nặng nề. Từ đầu năm
2015 đến nay, thiên tai đã làm chết và mất tích 154 người; 1.144 ngôi nhà bị đổi,
sập, trôi, 33.514 ngôi nhà bị hư hại; 104,8 nghìn ha lúa bị ngập, úng, 13,4 nghìn ha
cây công nghiệp bị mất trắng; 156 ha rừng trồng bị hư hại; hàng nghìn trâu, bò, lợn
và hàng chục nghìn gia cầm bị chết; gần 9.482 m đê, bờ sông bị sạt lở…; ước tổng
số thiệt hại do thiên tai gây ra là 8.114 tỷ đồng (371 triệu USD).

Tổng 5 năm 2011-2015, thiên tai đã làm chết và mất tích 1.128 người (226
người/năm), giảm 1261 người (52%) so với giai đoạn 2006-2010; tổng thiệt hại do
thiên tai gây ra là 68.237 tỷ đồng (trung bình 13.647 tỷ đồng/năm), giảm 14.884 tỷ
đồng (bình quân giảm 2977 tỷ đồng/năm, 22%) so với giai đoạn 2006-2010.

c) Cơ sở hạ tầng nông, lâm, thuỷ sản
Năm 2015, cơ sở hạ tầng các lĩnh vực NLTS tiếp tục được quan tâm đầu tư;

có 16 công trình, dự án đầu tư tăng cường năng lực kiểm soát dịch bệnh cho cây
trồng, vật nuôi, nghiên cứu lai tạo và sản xuất giống mới; tăng cường năng lực cho
lực lượng kiểm lâm và phòng chống cháy rừng… được hoàn thành.

Trong lĩnh vực thủy sản, khai thác hải sản tiếp tục được quan tâm đầu tư xây
dựng 5 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng; nhiều khu neo đậu cấp tỉnh; 04 cảng cá,
khu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn, chuẩn bị đầu tư một số cảng cá lớn khác và tăng
cường đầu tư nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm ngư; các dự án giống và hạ tầng
nuôi trồng thủy sản tập trung được đầu tư ở nhiều vùng có điều kiện thuận lợi cho phát
triển nuôi như Quảng Nam, Bà rịa -Vũng tầu, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ…

Các cơ sở hạ tầng khác phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa
học, giáo dục đào tạo, y tế, kho tàng… của ngành tiếp tục được đầu tư, góp phần
nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành.

d) Về quản lý, bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên, môi trường
Bộ đã tập trung hoàn thiện các văn bản pháp lý, chú trọng công tác bảo vệ

môi trường nông thôn, bảo vệ tài nguyên đất, nước và rừng, bảo tồn đa dạng sinh
học rừng và biển. Các Đề án, Chương trình về Bảo vệ môi trường làng nghề,
Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành, Chiến lược phát
triển bền vững quốc gia đến năm 2020, Chương trình bảo vệ, phát triển môi trường
các làng nghề… được Bộ chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức
triển khai theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần bảo
đảm cho nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững.

Một số kết quả chính đạt được trong 5 năm 2011-2015 như sau: Diện tích
tưới tăng thêm là 151.000 ha, bình quân 30.200 ha/năm. Diện tích tiêu tăng thêm là
100.000 ha, bình quân 20.000 ha/năm. Diện tích ngăn mặn tăng thêm là 172.000
ha, bình quân 34.400 ha/năm. Tỷ lệ diện tích gieo trồng được tưới ổn định là
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68,8%. Hiệu suất tưới thực tế của hệ thống thủy lợi so với năng lực thiết kế bình
quân là 77,7%. Hiệu suất tiêu thực tế so với năng lực thiết kế bình quân là 89,3%.

Tổng năng lực tưới hệ thống thủy lợi đạt 3,52 triệu ha đất canh tác, đảm bảo
tưới cho 7,3 triệu ha diện tích gieo trồng lúa, (tăng 360.000 ha so với năm 2010),
đáp ứng 94% diện tích lúa. Ngoài ra, các công trình thủy lợi còn phục vụ tưới
khoảng 1,5 triệu ha rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, tiêu thoát nước cho
trên 1,72 triệu ha đất nông nghiệp, cung cấp khoảng 6 tỷ m3 nước phục vụ công
nghiệp và dân sinh.

Cơ sở hạ tầng nghề cá, hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp: đã hoàn
thành 06 cảng cá loại I, 09 khu neo đậu tránh trú bão; hoàn thành 10 dự án hạ tầng
vùng nuôi tập trung và hạ tầng phục vụ cho phát triển nuôi trồng thủy sản; các cơ
sở nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, khảo nghiệm, kiểm nghiệm,
kiểm định, kiểm soát chất lượng được đầu tư, nâng cấp và từng bước hiện đại
hóa…, năng lực của ngành được tăng đáng kể.

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất đai, nguồn nước, rừng) đã được quản
lý tốt hơn, hiệu quả sử dụng cao hơn. Đất nông nghiệp được bảo vệ và quy định rõ
ràng hơn theo hướng được chuyển đổi linh hoạt trong nội bộ sản xuất nông nghiệp,
nhưng chặt chẽ hơn khi chuyển sang đất phi nông nghiệp; đã sửa đổi chính sách hỗ
trợ đất lúa; ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và công nghệ tưới tiết kiệm nước trong thủy
lợi; số vụ vi phạm và diện tích rừng bị phá, bị cháy giảm nhiều (năm 2015 giảm
52% so với 2014); trong thủy sản đã tổ chức nhiều hoạt động tái tạo nguồn lợi;
từng bước hạn chế các phương pháp, phương tiện khai thác thủy sản có tính chất
“tận thu”.

4. Về hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực
a) Về khoa học công nghệ
Năm 2015, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, tiếp tục tập trung vào

những nhiệm vụ chủ yếu phục vụ Tái cơ cấu Ngành như: Nghiên cứu chọn tạo các
giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; ưu tiên ứng dụng
công nghệ sinh học trong quá trình chọn tạo giống; nghiên cứu phát triển các quy
trình sản xuất nông lâm thủy sản sử dụng hiệu quả vật tư để đạt năng suất cao, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm phát thải nhà kính; phát triển sản phẩm của
các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phòng chống dịch bệnh... đảm bảo
quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); nghiên cứu cơ sở khoa
học cho việc xây dựng chính sách thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản,
đổi mới quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn...

Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã tổ
chức thẩm định phê duyệt  09 dự án xây dựng mô hình liên kết tổ chức sản xuất,
chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản bám sát theo mục đích tái cơ cấu của ngành và
mục tiêu của Chương trình với cách tiếp cận có sự tham gia của doanh nghiệp và
địa phương.

Triển khai Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày
04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã công nhận 18 doanh nghiệp nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện 04 đề tài thuộc Chương trình nông
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nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về
cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng đối với khu và vùng nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ; quy định các tiêu chí, thẩm quyền,
trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong năm, Bộ đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định 86 Tiêu
chuẩn (TC) và 23 Quy chuẩn (QC), trong đó đã thẩm định 42 TCVN và 18 QCVN;
Đã công bố 34 TC (12 TCVN về nông sản, 13 TCVN về phân bón và 01 TCVN về
giống tằm, 03 TC lĩnh vực Lâm nghiệp, 05 TCVN về thức ăn chăn nuôi); chuẩn bị
công bố 15 TCVN về thủy lợi, 16 TCVN về thú y, 09 TCVN về lâm nghiệp; Ban
hành 03 QCVN: 01 QC về trang bị an toàn tàu cá, 01 QCVN về cơ sở nuôi cá lồng
bè nước ngọt…

Giai đoạn 2011-2015, việc thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ
KH&CN đã đem lại hiệu quả lớn, góp phần đáng kể làm tăng năng suất và chất
lượng nông sản. Đã có trên 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện tích
mía, bông, cây ăn quả,…được dùng giống mới; Tỷ trọng áp dụng giống TBKT
trong sản xuất nông nghiệp 35%; trong lâm nghiệp 60%. Do sử dụng giống mới
trong chăn nuôi nên năng suất, chất lượng sản phẩm thịt, trứng, sữa được nâng cao.
Một số kết quả nổi bật như sau:

- Lĩnh vực trồng trọt: đã công nhận được 96 giống lúa mới, trong đó có 34
giống công nhận chính thức, 62 giống công nhận sản xuất thử. Các giống lúa mới
vượt năng suất giống đang trồng phổ biến trong sản xuất từ 10-15%, trong đó có
nhiều giống có đặc tính kháng sâu bệnh chính như rầy nâu, đạo ôn, bạc lá và chống
chịu với điều kiện bất thuận như chịu hạn, chịu mặn, chịu phèn. Đã chọn tạo và
công nhận được 40 giống ngô mới, trong đó có 15 giống công nhận chính thức, 25
giống sản xuất thử; các giống được công nhận có năng suất cao, nhiều giống có
khả năng chống chịu hạn, bệnh gỉ sắt, thối thân. Một số giống ngô lai có năng suất
cao tới 10 tấn/ha tương đương với các giống nhập nội. Công nhận được 10 giống
lạc năng suất đạt 4-5 tấn/ha. Nhiều giống sắn tốt đã được nghiên cứu, chọn tạo và
từng bước đưa vào sản xuất, năng suất đạt 30-40tấn/ha. Đã công nhận 14 giống
khoai  trong đó giống khoai tây đạt tới 25-30 tấn/ha.

- Lĩnh vực chăn nuôi, thú y: đã công nhận được 38 tiến bộ kỹ thuật và ứng
dụng vào thực tiễn sản xuất với quy mô lớn và có hiệu quả kinh tế cao, trong đó có
1 giống lợn, 14 dòng/giống gà, 5 dòng ngan, 6 dòng/giống vịt, 4 giống tằm, 1 chế
phẩm sinh học, 7 quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc gia súc gia cầm.

- Lĩnh vực Lâm nghiệp: công nhận được 66 giống mới. Các giống được công
nhận có năng suất vượt so với giống đang dùng trong sản xuất từ 15-20%, có chất
lượng thân cây tốt, và có tỷ trọng gỗ cao, cá biệt có giống đạt năng suất tới 39
m3/ha/năm. Một số giống có khả năng chống chịu gió bão, có thể trồng ở nơi có gió lớn

- Lĩnh vực Thủy sản: đã sản xuất được tôm thẻ chân trắng bố mẹ sạch bệnh
và tôm giống bước đầu phục vụ sản xuất. Đã chủ động hoàn toàn công nghệ sản
xuất giống tôm sú. Đã thuần hóa và khép kín vòng đời tôm sú trong môi trường
nhân tạo và đảm bảo sản xuất tôm sú bố mẹ nhân tạo sạch bệnh, tăng trưởng tốt.
Đã sản xuất được giống cá rô phi nuôi nước lợ có tốc độ sinh trưởng tốt trong môi
trường độ muối 15-20‰.



14

- Lĩnh vực Cơ điện, công nghệ sau thu hoạch: đã thiết kế chế tạo máy thu
hoạch mía nguyên cây năng suất đạt 0,1- 0,2 ha/h; Độ cắt sót <1%; máy gieo ngô
đạt năng suất 0,25 ha/giờ; dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến thức ăn dạng
viên cho đại gia súc năng suất 800 đến 1.000 kg/giờ; hệ thống thiết bị điều chỉnh
khí ứng dụng trong  bảo quản một số loại rau, quả, hoa tươi với thời gian bảo quản
dài hơn so với các phương pháp bảo quản tốt nhất hiện hành: vải thiều: 35 ngày, tỷ
lệ hỏng: 4,2%; ớt: 35 ngày, tỷ lệ hỏng: 1,5%; hoa lily: 30 ngày, tỷ lệ hỏng 0%.

- Lĩnh vực Thủy lợi: Làm chủ một số công nghệ, thiết bị SCADA phục vụ
quan trắc, điều hành hệ thống thuỷ lợi đảm bảo vận hành an toàn và phân phối
nước có hiệu quả; Ứng dụng các mô hình thủy lực, thủy văn và dự báo hạn hán
trong tính toán dự báo nguồn nước, phân phối sử dụng hợp lý nước cho sản xuất.
Xây dựng quy trình công nghệ và kỹ thuật tưới tiên tiến (như: SIR, Nông– Lộ -
Phơi, 3 giảm 3 tăng…), tưới tiết kiệm nước cho một số cây trồng chủ lực: cà phê,
tiêu, chè, mía, cây ăn quả; thiết kế, chế tạo máy bơm sử dụng động cơ 33kW phù
hợp với ĐBSCL; làm chủ công nghệ chế tạo máy bơm chìm, động cơ điện chìm
công suất (5 - 7,5)kW kiểu cápsul và máy bơm hướng trục đứng động sơ diesel 20
mã lực di động. Chế tạo, lắp đặt các van đĩa tự động dải đường kính đến 1500mm,
dải áp suất đến 12at dùng cho các công trình thủy lợi và trạm thủy điện; Ứng dụng
công nghệ không gian, viễn thám, GIS và thông tin-viễn thông trong phòng chống
thiên tai, đảm bảo an toàn đê, đập và phòng chống lũ cho hạ lưu.

b) Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Năm 2015, Bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014-2020 phục vụ tái cơ cấu nông
nghiệp”. Theo đó, đã xây dựng được 30 chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch; tổ chức được 225 lớp đào tạo bồi
dưỡng các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối, kiểm lâm, nghiệp
vụ thanh tra chuyên ngành, thống kê và dự báo ngành, cán bộ quản lý HTX và tổ hợp
tác. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án, kế hoạch chuyên đề phục vụ Tái cơ cấu
ngành đã được phê duyệt; cử nhiều công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo
ngắn hạn về: lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước...

Các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ đã được định hướng đào tạo theo kế
hoạch tuyển sinh; tăng cường đào tạo nhân lực hệ chính quy, trình độ đại học, sau
đại học ở trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm
vụ thuộc dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu
quốc gia Việc làm và Dạy nghề; tập trung nâng cao chất lượng, uy tín để thu hút
nhiều hơn học viên đến học tập. Trong năm đã tuyển mới khoảng hơn 43 ngàn học
viên học nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề.

Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết
định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến năm 2015, các địa
phương đào tạo được khoảng 230 ngàn lao động nông thôn học nghề nông nghiệp.

Giai đoạn 2011-2015 thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức và Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ về một số giải pháp nâng cao năng
lực đội ngũ công chức, viên chức, Bộ đã đào tạo được 682.750 người ở các cấp
trình độ từ sơ cấp đến tiến sỹ; trong đó, lâm nghiệp: 68.000 người, nông nghiệp:
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412.750 người, thuỷ lợi: 123.000 người, thuỷ sản: 79.000 người. Trung bình, mỗi
năm đào tạo 136.550 người; trong đó, có 300 tiến sỹ, 2.720 thạc sỹ 14.480 kỹ sư,
26.500 người trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề, 35.350 người trình độ trung cấp
chuyên nghiệp, trung cấp nghề, 57.200 nhân viên kỹ thuật trình độ sơ cấp; đã cử
nhiều công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài
nước về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng
quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ..

Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Chương trình đào tạo nghề cho lao
động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng
Chính phủ; đã đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 918 ngàn người. Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã tổ chức được 4.372 lớp với 167.642 lượt
người tham gia.

5. Về công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với
hàng nông sản và vật tư nông nghiệp

Năm 2015, tiếp tục được ngành nông nghiệp chọn là năm “an toàn thực
phẩm”. Vì vậy, Bộ đã quyết liệt chỉ đạo và phối hợp với các ngành, địa phương
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý thực hiện Nghị định 38/2012/NĐ-
CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực
phẩm, Bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng và tăng cường năng lực hệ thống quản lý
chuyên ngành (thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ở 61
tỉnh, thành phố; đầu tư nâng cấp các phòng thí nghiệm...). Bộ đã chỉ đạo các địa
phương tổng rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm
thủy sản, xếp hạng A, B, C theo mức độ đáp ứng yêu cầu điều kiện sản xuất, kinh
doanh. Trên sơ sở đó, tập trung giám sát, hướng dẫn các cơ sở loại B, C khắc phục
tồn tại. Đến tháng 9/2015 đã kiểm tra phân loại 10.871 cơ sở.

Đã thực hiện nhiều đợt thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm phát
hiện được theo thẩm quyền. Các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức 22 đoàn thanh tra
chuyên ngành theo kế hoạch và 33 đoàn thanh tra đột xuất (đạt 119%). Một số
trường hợp đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an xử lý theo quy định của luật pháp.

Bên cạnh đó, tiếp tục giải quyết vướng mắc về rào cản ATTP của các thị
trường xuất khẩu, giúp đỡ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; hướng dẫn
nông dân áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, phối hợp xây dựng các chuỗi cung
ứng thực phẩm an toàn; đẩy mạnh công tác đàm phán, thỏa thuận với các nước
nhập khẩu công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa.

Từ tháng 10/2015, Bộ đã phát động cao điểm hành động năm an toàn vệ sinh
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung xử lý cơ bản vấn đề sử dụng chất
cấm trong chăn nuôi, nâng cao mức độ đảm bảo an toàn đối với các loại nông sản
thực phẩm tiêu dùng trong nước. Kết quả đã kiềm chế mức độ vi phạm an toàn
thực phẩm đối với các loại nông sản thực phẩm; việc sử dụng chất cấm trong chăn
nuôi đã giảm mạnh.

6. Về công tác hội nhập và hợp tác quốc tế được tăng cường
Năm 2015, tiếp tục triển khai kế hoạch hành động về hội nhập quốc tế giai

đoạn 2011-2015; Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ Ban hành
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Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của
Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức nhiều hoạt động hợp tác quốc tế
để thu hút nguồn vốn đầu tư cho ngành…

Đã hoàn thành đàm phán 2 dự án vay vốn của WB tài khóa 2015 với tổng vốn
346 triệu USD, chuẩn bị 2 dự án vốn vay WB tài khóa 2016 với tổng vốn đầu tư 620
triệu USD; phê duyệt 05 dự án, 01 Hợp tác nghiên cứu bằng nguồn viện trợ PCPNN,
bổ sung kinh phí 02 dự án....; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án: (i)
Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, khoản vay 45 triệu USD; (ii)
Chuyển đổi nông nghiệp bền vững, khoản vay 238 triệu USD; (iii) Chương trình
mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước nông thôn, khoản vay 200 triệu USD; (iv)
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, khoản vay 415 triệu USD. Năm 2015, lượng
vốn ODA ký kết đạt kỷ lục, vượt 1 tỷ USD.

Tiếp tục thực hiện Thỏa thuận Đối tác Chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam
và Hà Lan về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực; đẩy mạnh hợp tác
nông nghiệp, thủy sản giữa Việt Nam và Nhật Bản; tăng cường hợp tác kinh tế giữa
Việt Nam và các nước Trung Đông, Châu Phi, châu Mỹ La tinh trong việc đào tạo
cho cán bộ và đưa chuyên gia nông nghiệp sang thực hiện các dự án Hợp tác nghiên
cứu, phát triển cây lương thực và cây thực phẩm; thúc đẩy hợp tác Nam - Nam giữa
Việt Nam với các nước Châu Phi và các đối tác thứ ba như: Nhật Bản, FAO

Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước tổ chức và tham gia nhiều
Hội nghị quốc tế: Hội nghị thường niên của Ủy ban Kỹ thuật nông nghiệp
ASEAN; cuộc họp Nhóm Công tác ASEAN về Lương thực và Thức ăn chăn nuôi;
chuẩn bị nội dung để Bộ trưởng tham dự Hội nghị toàn cầu về An ninh lương thực
tại Berlin, Đức và làm việc song phương với Bộ Nông nghiệp Đức; tham dự Diễn
đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos; tham dự Hội nghị WEF Đông Á và làm việc
song phương với Bộ Nông nghiệp Indonesia, Hội nghị của Hiệp hội các Quốc gia
sản xuất Cao su thiên nhiên (ANRPC) và làm việc song phương với Bộ Nông
nghiệp Malaysia; tổ chức và tham dự các Kỳ họp liên Chính phủ như Việt Nam–
Tanzania, Việt Nam-Cuba, Việt Nam-Đan Mạch...

Năm năm qua, Bộ đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và hội
nhập kinh tế quốc tế: chủ động xây dựng phương án đàm phán, tổ chức tuyên truyền,
phổ biến các cam kết sau khi kết thúc đàm phán các cam kết, như Hiệp định đối tác
xuyên Thái Bình dương (TPP), các khu vực mậu dịch tự do. Thực hiện nghiêm túc
nghĩa vụ đã cam kết trong ASEAN, WTO và các khu vực mậu dịch tự do đã ký kết,
giải quyết hiệu quả các tranh chấp thương mại, cung cấp thông tin và trả lời yêu cầu
liên quan đến các quy định SPS của Việt Nam.

Đã thu hút được 2,7 tỷ USD vốn ODA đầu tư phát triển hạ tầng, tăng cường
năng lực cho Ngành.

7. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành
a) Về xây dựng văn bản pháp luật
Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật được Chính phủ giao và kế

hoạch công tác của Bộ, hết năm 2015, Bộ đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban
hành Luật Thú y, 05 Nghị định, 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ
ban hành 49 Thông tư, 78 tiêu chuẩn và quy chuẩn.
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b) Kiện toàn tổ chức ngành và thực hiện mạnh mẽ phân cấp quản lý
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của ngành và các đơn vị trực thuộc

Bộ tiếp tục được kiện toàn; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Chi
cục, cơ quan vùng trực thuộc Cục và các cơ quan, đơn vị thuộc 3 Tổng Cục.

Đối với tổ chức ngành tại  địa phương, Bộ đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban
hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV quy định về chức
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của hệ thống bộ máy quản lý nhà nước ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh và cấp huyện và Thông tư 15/2015/TT-
BNNPTNT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của các chi cục thuộc Sở Nông
nghiệp và PTNT làm cơ sở hình thành bộ máy quản lý ngành tương đối đồng bộ từ
Bộ đến cấp tỉnh, huyện.

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 05/5/2012 quy định
vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày
22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; ban hành và triển khai
thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành giai đoạn 2014 - 2020
phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

c) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo sát các nội dung

Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và phục vụ tái cơ cấu ngành  gắn với xây dựng
nông thôn mới; kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ bao gồm 38 nhiệm vụ
với 92 hoạt động/sản phẩm, đến nay đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số
19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia. Đã hoàn thiện các thủ tục để kết nối với hệ thống hải quan một cửa quốc gia. Hết
năm 2015, đã triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 5 đơn vị thuộc Bộ,
phối hợp với Hải quan hoàn thiện và ban hành 24 danh mục hàng nông sản áp mã HS.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, thành lập
Tổ công tác rà soát các quy định hiện hành của Bộ liên quan đến điều kiện đầu tư,
kinh doanh để sửa đổi phù hợp với quy định của 2 Luật trên.

Bên cạnh đó, Bộ đã thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa
thủ tục hành chính (Tổ “367”) với 5 nhóm triển khai công việc theo các lĩnh vực
chuyên ngành; đã lập danh mục 525 TTHC chuẩn hóa (đang lấy ý kiến góp ý của
các Bộ, ngành, địa phương), rà soát 6 văn bản để đề xuất Chính phủ bãi bỏ 6 giấy
phép; cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, thời gian TTHC (như kiểm dịch thực vật
tại cửa khẩu, giảm 27 TTHC, giảm 50% thời gian TTHC; kiểm tra, lấy mẫu thẩm
tra lô hàng xuất khẩu đã rút ngắn thời gian từ 5 - 7 ngày còn 01 ngày làm việc/lô;
kiểm dịch động vật thủy sản xuất khẩu giảm 50% thời gian TTHC, kiểm dịch sản
phẩm động vật nhập khẩu giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày…).

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng

Tập trung chỉ đạo thực hiện kiện toàn bộ máy thanh tra chuyên ngành theo
Luật Thanh tra và Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 về tổ chức và
hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và PTNT.
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Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực kiểm
soát vệ sinh ATTP, chất lượng vật tư nông nghiệp, khảo nghiệm, kiểm nghiệm
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi...

Tổ chức thực hiện nghiêm 2 luật Phòng chống tham nhũng, Luật thi hành
tiết kiệm và chống lãng phí, đưa việc thực hiện 2 luật vào chương trình hành động
và công tác hàng năm của các đơn vị; các tháng, quý đều có sơ kết báo cáo. Triển
khai đồng bộ các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/02/1014 về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về công
tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện
tham nhũng và xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi tham nhũng.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày
3/01/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về
minh bạch tài sản, thu nhập.

Tích cực thực hiện các biện pháp tăng cường tính công khai, minh bạch,
trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

e). Công tác thông tin truyền thông, thi đua, khen thưởng
Các cơ quan truyền thông của Ngành đã tích cực chủ động đưa tin về hoạt

động của Ngành; trọng tâm là đăng tin về chủ trương và thực tiễn tái cơ cấu, xây
dựng nông thôn mới ở các địa phương; công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an
toàn thực phẩm.

Phổ biến sâu rộng phong trào thi đua thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng
nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước khác; đẩy mạnh truyền
thông nâng cao nhận thức về vệ sinh ATTP, chất lượng vật tư nông nghiệp... Các
cơ quan, đơn vị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch
vụ công, kịp thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp;
chủ động thông tin định hướng dư luận, nhất là các vấn đề nhạy cảm như chất
lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP, tiêu thụ hàng NLTS.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Năm 2015, trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi của thời tiết, khí hậu

và thị trường tiêu thụ, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của
Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của các Bộ, ngành, toàn ngành nông nghiệp đã vượt
qua khó khăn, thách thức, đối phó kịp thời có hiệu quả với các diễn biến bất
thường của thời tiết; tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành trên tất cả các
lĩnh vực, đã đem lại những kết quả bước đầu; sản xuất các lĩnh vực tiếp tục phát
triển theo hướng chủ đạo là nâng cao chất lượng, đồng thời vẫn tăng số lượng theo
nhu cầu thị trường. Nhiều địa phương đã tạo được chuyển biến rõ nét trong việc
lựa chọn cây, con chủ lực để tập trung đầu tư phát triển; tổ chức liên kết theo chuỗi
giá trị từ sản xuất nguyên liệu, đến chế biến và tiêu thụ với quy mô lớn hơn; đã chú
trọng quy hoạch và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tỷ lệ và tốc độ cơ giới
hóa sản xuất đã tăng nhanh, giảm được khá nhiều tổn thất và chi phí. Hệ thống
thủy lợi, đê điều tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng đa mục tiêu và tăng
cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất
nông nghiệp tiếp tục được nâng cấp và hiện đại hóa. Công tác quản lý chất lượng
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và vệ sinh an toàn thực phẩm đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt đã phối
hợp tốt với các cơ quan công an, quản lý thị trường để ngăn chặn và xử lý nghiêm
việc sử dụng chất cấm, chất độc hại trong sản xuất. Hoạt động hợp tác quốc tế
được tăng cường; tích cực tham gia đàm phán và tổ chức thực hiện các Hiệp định
thương mại, tháo gỡ rào cản, phát triển thị trường. Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nhiều vùng nông
thôn, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống dân cư
nông thôn.

Tổng thể cả giai đoạn 2011-2015, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn
nhưng Ngành nông nghiệp vẫn đạt được mục tiêu ”Duy trì tăng trưởng, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao về lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và
tăng cường xuất khẩu; Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống dân cư nông
thôn, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững”.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế,
ổn định chính trị và bảo đảm an sinh xã hội của cả nước. Thu nhập của người dân
nông thôn năm 2015 tăng khoảng 2 lần so với năm 2010, đạt mục tiêu của Nghị
quyết Đại hội Đảng XI đề ra..

2. Hạn chế, yếu kém
Bên cạnh những kết quả đạt được trên, trong năm 2015 và giai đoạn 2011-

2015, nông nghiệp, nông thôn nước ta đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém chính
như sau:

(1). Khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của một số ngành hàng, sản
phẩm chưa cao.

Một số mặt hàng nông sản xuất khẩu được coi là thế mạnh của Việt Nam
(gạo, cà phê, cao su, thủy sản,…) có giá bán thấp hơn so với giá sản phẩm cùng
loại của các nước cạnh tranh. Một số sản phẩm khác bị cạnh tranh mạnh bởi hàng
hóa nhập khẩu (ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, sản phẩm chăn nuôi)…

(2). Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả chưa đồng đều, đời sống của một bộ
phận nông dân còn gặp khó khăn.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác, nên đến hết năm 2015,
cả nước mới có khoảng 1.478 xã (16,5%) đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu là
20%). Mức độ thực hiện ở các địa phương vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên
đạt thấp, có tỉnh đến nay chưa có xã đạt cả 19 tiêu chí.

Mức thu nhập và đời sống của một bộ phận người dân nông thôn còn thấp,
nhất là ở miền núi.

(3). Đổi mới tổ chức sản xuất thực hiện chậm
Các hình thức hợp tác và liên kết sản xuất mới chỉ tập trung nhiều ở lĩnh

vực trồng trọt, thủy sản, các lĩnh vực khác còn rất ít và hiệu quả chưa ổn định.
Kinh tế hộ nhỏ lẻ, ruộng đất sản xuất manh mún đang ngày càng bộc lộ

những hạn chế, yếu kém, trong khi đó hợp tác và liên kết chậm phát triển.
Doanh nghiệp hoạt động trong nông nghiệp còn ít, quy mô nhỏ, năng lực tài

chính thấp; việc đổi mới các nông lâm trường quốc doanh thực hiện chậm.
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(4). Công tác quản lý chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
còn nhiều bất cập. Tình trạng lưu thông, sử dụng các loại vật tư phân bón, thuốc
BVTV, thuốc thú y giả, kém chất lượng và sử dụng chất cấm trong sản xuất ngày
càng tinh vi, phức tạp và tiếp tục là vấn đề bức xúc trong xã hội. Các cơ sở sản
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và hàng nông sản có kết quả kiểm tra, đánh
giá chưa đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm chậm được cải thiện.

(5). Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn nhiều bất cập, nhất là các
vùng miền núi, chưa đáp ứng yêu cầu xóa đói, giảm nghèo và phát triển theo
hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nhiều hệ thống công trình hạ tầng thiếu
đồng bộ; nhiều hệ thống thủy lợi chưa khép kín, một số nơi có công trình đầu mối
nhưng thiếu kênh mương; hệ thống đê biển của ĐBSCL còn thiếu, nhiều nơi bị lún,
sạt lở chậm được nâng cấp; nhiều công trình thủy lợi đầu tư đã lâu nhưng thiếu vốn
đầu tư nâng cấp; hạ tầng thủy sản còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, các Trung
tâm nghề cá lớn đã được quy hoạch nhưng chưa có vốn đầu tư. Năng lực ứng phó
với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai còn thấp nên tổn thất do thiên tai gây ra
vẫn còn lớn.

(6). Công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu
tư thực hiện còn chậm; quá trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa
Bộ với các địa phương có lúc vẫn chưa thật hiệu quả, nhất là trong quản lý chất
lượng và vệ sinh ATTP.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

NĂM 2016 VÀ 5 NĂM 2016 – 2020

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1. Tình hình thế giới
Diễn biến về chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều phức tạp và khó lường.

Sản xuất nông sản thế giới tiếp tục có xu thế tăng nhưng với mức tăng trưởng
chậm. Nhu cầu về ngũ cốc sẽ tăng khoảng 150 triệu tấn so với 2011-2013. Nhu cầu
tiêu dùng thịt toàn cầu dự báo tăng 1,6%/năm. Mức tiêu dùng cá và các sản phẩm
thủy sản bình quân/người tiếp tục tăng ở tất cả các châu lục, trừ châu Phi. Thương
mại nông sản toàn cầu cũng có mức tăng trưởng chậm lại. Thương mại ngũ cốc và
thịt dự báo có mức tăng trưởng là 1,5 và 2,5%/năm, chỉ bằng ½ mức tăng trưởng
của thập kỷ trước. Giá nông sản sẽ trong xu thế giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào
và nhu cầu tiêu dùng tăng thấp.

Tác động tiêu cực của biến đối khí hậu ngày càng rõ nét.
2. Tình hình trong nước
Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm cao, chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ

cho ngành. Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và những giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường của Chính phủ
tiếp tục phát huy hiệu quả. Các giải pháp thực hiện tái cơ cấu Ngành sẽ đang được
triển khai quyết liệt, tạo đà cho tăng trưởng ngành trong những năm tới. Bên cạnh
đó, từ năm 2016, Cộng đồng ASEAN và nhiều Hiệp định tự do hóa thương mại, hợp
tác song phương, đa phương sẽ có hiệu lực sẽ đem lại cho ngành nông nghiệp nhiều
cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn, nguồn vốn và khoa học kỹ thuật.
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Tuy vậy, nông nghiệp nước ta 5 năm tới sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức: thiên tai diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên cây trồng, vật
nuôi vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường đòi hỏi vừa phải có những ứng
phó trước mắt kịp thời, vừa phải có chiến lược lâu dài để hạn chế thiệt hại. Đồng
thời phải có chiến lược và giải pháp hiệu quả để hạn chế khó khăn, thách thức do
hội nhập đem lại cho một số ngành hàng ít có lợi thế và khả năng cạnh tranh yếu
(như chăn nuôi, mía đường).

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện

theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, bền vững, đáp
ứng nhu cầu đa dạng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xây dựng
nông thôn mới, nâng cao nhanh thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông
thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi
trường sinh thái, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng”.

2 Mục tiêu cụ thể
Kế hoạch hướng tới phát triển bền vững theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi

trường như sau: (1) Thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá
trị gia tăng cao và hiệu quả; (2) Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải
thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; (3) Phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao
năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các
nguồn tài nguyên và môi trường bền vững.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2016-2020
TT Chỉ tiêu ĐVT Chỉ tiêu KH

2016-2020
Ước thực
hiện 2015

Chỉ tiêu kế
hoạch 2016

1 Tốc độ tăng GDP NLTS % 2,5-3,0 2,41 3,0
2 Tốc độ tăng GTSX ngành % 3,5-4,0 2,62 3,5

3
Tỷ trọng giá trị gia tăng của NLTS trong
GTSX NLTS

% 70 68 68

4 Năng suất lao động bình quân Tr. đ 40 30 32

5

Kim ngạch xuất khẩu NLTS
- Nông sản
- Thủy sản
- Lâm sản và đồ gỗ

tỷ USD

39 – 40
21 – 22

10
8

30,1
14
6,5
7,1

31
15,5

8
7

6 Tỷ lệ che phủ rừng % 42 40,7 41

7
Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn

%
Giảm BQ
2%/năm 9,3 7,5

8 Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí NTM % 50 16,5 23 - 25

9 Tỷ lệ dân NT được sử dụng nước hợp VS % 96 86 88

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại,

giá trị gia tăng và hiệu quả
a) Trồng trọt
- Giai đoạn 2016-2020, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu trồng trọt theo

hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế
biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế
vùng, miền. Tăng cường áp dụng KHCN, đặc biệt là công nghệ cao nhằm tăng
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năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung
đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến sâu và bảo quản sau thu
hoạch theo hướng hiện đại, nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị
gia tăng của sản phẩm. Duy trì, sử dụng linh hoạt diện tích trồng lúa để vừa đảm
bảo ANLT vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân.

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành trồng trọt năm 2016

TT
Chỉ số đánh giá ĐVT Chỉ tiêu KH

2016-2020
Ước thực
hiện 2015

Kế hoạch
2016

1 Tốc độ tăng GTSX trồng trọt % 2,5-3,0 1,56 2,0 – 2,5

2 Tỷ trọng GTSX trồng trọt trong tổng
GTSX

% 54,6 54,2

3 Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một
ha đất trồng trọt Tr.đồng 120 82,00 85,00

4
Sản lượng lương thực có hạt 1000 tấn 51.500 50.500 50.000

- Nhiệm vụ và giải pháp năm 2016:
+ Về sản xuất lương thực:

Tập trung nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản xuất lúa gạo thông qua tăng
cường sử dụng giống lúa chất lượng và giá trị thương mại cao và các biện pháp thâm
canh đồng bộ. Dự kiến sẽ giảm khoảng 100 ngàn ha diện tích gieo trồng lúa để
chuyển sang trồng một số cây hàng năm khác, chủ yếu là ngô, cây thức ăn chăn
nuôi. Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm khoảng 7,6 - 7,7 triệu ha, năng suất bình
quân 57,8 tạ/ha, sản lượng đạt 44,5 triệu tấn; tập trung triển khai thực hiện Đề án tái
cơ cấu ngành lúa gạo và Đề án xây dựng thương hiệu gạo. Trước mắt tập trung đối
phó với hạn hán nắng nóng thực hiện thắng lợi vụ Đông Xuân để tận dụng cơ hội về
thị trường.

Mở rộng diện tích ngô lên 1,22 triệu ha, tăng 20 ngàn ha so với năm 2015.
Tiếp tục đưa các giống ngô mới có năng suất cao, giống ngô chuyển gen vào sản
xuất đại trà, kết hợp các biện pháp thâm canh nhằm đạt năng suất bình quân 45
tạ/ha, sản lượng 5,5 triệu tấn.

Duy trì diện tích sắn ở quy mô 560 ngàn ha, nhưng cần đẩy mạnh hướng dẫn
nông dân đầu tư thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm đồng thời tránh làm
suy thoái đất, đưa năng suất sắn lên 190 tạ/ha, sản lượng trên 10,6 triệu tấn.

+ Về phát triển các cây công nghiệp:
Cà phê: Thực hiện thâm canh bền vững trên diện tích hiện có; tiếp tục thực

hiện trồng tái canh 11.500 ha, ghép cải tạo 4.000 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp;
ưu tiên thực hiện chương trình phát triển giống cà phê giai đoạn 2015 -2020 để
nâng cao năng suất, sản lượng đạt 1,3 triệu tấn; khuyến khích mở rộng chương
trình sản xuất cà phê có chứng nhận UTZ, 4C, VietGap, GlobalGap...

Cao su: theo dõi sát diễn biến giá cao su trên thị trường để có biện pháp kỹ
thuật chăm sóc, khai thác mủ hợp lý… Sản lượng mủ cao su năm 2016 ước
đạt 1 triệu tấn. Hoàn thành rà soát quy hoạch cao su cả nước trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt; trong năm 2016 không trồng mới, kể cả những vùng trong
quy hoạch;
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Chè: duy trì diện tích khoảng 130 ngàn ha, sản lượng búp tươi khoảng 1,0
triệu tấn; thực hiện trồng thay thế chè già cỗi bằng các giống mới có năng suất,
chất lượng cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; rà soát quy hoạch chè cả
nước đến năm 2020; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên
chè; tiếp tục hướng dẫn các hộ trồng chè áp dụng quy trình VietGap;

Cây điều:  duy trì diện tích khoảng 310 ngàn ha, sản lượng đạt 383 nghìn tấn.
Đẩy mạnh cải tạo trẻ hóa vườn điều; thực hiện thâm canh tăng năng suất, chất
lượng; mở rộng mô hình trồng xen canh điều với một số cây trồng; thực hiện tái
canh khoảng 6.700 ha, đẩy mạnh ghép cải tạo vườn điều;

Cây công nghiệp hàng năm: Ổn định khoảng 300 ngàn ha mía, sản lượng 20
triệu tấn mía cây; tăng diện tích lạc từ 215 ngàn ha lên 225 ngàn ha, sản lượng
khoảng 518 ngàn tấn; diện tích đậu tương 120 ngàn ha (tăng 10 nghìn ha), sản
lượng khoảng 180 ngàn tấn.

+ Về phát triển rau và cây ăn quả: dự kiến diện tích rau, đậu các loại đạt
1,08 triệu ha; sản lượng rau các loại 15,8 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2015; sản
lượng đậu hạt các loại đạt 194 ngàn tấn, tăng 5 ngàn tấn so với năm 2015. Tập
trung thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng các loại trái cây có thị trường tiêu
thụ; nâng diện tích cây ăn quả các loại lên khoảng 800 ngàn ha. Mỗi địa phương
lựa chọn phát triển cây ăn quả lợi thế thành vùng hàng hóa quy mô lớn.

Phát triển sản xuất rau, hoa công nghệ cao, quy mô lớn tập trung ở các vùng
ven đô, các thành phố lớn, vùng Lâm Đồng, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng,
Lào Cai và ở các địa phương.

Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là đối với rau,
quả, chè.

b) Chăn nuôi
Giai đoạn 2016-2020: nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh

tranh cao hơn và phát triển bền vững để giữ vững thị trường trong nước, xây dựng các
điều kiện tiếp cận thị trường, tiến tới xuất khẩu một số sản phẩm chăn nuôi có tiềm
năng.

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi năm 2016

TT Chỉ số đánh giá Đơn vị
Kế hoạch

2016-
2020

Ước thực
hiện năm

2015

Kế hoạch
năm 2016

KH 2016/
ƯTH 2015

1 Tốc độ tăng GTSX chăn nuôi % 4-5 4,32 4,5
Tăng khoảng

0,2%

2 Sản lượng thịt hơi các loại 1000 tấn 6.400 4.782 5.009 104,7%

- Nhiệm vụ và giải pháp năm 2016:

+ Tiếp tục phát triển các giống vật nuôi chất lượng cao; chú trọng nhập khẩu
giống tốt, chọn tạo đàn giống thích hợp cho mỗi vùng sinh thái; phát triển mạnh
đàn gia cầm, lợn và bò sữa; lai tạo và công bố một số tổ hợp lai gà thả vườn có
năng suất, chất lượng cao, chi phí thức ăn thấp, lựa chọn và phát triển các giống gà
đặc sản (gà đồi Yên Thế, gà mía…) gắn với các vùng miền; phổ biến rộng rãi các
giống thủy cầm lai chuyên thịt hoặc chuyên trứng…;
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+ Sản xuất TĂCN công nghiệp khoảng 16,7 triệu tấn TĂCN công nghiệp
quy đổi; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TĂCN (trọng tâm là
quản lý các chất chính và chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi).

+ Tăng cường hoạt động thú y, phòng trừ dịch bệnh; đẩy mạnh kiểm tra điều
kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ; xây dựng cơ sở chăn nuôi an
toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Hỗ trợ tích cực để khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, công
nghiệp, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, phát triển liên kết theo chuỗi

c) Thủy sản
- Mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Phát triển thủy sản bền vững, trở thành

ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có
năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào
nền kinh tế quốc tế, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của ngư dân; đồng
thời bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái, góp phần bảo vệ quốc phòng, an
ninh trên các vùng biển, đảo.

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản năm 2016

TT Chỉ số đánh giá Đơn vị
Kế hoạch

2016-
2020

Ước thực
hiện năm

2015

Kế hoạch
năm 2016

KH 2016/
ƯTH 2015

1 Tốc độ tăng GTSX thủy sản % 5,5-6 3,06 5,5-6,0

2
Tỷ trọng GTSX thủy sản trong
GTSX nông lâm thủy sản. % 25 22,5 23 Tăng 0,5%

3
Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1
ha mặt nước nuôi trồng TS. Tr.đ/ha 182,8 185 101%

4 Sản lượng thủy sản 1000.tấn 7000 6550 6700 102%

- Nhiệm vụ và giải pháp năm 2016:

+ Tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản đã
được Chính phủ ban hành.

+ Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ; tập trung hỗ trợ đóng mới và cải hoán
tầu cá xa bở; tăng cường đầu tư thiết bị trên tàu để nâng cao hiệu quả khai thác và
giảm tổn thất sau thu hoạch; phát triển khai thác thủy sản gắn liền với bảo vệ và
phát triển nguồn lợi; tiếp tục phát triển chuỗi giá trị cá ngừ áp dụng công nghệ cao.

+ Đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi với cơ cấu diện tích và sản
lượng phù hợp với từng vùng kinh tế, sinh thái trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh.
Đẩy mạnh áp dụng thực hành NTTS tốt, NTTS có chứng nhận với các sản phẩm chủ
lực (tôm, cá tra, nhuyễn thể…). Phát triển các vùng nuôi thủy sản thâm canh ứng dụng
công nghệ cao, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; hỗ trợ nông dân
phát triển nuôi tôm sú quảng canh tiên tiến, nhân rộng các mô hình kết hợp lúa – tôm
hiệu quả; phát triển nuôi trên biển, tập trung vào cá, tôm hùm, nhuyễn thể.

Giữ ổn định diện tích nuôi cá tra khoảng 5.100 ha, nâng cao chất lượng và tổ
chức liên kết chuỗi, đảm bảo có lãi cho cả doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và
người nuôi; ổn định diện tích nuôi tôm sú khoảng 600 nghìn ha, đẩy mạnh thâm
canh để đạt sản lượng 280 nghìn tấn; duy trì diện tích nuôi tôm chân trắng khoảng
100 nghìn ha, thâm canh bền vững để đạt sản lượng 370 nghìn tấn; đẩy mạnh phát
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triển nuôi cá rô phi thâm canh ở Đồng bằng Bắc Bộ, ĐBSCL; phát triển nuôi
nhuyễn và các loại thủy sản khác phù hợp với từng vùng, miền và thị trường.

+ Đối với chế biến và tiêu thụ: Phát triển chế biến, tiêu thụ thủy sản trong
mối liên kết theo chuỗi giá trị; chú trọng khuyến khích nâng cao tỷ lệ chế biến sâu
để nâng cao giá trị gia tăng.

+ Đối với dịch vụ hậu cần thủy sản: Tiếp tục phát triển hệ thống cơ sở hạ
tầng dịch vụ hậu cần thuỷ sản tại các cảng cá, chợ cá, khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu cá; ưu tiên phát triển cảng cá kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền nghề cá
để tăng hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh áp dụng KHKT tiên tiến, công nghệ tin học,
điện tử, viễn thám, công nghệ bảo quản sau thu hoạch tiên tiến trong quản lý và
hiện đại hóa ngành thủy sản.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác thú y thủy sản; thực hiện các biện pháp kiểm
soát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thủy sản; đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm.

d) Lâm nghiệp
- Mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền

vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp;
chuyển mạnh sang nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế của từng loại
rừng, nâng cao mức đảm bảo cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tạo thêm việc làm, tăng thu
nhập cho người làm nghề rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo quốc
phòng, an ninh.

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp năm 2016

TT Chỉ số đánh giá Đơn
vị

Kế hoạch
2016-2020

Ước thực hiện
năm 2015

Kế hoạch
năm 2016

KH 2016/
ƯTH 2015

1 Tốc độ tăng GTSX lâm nghiệp % 6 – 6,5 7,92 7

2 Tỷ lệ che phủ rừng. % 42 40,7 41 Tăng 0,3%

- Nhiệm vụ và giải pháp năm 2016:
+ Tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

giai đoạn 2016-2020 và Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; trọng tâm là thực hiện
04 kế hoạch hành động: i) Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; ii)
Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến iii) Phát triển kinh tế hợp tác và
liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp; iv) Phát triển thị trường gỗ và
sản phẩm gỗ.

+ Thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP về bảo vệ và phát triển rừng gắn với
giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách
hỗ trợ phát triển khác đã được ban hành.

+ Trồng mới 210.000 ha rừng, trong đó trồng rừng phòng hộ 15.000ha, đặc dụng
15.000 ha, rừng sản xuất 180.000 ha và trồng lại rừng sau khai thác 95.000 ha. Chú
trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn thâm canh, trồng cây lâm đặc sản.

+ Trồng rừng thay thế: 28.570 ha;
+ Khoanh nuôi tái sinh: 360.000 ha, trong đó, khoanh nuôi tái sinh chuyển

tiếp 310.000 ha, khoanh nuôi tái sinh mới 50.000 ha;
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+ Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt: 5.000 ha;
+ Trồng cây phân tán: 50 triệu cây.
+ Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn

và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và
phát triển rừng, giảm 20% số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2015.

+ Hoàn thành kiểm kê và triển khai rà soát quy hoạch 3 loại rừng.
e) Công nghiệp chế biến, sản xuất muối và ngành nghề NT
- Mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông, lâm,

thủy sản thông qua chế biến, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch.
- Nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 là:
+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông,

lâm, thủy sản thông qua tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp chế biến, bảo quản và giảm
tổn thất; chú trọng rà soát, bổ sung chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
phát triển chế biến nông, lâm, thủy sản, nhất là chế biến sâu phù hợp với thị
trường; tận dụng triệt để các phế phụ phẩm nông nghiệp tạo sản phẩm có GTGT
cao, giảm chi phí sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản
xuất; chuyển đổi cơ cấu sản phẩm đối với từng ngành hàng cụ thể;

+ Ổn định diện tích sản xuất muối đã quy hoạch đạt 15.000 ha, tăng 2,9%;
sản lượng muối đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tương đương năm 2015, trong đó muối
công nghiệp khoảng 600 ngàn tấn, tăng 3,4%. Tập trung thực hiện các giải pháp để
tăng chất lượng và giá trị;

+ Theo dõi, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch phát
triển ngành nghề nông thôn, Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền
thống theo thế mạnh của địa phương;

+ Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất, đẩy mạnh
cơ giới hóa trong nông nghiệp.

2. Phát triển nông thôn và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới

- Mục tiêu 2016-2020: phấn đấu nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đến cuối 2016
lên 23-25% (tăng 6 - 8% so với năm 2015), năm 2020 là 50%; tỷ lệ dân số nông
thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 88% (tăng 2%) năm 2016 và
96% năm 2020; tỷ lệ hộ dân nông thôn có hố xí hợp vệ sinh tăng 2%/năm, đạt 67%
năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm 1,5-2%/năm.

- Nhiệm vụ và giải pháp năm 2016:
+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng

NTM giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác tuyên truyền;
+ Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy giúp việc

Ban chỉ đạo các cấp và đội ngũ cán bộ vận hành Chương trình;
+ Tăng cường thu hút các nguồn lực cho Chương trình, ưu tiên phát triển các

cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, thôn trực tiếp gắn với phát triển đời sống
hàng ngày của người dân;

+ Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất để nâng cao
nhanh hơn thu nhập cho người dân;
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+ Tập trung thực hiện Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, ổn định đời
sống, phát triển sản xuất sau tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; ổn định
đời sống, sản xuất của người dân vào các cụm, tuyến dân cư vượt lũ ĐBSCL, vùng
chịu ảnh hưởng của thiên tai.

3. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tăng cường năng
lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống thủy lợi, hạ tầng nông nghiệp, nông
thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế; góp phần duy
trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững của toàn ngành; từng bước thực hiện điều
chỉnh cơ cấu đầu tư thông qua điều chỉnh các ưu tiên đầu tư và phương thức đầu tư
theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt; tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình thủy lợi. Các chương trình
trọng tâm gồm:

a) Phát triển thủy lợi, đê điều và phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
- Giai đoạn 2016-2020: Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 16 của

Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ về phát triển hạ tầng, Đề án Tái cơ
cấu lĩnh vực Thủy lợi và Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy
lợi, Chiến lược phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

- Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, bao gồm:
+ Hoàn thành rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ Tái cơ cấu
+ Hoàn thành các công trình dở dang. Đầu tư mới chủ yếu để đảm bảo an toàn

các hồ chứa, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, các công trình thủy lợi phục vụ
nuôi trồng thủy sản, công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên cơ
sở xem xét kỹ tính cấp bách và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư. Xây dựng các
mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong quản lý thủy nông; phát triển tưới tiên tiến,
tiết kiệm nước cho các cây trồng cạn, cây công nghiệp;

+ Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình
thuỷ lợi, xây dựng và phổ biến các mô hình tổ chức quản lý khai thác các công
trình thủy lợi đạt hiệu quả cao hơn, phù hợp với điều kiện từng vùng;

+ Tiếp tục củng cố, nâng cấp đê điều hướng tới thích ứng với biến đổi khí
hậu, kết hợp giao thông, quốc phòng, an ninh...; tu bổ đê điều thường xuyên hướng
ưu tiên đầu tư vào những công trình trọng điểm, nguy cơ mất an toàn cao; tạo điều
kiện phát triển dân sinh, kinh tế khu vực được đê điều bảo vệ;

Ngay từ đầu năm tập trung đối phó có hiệu quả với tình trạng hạn hán, xâm
nhập mặn, chuẩn bị sẵn sàng với các tình huống thiên tai khác.

b) Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông, lâm, thuỷ sản
Năm 2016, tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng

thủy sản thông qua Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững, bao gồm
các nội dung đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão, phát triển hạ tầng Giống thủy sản,
hạ tầng Nuôi trồng thủy sản.

Xây dựng quy hoạch chi tiết và từng bước đầu tư 5 Trung tâm nghề cá lớn tại
Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang và Cần Thơ.
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Tiếp tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng phục vụ sản
xuất nông lâm nghiệp, ưu tiên các công trình, dự án phục vụ tái cơ cấu trồng trọt,
chăn nuôi, lâm nghiệp có khả năng tạo ra đột phá cho ngành.

Tập trung vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình cung cấp dịch vụ công
(khuyến nông, thú y, BVTV, các phòng/trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng chất
lượng, ATTP, các Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường,…) và tăng cường năng
lực quản lý nhà nước, năng lực cho lực lượng kiểm lâm, kiểm ngư.

4. Phát triển nghiên cứu khoa học, khuyến nông và nâng cao chất lượng
nguôn nhân lực

Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ
tái cơ cấu: ưu tiên cao nhất cho nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất các loại giống
chất lượng cao, công nghệ chế biến, bảo quan giảm tổn thất sau thu hoạch, phát
triển nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung nghiên cứu xây dựng bộ giống cây
trồng, ổn định dài hạn để có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, tạo thuận
lợi xây dựng thương hiệu quốc gia.

Rà soát các chính sách khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo; tăng
cường sự kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; thực hiện chính sách
đặt hàng cho các nhiệm vụ khoa học; hình thành các Trung tâm khoa học công
nghệ cho các vùng trọng điểm nông nghiệp.

Xây dựng các gói hỗ trợ kỹ thuật để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp phát
triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện việc phân cấp hoạt động khuyến nông cho các
tổ chức nông dân và doanh nghiệp. Chuyển giao một số dịch vụ công trong khoa học
cho doanh nghiệp thực hiện.

Đẩy nhanh xây dựng và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia trong các lĩnh vực thuộc ngành, giai đoạn 2016-2020, tập trung hoàn
thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,
chất lượng và ATTP theo nhóm sản phẩm; hài hoà hoá tiêu chuẩn khu vực, quốc tế
để thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tiếp tục thực hiện Quy hoạch nguồn nhân lực và Đề án nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực của Ngành đã được phê duyệt. Đổi mới phương thức và nâng cao
hiệu quả công tác đào tạo lao động nông nghiệp theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2016-2020, đào tạo nghề nông nghiệp cho 1,4
triệu lao động nông thôn, đạt bình quân 280 ngàn người/năm.

Nâng cao chất lượng lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với thúc đẩy
chuyển giao công nghệ mới, chuyển giao các kỹ thuật và quy trình sản xuất mới
cho các hộ nông dân; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự nông thôn, phát triển văn
hóa, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn.

5. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát triển thị trường tiêu thụ
nông sản.

a) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
Thực hiện kế hoạch hành động của Chính phủ (Nghị quyết 49/NQ-CP ngày

10/7/2014) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 của Hội
nghị BCH Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát
triển nhanh, bền vững sau khi gia nhập WTO, các chủ trương, chính sách đối ngoại
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và chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, các kế hoạch Chương trình hành động
của Bộ về hội nhập quốc tế.

Xây dựng kế hoạch để triển khai các điều ước và thỏa thuận quốc tế song
phương, đa phương và hội nhập đã ký kết; có bộ phận chuyên trách để hỗ trợ và
giám sát việc thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế có hiệu quả;

Xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị định thu hút FDI vào lĩnh vực nông
nghiệp; các chương trình, kế hoạch tăng cường và mở rộng hợp tác với các nước
trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để
tranh thủ, thu hút nguồn vốn, phát triển thị trường, khoa học công nghệ và đầu tư
ra nước ngoài phục vụ cho các mục tiêu phát triển của ngành;

Tập trung đàm phán tháo gỡ các rào cản thương mại, phát triển thị trường
xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản

b) Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản
Tổ chức phổ biến các Hiệp định thương mại song phương, đa phương đã ký,

hướng dẫn các doanh nghiệp, người dân biết và khai thác, biến cơ hội thành lợi ích
thực sự. Tăng cường các hoạt động đàm phán mở cửa thị trường, tập trung vào trái
cây và sản phẩm chăn nuôi; cập nhật các thông tin về chính sách thương mại của
các đối tác, các quốc gia khác để hướng dẫn các doanh nghiệp có phản ứng phù
hợp, kịp thời.

Phát hiện nhanh và giải quyết kịp thời những rào cản thương mại, rào cản về
tiêu chuẩn kỹ thuật từ các nước nhập khẩu để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất
khẩu nông, lâm, thủy sản.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu dùng
nội địa; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”; xây dựng hình ảnh sản phẩm thông qua chất lượng cao, đảm bảo an toàn
thực phẩm và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả hoạt động Hội
chợ Triển lãm với sự tham gia của cộng đồng, nhất là các doanh nghiệp lớn.

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, chế biến xây dựng phát
triển thương hiệu lớn, có uy tín, gắn với chỉ dẫn địa lý; quảng bá sản phẩm theo
hướng tăng dần tỷ trọng các mặt hàng nông lâm thủy sản chế biến ở phân khúc
GTGT cao sang các thị trường “khó tính”. Đa dạng hóa thị trường nhất là phát
triển các thị trường tiềm năng, thị trường “ngách” để tiêu thụ các sản phẩm có
GTGT cao.

6. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh
trong nông nghiệp

- Công tác quản lý doanh nghiệp:
+ Thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, sau năm 2015 sẽ thực hiện cổ
phần hóa đồng thời sắp xếp, đổi mới phát triển đối với các doanh nghiệp thuộc
Tổng công ty lâm nghiệp, Cà phê và Tập đoàn cao su theo Nghị quyết số 30/NQ-
TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục, sắp xếp, đổi mới và phát triển,
nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;
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+ Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp theo Chỉ thị số
06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Tiếp tục xử lý những tồn tại về tài chính, cơ cấu lại nợ bằng các hình thức
giãn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ xử lý nợ qua các định chế trung gian, mua
bán nợ để cơ cấu lại vốn cho doanh nghiệp nhà nước;

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành công khai, minh
bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm
pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

- Sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp:
Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của

công ty nông, lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014
của Bộ Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ
về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty
nông, lâm nghiệp.

- Đẩy mạnh thực hiện các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ
nông sản:

+ Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, đề xuất ban hành các chính sách đặc biệt
ưu tiên để khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác; tổng kết, tuyên truyền và nhân
rộng các hình thức hợp tác, liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản
ra toàn quốc và các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản
(thay vì chỉ tập trung cho cây lúa). Đồng thời, đánh giá và bổ sung chính sách hỗ
trợ cho các loại hình tổ chức sản xuất này phát triển bền vững.

+ Nghiên cứu hình thành hội đồng ngành hàng của các ngành hàng chiến
lược với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tác nhân
trong chuỗi giá trị (doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, nông dân,...). Cơ quan này xây
dựng chiến lược phát triển ngành hàng đồng bộ, tham gia xây dựng chính sách,
điều hành thị trường và làm đối tác chính trong giao dịch với quốc tế.

+ Tập trung chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp sang hoạt động theo Luật
Hợp tác xã và Nghị định HTX nông nghiệp; đẩy mạnh đào tạo cán bộ quản lý nông
nghiệp về HTX; hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình HTX kiểu mới chủ yếu
tổ chức xã viên áp dụng các quy trình sản xuất tốt có xác nhận để gắn để gắn kết
trong các chuỗi giá trị; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển HTX.

7. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư
nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm như nhiệm vụ trọng tâm số 1 của
toàn ngành

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý chất lượng và
vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng lực lượng; tăng cường năng lực và nâng cao
hiệu quả công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; giải quyết kịp thời
những sự cố về ATTP, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng NLTS giai đoạn
2016-2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật quản
lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
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Triển khai các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đôn đốc, kiểm tra
các địa phương thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT và 01/2013/TT-
BNNPTNT, thống kê, kiểm tra phân loại, tái kiểm tra các cơ sở loại C và xử lý vi
phạm, trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm đang gây bức xúc về chất lượng,
an toàn thực phẩm như phân bón, thức ăn chăn nuôi/thủy sản, thuốc BVTV, thuốc
thú y, các chất cấm, cơ sở sản xuất rau ăn lá, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, cơ sở
sơ chế, chế biến NLTS...

Tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và 13/2011/TT-
BNNPTNT; phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm soát ngăn chặn gia
súc gia cầm nhập lậu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm và công bố công khai các hành vi gian lận, vi phạm các qui
định về chất lượng, an toàn thực phẩm, cạnh tranh không lành mạnh đe dọa đến
sức khỏe nhân dân, môi trường sinh thái và mất uy tín sản phẩm nông lâm thủy
sản Việt Nam.

Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, nhất là cho các
đô thị lớn.

8. Bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất canh tác nông nghiệp, đặc biệt là

đất lúa về trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt. Sử dụng tiết kiệm, không bỏ đất hoang, không làm ô
nhiễm, thoái hóa đất; canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao
hiệu quả sản xuất, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo vệ môi trường sinh thái;

Bảo vệ và phát triển bền vững đối với diện tích rừng hiện có và diện tích
rừng được tạo mới; giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát
triển rừng; phát huy có hiệu quả các chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh
thái và tính đa dạng sinh học của rừng.

Tổ chức thực hiện qui hoạch khai thác hải sản cho từng vùng biển ven bờ,
từng nghề; phát triển các mô hình đồng quản lý nghề cá; xây dựng các mô hình
chuyển đổi nghề, tạo sinh kế thay thế cho các nghề khai thác hải sản ảnh hưởng
đến nguồn lợi và môi trường; nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để
khai thác thuỷ sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Hình thành hệ thống các khu bảo tồn nhằm bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn
lợi thủy sản, đặc biệt là các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học
cao, bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh tại các vùng nước nội địa.

Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và sử
dụng hợp lý nguồn nước, bảo đảm cân bằng sinh thái, giữ gìn đa dạng sinh học các
vùng nước nội địa ở mức độ cao.

Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cho cộng đồng về công
tác Bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lợi, tài nguyên thiên nhiên.

9. Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành
a) Hoàn thiện thể chế, chính sách

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông
thôn, tạo hành lang pháp lý cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện tái
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cơ cấu ngành. Nhiệm vụ chính là tập trung rà soát lại các văn bản pháp luật và các
loại văn bản quản lý ngành, loại bỏ các văn bản, quy định không còn phù hợp và
điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, đặc biệt đối với các quy định liên quan đến Luật
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển
nông nghiệp, hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu Ngành, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới;
trọng tâm là chính sách đất đai, tín dụng, thương mại, thuế và chính sách thu hút
nguồn lực xã hội cho nông nghiệp, nông thôn.

Trong năm 2016, tập trung xây dựng và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội khóa 14 xem xét thông qua các Dự án: Luật Thủy lợi, Pháp lệnh giống cây
trồng (sửa đổi), Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi); trình Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ ban hành 6 Nghị định, 8 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 40 Thông tư.

b) Kiện toàn tổ chức và phân cấp quản lý: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống
tổ chức quản lý ngành từ trung ương đến địa phương; tập trung làm rõ chức năng,
phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương về các lĩnh vực: đầu tư, quản lý
chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, bảo vệ nguồn lợi,…

c) Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh:
Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020;
xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể của Bộ giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực
hiện. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ
thực thi các nhiệm vụ.

Triển khai cung cấp một số dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ
cao (3 và 4) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ
người dân, doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý,
giám sát và tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí. Năm 2016, dự kiến tổng số thủ tục
hành chính đưa lên là 620 thủ tục, trong đó thủ tục hành chính mức 1 là 113, mức 2
là 503 và mức 3 là 4 thủ tục.

Tổ chức thực hiện toàn diện Nghị quyết 19 của Chính phủ để tạo môi trường
thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

d) Tăng cường công tác thanh tra, thực hiện Luật phòng chống tham
nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xây dựng và triển khai kế
hoạch thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm
theo quy định của luật pháp; chấn chỉnh và tăng cường hệ thống Thanh tra chuyên
ngành. Tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhậy cảm như: quản lý, sử
dụng đất, xây dựng cơ bản, SX kinh doanh giống, sử dụng chất cấm trong thức ăn
chăn nuôi; sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện Luật
An toàn thực phẩm... Triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản theo Chỉ
thị số 33-CT/TW ngày 3/01/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số
78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

e) Tăng cường thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư và cải cách tài
chính công

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đầu tư công
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+ Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công; hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công
trung hạn 2016-2020;

+ Tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách
nhà nước theo định hướng tái cơ cấu;

+ Huy động và quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA), các nguồn đầu tư xã hội, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước cho thực hiện phát triển bền vững.

- Thu hút các nguồn lực xã hội; khuyến khích đầu tư tư nhân
+ Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông

nghiệp, nông thôn; chuyển dần việc cung cấp một số dịch vụ công sang cho tư
nhân và các tổ chức xã hội thực hiện;

+ Phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân
(đối tác công tư, hợp tác công tư,...) để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển
nông nghiệp, nông thôn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

- Cải cách tài chính công: Tăng cường bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính,
quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi. Đồng thời, có biện pháp tích cực để thực hiện
tiết kiệm triệt để các khoản chi; quản lý chi ngân sách nhà nước theo hướng công
khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện tốt Luật Đầu tư công, hoàn thành
và tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Tiếp tục thực
hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công; thực hiện đổi mới cơ chế giao dự toán
ngân sách nhà nước hàng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, thực hiện cơ chế
tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp.

f) Hiện đại hoá quản lý ngành; nâng cao năng lực thống kê, dự báo và
truyền thông

Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, bao
gồm quản lý hành chính, quản lý sản xuất, quản lý chiến lược - kế hoạch, quản lý
tài chính, quản lý nhân sự và tài nguyên. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý
ngành để kết nối từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng hệ thống thông tin thị
trường có hiệu quả để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh và hoạch định chính sách.

Tăng cường năng lực công tác thống kê, dự báo và truyền thông đáp ứng
nhu cầu quản lý, điều hành và phục vụ sản xuất, kinh doanh của ngành.

IV. KIẾN NGHI
1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:
a) Sớm xem xét phê duyệt các Nghị định về Hợp tác xã Nông nghiệp;

Nghị định khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp.
b)  Các Bộ, ngành rà soát, đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy tái cơ cấu,

hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cụ thể:
- Bộ Tài nguyên và môi trường: Nghiên cứu đề xuất cơ chế phát triển thị

trường quyền sử dụng đất nông nghiệp.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
+ Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay

trong lĩnh vực nông nghiệp;
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+ Phối hợp sơ kết thí điểm, đề xuất chính sách khuyến khích và phát triển
cho vay theo chuỗi giá trị.

- Bộ Tài chính:
+ Phối hợp đánh giá tác động của các chính sách thuế; đề xuất điều chỉnh

các loại thuế, phí (về loại thuế và phí, cách áp thuế…) cho phù hợp;
+ Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định số 16/2001/NĐ-CP, Nghị định

65/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính để phát
triển cho thuê tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Bộ Công thương:
+ Đánh giá tác động của chính sách thương mại hiện hành, các FTA tới phát

triển nông nghiệp để đề xuất biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông
nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (trước hết đối với ngành chăn nuôi);

+ Nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá cho phù
hợp với yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp.

c) Ưu tiên bố trí nguồn lực cho ngành nông nghiệp để thực hiện các
nhiệm vụ, cụ thể:

- Cân đối bố trí ưu tiên vốn đầu tư công trung hạn cho ngành Nông nghiệp
và PTNT giai đoạn 2016-2020 tăng gấp đôi so với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-
2015 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông
dân và nông thôn. Riêng đối với các chương trình, dự án do Bộ Nông nghiệp và
PTNT quản lý (chưa kể Chương trình MTQG XD NTM) là 55.000 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn ngân sách để triển khai một số dự án cấp bách như Dự án
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, dự án Trạm
Kiểm ngư Phú Quốc (Kiên Giang) và xây dựng 5 trung tâm nghề cá lớn là động
lực tăng trưởng cho lĩnh vực thủy sản. Nhu cầu bổ sung vốn trong nước năm 2016
là 1570 tỷ đồng.

- Ngoài các công trình thủy lợi, đề nghị cho phép một số công trình lớn
thuộc lĩnh vực thủy sản được đầu tư bằng vốn Trái phiếu chính phủ sẽ phát hành
trong kỳ tới.

- Bổ sung vốn nước ngoài trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 để thực hiện
các dự án ODA theo các hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ; trong đó riêng năm
2016 là 1.052 tỷ đồng.

2. Các địa phương:
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT trong quá trình chỉ đạo và

tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
- Ưu tiên chỉ đạo và dành nguồn lực cho 2 chương trình lớn của ngành là Tái

cơ cấu Ngành và xây dựng NTM.
- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước; nghiên cứu ban

hành các chính sách phù hợp với đặc thù của địa phương để thu hút nguồn lực cho
nông nghiệp - nông thôn.

*****
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Năm 2016, là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, với sự chỉ đạo
sát sao của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành và địa phương, với nỗ
lực cao của toàn Ngành, tin tưởng rằng, mục tiêu kế hoạch năm 2016 sẽ được thực
hiện tốt, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016-2020, góp phần quan
trọng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước ./.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


