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BÁO CÁO KẾT QUẢ  

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ VÀ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP  

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)  

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020 

--------------------------------------- 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế (Văn phòng PSAV) 

chủ trì, phối hợp với Tổ chức Grow Asia tổ chức Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm 

thành lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) vào ngày 

02/12/2020 tại Hà Nội. Hội nghị do ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và bà Marion Martinez, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yara Việt Nam đồng chủ 

trì. Hội nghị có sự tham dự của hơn 120 đại diện khối Công-Tư đến từ các đơn vị có liên 

quan của Bộ; Trưởng nhóm, thành viên, đối tác các Nhóm công tác PPP ngành hàng; các 

CEO các Tập đoàn/Công ty đa quốc gia, doanh nghiệp nông nghiệp trong nước; các Hiệp 

hội có liên quan trong và ngoài nước; các Bộ, ngành có liên quan; Ban Thư ký Grow 

Asia/WEF; các Đại sứ quán; một số địa phương triển khai thành công các dự án PPP tiêu 

biểu; các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan khác; và cơ quan báo chí. 

I. PHIÊN KHAI MẠC 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định Phát triển các 

hình thức PPP trong ngành nông nghiệp chính là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn. Thành lập vào năm 2010 từ sáng kiến “Tầm nhìn 

mới trong nông nghiệp” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), 10 năm triển khai các 

Nhóm công tác PPP ngành hàng nông nghiệp đã mang lại kết quả tích cực, đáng khích lệ 

như xây dựng được nhiều mô hình trình diễn canh tác bền vững, thân thiện mới môi trường 

và tăng thu nhập cho nông dân; tạo dựng một số chuỗi giá trị liên kết với các sản phẩm có 

chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu...; góp phần nâng cao năng lực 

canh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa, cải thiện đời sống nông dân. 

Bà Marion Martinez, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yara Việt Nam, Đồng Chủ 

trì Khối Tư PSAV khẳng định mặc dù trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, 

PSAV vẫn triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác PPP, đảm bảo duy trì các thực hành 

bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam 
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mới ký kết hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội nâng tầm nông sản Việt Nam về cả thị trường, 

quy mô, và chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, các FTA còn kèm theo nhiều rủi 

ro, thách thức, trong khi đó, ngành nông nghiệp được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều 

khó khăn về biến đổi khí hậu, bão lũ hạn án, vấn đề về an toàn thực phẩm, sinh kế cho 

người nông dân...PSAV cần tăng cường hơn nữa vai trò vai trò nòng cốt, hiệu triệu, dẫn 

dắt các đối tác Công-Tư tăng cường hợp tác, cùng nhau xây dựng, phát triển ngành nông 

nghiệp Việt Nam bền vững. 

Ông Grahame Dixie, Giám đốc điều hành Tổ chức Grow Asia gửi lời chúc mừng 

PSAV về 10 năm thành công của Nhóm đối tác. Ông khen ngợi PSAV về những con số 

phản ánh hiệu quả hoạt động của PSAV ngày càng được nâng cao, đặc biệt là trong 2-3 

năm qua. PSAV có sự lãnh đạo mạnh mẽ từ Bộ NN & PTNT cũng như khu vực tư nhân, 

những đối tác ngày càng cam kết và tham gia tích cực hơn. Ông khẳng định PSAV là một 

mô hình và là một bài học kinh nghiệm về quan hệ đối tác cho nhiều quốc gia khác, mạng 

lưới của Grow Asia, và nhiều mạng lưới khác. 

Bà Tania Strauss, Trưởng ban Chiến lược và Dự án Toàn cầu, Sáng kiến Hệ thống 

Thực phẩm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) gửi lời chúc mừng PSAV về những thành 

tựu đã đạt được trong những năm qua. Đại diện WEF khẳng định PSAV là một ví dụ điển 

hình không chỉ cho mạng lưới Grow Asia mà cho tất cả các mạng lưới đối tác đa bên về 

kinh nghiệm hợp tác, giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống trong lĩnh vực thực phẩm 

và nông nghiệp. Đại học Harvard đã có một nghiên cứu về PSAV như một ví dụ điển hình 

về sự phối hợp lãnh đạo của cả hệ thống. PSAV được công nhận bởi Ban Thư ký ASEAN, 

các thành viên ban chỉ đạo mạng lưới sáng kiến Tăng trưởng Châu Á như mô hình cho tất 

cả các quốc gia có thể học hỏi. Các nhà lãnh đạo Myanmar cũng nhận định PSAV là một 

mô hình điển hình Myanmar cần học hỏi trước khi quyết định triển khai phương pháp tiếp 

cận mới này tại quốc gia mình. Bà gửi lời chúc PSAV về những thành công trong 10 năm 

quan trọng sắp tới, chúc PSAV tiếp tục nhân rộng thành công của mình đến năm 2030 tại 

Việt Nam, tại khu vực ASEAN, và trên toàn thế giới.  

II. PHIÊN TỌA ĐÀM  

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe hai phiên tọa đàm. Trong đó, các diễn 

giả đã đề cập đến nhiều vấn đề từ bài học thành công của các mô hình PPP và kinh nghiệm 

duy trì mối quan hệ ‘Công-Tư’ của tổ chức các cấp; các chính sách và thể chế tăng cường 



3 
 

nhân rộng các mô hình thành công và thu hút đầu tư theo hình thức PPP vào lĩnh vực nông 

nghiệp; nhận định về triển vọng PPP nông nghiệp nhất là hành động trong bối cảnh diễn 

biến bất thường của dịch Covd-19, thiên tai cũng như những thay đổi về chuỗi cung ứng 

toàn cầu. 

1. Phiên 1 - Điển hình thành công của các mô hình đầu tư PPP trong lĩnh vực 

nông nghiệp và bài học kinh nghiệm 

Ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam: chia sẻ về kinh 

nghiệm triển khai thành công mô hình PPP trong ngành hàng cà phê, thông qua dự án 

NESCAFÉ Plan được triển khai trong suốt 10 năm qua. Trong số 9 quốc gia triển khai dự 

án của Nestlé, Việt Nam là quốc gia thành công nhất, nguyên nhân chính là nhờ vào mô 

hình triển khai theo hình thức PPP, có sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty với các đơn vị 

khối công như viện WASI, hệ thống khuyến nông. Dự án đã được triển khai trên khắp 4 

tỉnh sản xuất cà phê lớn nhất tại Tây Nguyên, tập huấn cho hơn 220.000 lượt nông dân, 

hỗ trợ tái canh 56.000 ha cà phê, tăng 30-100% thu nhập, giảm 40% lượng nước tưới, 20% 

lượng hóa chất nông nghiệp đầu vào, giúp tăng hiệu quả sản xuất ngành cà phê Việt Nam 

dẫn đầu thế giới. Trong tương lai, Nestlé dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển bền vững 

ngành cà phê Việt Nam, tập trung vào chất lượng. Hiện tại đã có nhiều mô hình cà phê 

trồng xen canh với hồ tiêu tương đối hiệu quả, dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng 

các thực hành tốt.  

Ông Christop Meinert - Đại diện Ban Giám Đốc Tập đoàn Bayer: khẳng định vai 

trò then chốt của PPP trong việc triển khai hiệu quả, thành công các mục tiêu về bền vững 

của Tập đoàn. Về kinh nghiệm triển khai các dự án PPP, ông chia sẻ gần đây trong khuôn 

khổ sáng kiến toàn cầu “Better farm, better life” (Canh tác thuận lợi hơn, Cuộc sống tốt 

đẹp hơn), Bayer đang phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Nông nghiệp và PTNT, PSAV và Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) cùng hệ thống khuyến nông 7 tỉnh khu vực 

ĐBSCL và Đông Nam Bộ triển khai hiệu quả dự án hỗ trợ 80.000 nông dân ứng phó hiệu 

quả với đại dịch Covid-19, hạn hán và xâm nhập mặn thông qua hỗ trợ đào tạo, tập huấn, 

chuyển giao kiến thức - thực hành nông nghiệp tốt (GAP) về canh tác lúa và ngô bền vững, 

cấp phát trực tiếp các giải pháp công nghệ về bảo vệ thực vật, hạt giống ngô từ đó góp 

phần mang lại khả năng phục hồi cho các nông hộ sản xuất nhỏ, đảm bảo tính ổn định, 

bền vững của ngành. Bên cạnh đó, Bayer cũng đang phối hợp cùng nhiều tổ chức khác 

như GIZ giải quyết nhiều thách thức về chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo thông qua các 

giải pháp về công nghệ mới, trong đó có công nghệ về thiết bị bay không người lái (drone). 
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Đại diện Bayer khẳng định, phát triển bền vững ngành hàng đòi hỏi sự chung tay của nhiều 

đối tác trong ngành, không chỉ đối tác Công, Tư mà còn cả các nhà khoa học, tổ nhóm 

nông dân…Các đối tác cần thống nhất xây dựng một chiến lược dài hạn trong đó các đối 

tác cùng cam kết, gạt bỏ lợi ích ngắn hạn của từng cá nhân riêng lẻ, đồng lòng vì sự phát 

triển chung của ngành hàng. PSAV là một nền tảng tuyệt vời, hỗ trợ hiệu quả về cơ sở 

pháp lý, kết nối các bên cùng xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược chung của ngành. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nafoods: chia sẻ về 25 năm 

phát triển, trở thành đơn vị tiên phong về nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Nhờ hợp 

tác PPP mà trong thời gian ngắn, Tập đoàn Nafoods đã phát triển hiệu quả về giống cây 

trồng, đặc biệt là giống chanh leo. Trong vòng 5 năm đã có 3 giống chanh leo mới sạch 

bệnh, vừa phục vụ ăn quả tươi, vừa dùng cho chế biến. Hợp tác PPP rõ ràng đem lại hiệu 

quả tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Để đảm bảo thành công của PPP, cần có 

dự án đầu tư cho doanh nghiệp, có đầu bài, lộ trình cụ thể, ngân sách từ cả khối Công và 

Tư, đặc biệt là ngân sách từ doanh nghiệp.  

Tới đây Nafoods sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển chuỗi giá trị chanh 

leo theo mô hình xương cá, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò xương sống, liên kết bền 

vững với các nông hộ, hợp tác xã vệ tinh, được hỗ trợ bộ giống, quy trình, công nghệ số 

hóa từ cây giống…Doanh nghiệp mong muốn có sự vào cuộc của Bộ, ngành và các tổ 

chức liên quan khác.  

Ông Lê Thanh Hùng - Giám đốc Chương trình nông nghiệp bền vững Công ty 

Nedspice Việt Nam: chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi hồ tiêu bền vững từ 200 nông 

hộ tại Bình Phước cùng Sở Nông nghiệp và PTNT, tổ chức IDH, SNV. Sau 10 năm, doanh 

nghiệp đã xây dựng liên kết cùng 2.500 hộ, mỗi năm sản xuất 25 - 30% tổng sản lượng hồ 

tiêu của Bình Phước. Tiếp tục hiệu quả của chương trình, năm 2019, Công ty triển khai 

dự án tương tự ở Đắk Nông. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp đã phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức như sự manh mún, nhỏ lẻ trong liên kết, chênh lệch về tập 

quán canh tác, trình độ văn hóa, nhận thức, cũng như những biến động về giá của thị 

trưởng ảnh hưởng tới động lực áp dụng thực hành bền vững của nông hộ. Nguyên nhân 

thành công của dự án là sự chia sẻ quan điểm, mục tiêu, cách tiếp cận chung giữa các đối 

tác Công-Tư. Mục tiêu khi tham gia chương trình là trong từng giai đoạn, doanh nghiệp 

sẽ đúc kết được thành công và phổ biến rộng rãi thành công đó cho cộng đồng. Bền vững 

ở đây không chỉ là cá nhân mà phải dựa trên nền tảng cộng đồng. Các bên cần phối hợp 

cùng nhau xác định mục tiêu rõ ràng, có chỉ số đo lường cụ thể. 



5 
 

Do tập quán canh tác trồng xen, Tây Nguyên hiện đang gặp phải nhiều vấn đề về 

bền vững mà nhiều ngành hàng khác nhau (tiêu, cà phê…) đang phải đối mặt. Tuy cùng 

hướng tới những mục tiêu chung như đảm bảo tính thân thiện môi trường, bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên, các ngành hàng hiện triển khai cùng lúc nhiều dự án riêng lẻ, thiếu sự 

phối hợp đồng loạt…Do đó Nespice, hiện đang có kế hoạch triển khai các dự án bền vững 

theo hướng đi mới, xây dựng vùng chứng nhận theo vùng nguyên liệu không chỉ trên 1 

cây, con cụ thể mà cho cả vùng canh tác, trong đó có sự tham gia của đối tác nhiều ngành 

hàng khác nhau, cùng chung sức giải quyết vấn đề bền vững của vùng nguyên liệu đó.  

2. Phiên 2 – Chính sách và thể chế tăng cường nhân rộng các mô hình thành 

công và thu hút đầu tư theo hình thức PPP vào lĩnh vực nông nghiệp 

2.1. Chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và thể chế 

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: chia sẻ về các chính sách 

ưu tiên thu hút đầu tư tư nhân nói chung và đầu tư theo hình thức công – tư nói riêng của 

Chính phủ Việt Nam. Ông khẳng định nông nghiệp là lĩnh vực được đặc biệt ưu tiên của 

Việt Nam. Trong 2 năm 2017-2018, đã có 05 nghị định mới về phát triển nông nghiệp, 

khuyến khích đầu tư, liên kết chuỗi giá trị, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng 

ngành trong thời gian vừa qua. So với 5 năm trước đây, số lượng doanh nghiệp đầu tư trực 

tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp đã tăng gấp 4 lần lên tới trên 12.000 doanh nghiệp. Nếu 

tính cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, sản xuất nguyên liệu đầu vào, đầu ra, số 

lượng doanh nghiệp hiện là 50.000. Trước đây, chủ yếu mới chỉ có các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, hiện nay các đại gia lớn đều đã đầu tư vào ngành. Nhờ có sự tham gia của doanh 

nghiệp phối hợp với nông dân, tổ chức nhà nước, nông nghiệp Việt Nam luôn duy trì mức 

tăng trưởng tích cực dù trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Trong đó các chính sách 

và sự phối hợp giữa các đối tác Công – Tư đóng một vai trò hết sức quan trọng. 

Trước các thách thức về hội nhập, Covid-19, cần có nhiều chính sách ưu tiên hơn, 

giúp ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát triển khả năng cạnh tranh. 

Việt Nam cần tận dụng tốt nhất quan hệ PPP hiện có để duy trì cạnh tranh, giảm chi phí, 

tăng hiệu quả, đảm bảo duy trì chất lượng nông sản, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất 

khẩu. Trong tương lại, các chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư hợp tác theo hình 

thức PPP cần lưu tâm, thay đổi thích ứng với hành vi của người tiêu dùng. Cần tạo cơ hội 

cho doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, bảo quản, kho lạnh, logistics cho nông nghiệp, các 

hình thức phân phối online, áp dụng công nghệ số trong toàn chuỗi giá trị. Ông hy vọng 

dự án PPP có thể thí nghiệm các mô hình mới này sau đó phối hợp với tổ chức khối công 

để nhân rộng trong toàn ngành. 
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Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng: 

chia sẻ về kinh nghiệm địa phương trong việc triển khai thành công các dự án PPP. Hiện 

tỉnh đã thu hút 80 doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh Lâm Đồng đã 

tham gia vào các dự án PPP từ năm 2012, phối hợp với nhiều đơn vị như Syngenta, Yara, 

Nestlé triển khai các dự án cà phê bền vững đem lại kết quả khả quan, thay đổi tư duy, 

thực hành canh tác cho địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó là các chương trình của Bộ như dự án 

VnSAT, dự án cà phê nông lâm kết hợp REDD+ thông qua SNV... Ngoài ra, tỉnh còn triển 

khai nhiều dự án sử dụng vốn ODA, thu hút đầu tư, đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh đi đầu 

về nông nghiệp công nghệ cao trên toàn quốc. Các dự án PPP đã giúp tỉnh huy đồng được 

nguồn lực từ doanh nghiệp, hỗ trợ nhà nước cải tạo cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng 

sản phẩm.   

Bên cạnh các chính sách chung của Quốc gia như nghị định 571, nghị định 982 tỉnh 

Lâm Đồng cũng đã có một số chính sách ưu đãi hoặc quy định riêng của tỉnh để nhân rộng 

các mô hình thành công. Tỉnh đã ban hành danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường thu hút đầu tư tư 

nhân vào các dự án này. Ngoài nguồn vốn từ trung ương, tỉnh cũng bố trí một phần kinh 

phí làm nguồn vốn đối ứng cho các dự án. 

Ông Willem Schoustra, Tham tán Nông nghiệp Đại sứ quán Hà Lan: đánh giá cao 

các chính sách và định hướng thu hút đầu tư PPP trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt 

Nam. Việt Nam đã ứng phó rất hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay với 

hàng loạt các thách thức như biến đổi khí hậu, rủi ro an ninh lương thực, khủng hoảng 

toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra. Việc các hiệp định thương mại tự do như EVFTA 

đi vào hoạt động sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ hơn nữa cho hoạt động thương mại quốc tế 

giữa Việt Nam và EU (bao gồm cả Hà Lan). Việt Nam và Hà Lan đã ký kết Thỏa thuận hợp 

tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực. PPP là một nội dung trọng 

tâm trong Thỏa thuận ký kết giưa hai nước. Hiện Hà Lan đã phối hợp cùng Việt Nam triển 

khai 7 mô hình PPP khác nhau (khoai tây, thủy sản, sữa, trái cây, dữ liệu vệ tinh, gạo, cà 

phê). Hà Lan hiện đang có kế hoạch thành lập một tổ chức hỗ trợ điều phối các dự án tại 

khu vực ĐBSCL. Theo ông, cần mở rộng khái niệm PPP, không chỉ là hợp tác song 

phương giữa đối tác Công với Tư, mà là hợp tác đa phương, có sự tham gia của các đối 

tác khối Công, Tư, các tổ chức xã hội dân sự, đơn vị nghiên cứu…nhằm thúc đẩy quá 

trình tái cơ cấu ngành theo hướng gia tăng giá trị cho sản phẩm. Chính phủ cùng vơi các 

 
1 Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn 
2 Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
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doanh nghiệp, tổ chức của Hà Lan sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác 

Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. 

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Giám đốc quốc gia Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền 

vững – IDH: đã chia sẻ về kinh nghiệm và kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy hợp tác PPP trong 

phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam của IDH. Ông khẳng định trong thời gian 

qua và trong giai đoạn tới, PPP sẽ luôn là nền tảng của các hoạt động hỗ trợ của IDH. Tổ 

chức hiện đang phối hợp triển khai thí điểm mô hình thu phí thủy lợi cùng tỉnh Lâm Đồng 

và Đắk Lắk. Trong tương lai, IDH sẽ tăng cường hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất, đáp 

ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, trong đó tăng cường hiệu quả, lồng ghép các chương 

trình của nhà nước ở các tỉnh. Bên cạnh đó, IDH sẽ hỗ trợ mô hình, dự án áp dụng phương 

pháp tiếp cận cảnh quan, nhiều đối tác trong nhiều ngành khác nhau cùng phối hợp giải 

quyết vấn đề chung của vùng nguyên liệu lớn; thúc đẩy áp dụng khoa học công nghệ trong 

nông nghiệp, kết nối doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về đầu tư chế biến sâu…  

2.2. Kiến nghị chính sách và thể chế 

Ông Willem Schoustra, Tham tán Nông nghiệp Đại sứ quán Hà Lan: Hà Lan đã có 

phái đoàn thương mại tại Việt Nam, với sự tham gia của các đối tác khối tư, chính phủ 

viện nghiên cứu, các bên có thể cùng thảo luận, thống nhất các giải pháp thu hút đầu tư 

FDI vào nông nghiệp. Việt Nam và Hà Lan có thể tăng cường phối hợp xây dựng môi 

trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy các sáng kiến về hệ thống lương thực, an toàn thực 

phẩm cho xuất khẩu, tích tụ ruộng đất, nhân rộng các mô hình nông nghiệp bền vững, áp 

dụng thành tựu nghiên cứu, khoa học công nghệ của khối tư giải quyết vấn đề thất thoát, 

lãng phí thực phẩm trong ngành nông nghiệp không chỉ tại Việt Nam mà còn ở Hà Lan.  

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Giám đốc quốc gia Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền 

vững – IDH: nhận định cần có các chính sách để các tổ chức phi chính phủ có thể tham 

gia, hỗ trợ thu hút mạnh mẽ đầu tư hơn. Các quy định, chính sách về PPP mới được ban 

hành, trong quá trình triển khai sẽ gặp một số khó khăn nhất định, cần tập trung thí điểm 

ở một số địa phương để làm mô hình mẫu. Tuy đã có nhiều chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp 

nhưng việc thực hiện còn rất khó khăn, các doanh nghiệp hiện còn gặp nhiều vướng mắc 

về mặt tiếp cận tài chính. Cần có một chương trình nghiên cứu về tiếp cận tài chính cho 

doanh nghiệp và nông dân tham gia triển khai các dự án PPP. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, IDH hiện đang triển khai quỹ farm-fit fund hỗ trợ tháo 

gỡ điểm nghẽn về tiền vốn cho doanh nghiệp liên kết với nông dân. Trong đó, quỹ sẽ hỗ 

trợ bảo lãnh ngân hàng cho các khoản vay vốn của nông dân liên kết với doanh nghiệp. 

Từ đó tạo thuận lợi cho ngân hàng xây dựng cơ chế cho vay thuận lợi hơn cho nông dân, 
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doanh nghiệp tự tin hơn khi tiếp cận các gói vay. Việt Nam có thể nghiên cứu và xây dựng 

cơ chế tài chính tương tự các tổ chức tài chính tự tin hơn trong việc triển khai các gói cho 

vay hỗ trợ nông hộ sản xuất nhỏ. 

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: nhận định các chính sách, 

cải cách về thủ tục hành chính đang được thực hiện rất mạnh (cụ thể chúng ta đã cắt giảm 

hơn ½ thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, xuất nhập khẩu XNK); Bộ Tài nguyên 

hiện đang xây dựng nghị định về thúc đẩy cho thuê đất, góp đất giữa dân với doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chúng ta cần tập trung hơn nữa để triển khai hiệu quả các 

NĐ 57, 98, 116, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy PPP trong nông nghiệp. Hiện đã có 

nhiều mô hình phối hợp giữa các đối tác với nhau, như sự phối hợp giữa khối Công, Tư 

xây dựng bộ NSC cho cà phê, tiêu, chè. Trong tương lai có thể xây dựng các tài liệu tương 

tự cho chăn nuôi, thủy sản… Cục Trồng trọt đang phối hợp cùng Cục Bảo vệ thực vật và 

các doanh nghiệp thí điểm áp dụng mã số vùng trồng, hỗ trợ quản lý hóa chất nông nghiệp, 

xây dựng vùng sản xuất an toàn bền vững. Một số mảng mới như vệ sinh an toàn, bảo 

quản, chế biến, logistics, công nghệ số (blockchain) cần được tiếp tục nhân rộng, thử 

nghiệm trong thời gian tới. Ngoài ra cũng cần có nghiên cứu, đánh giá về cơ chế, chính 

sách để triển khai hợp tác PPP, quy định rõ vai trò, trách nhiệm của từng bên. Cũng cần 

đánh giá so sánh giữa lợi ích và yêu cầu chi phí khi áp dụng các cơ chế, quy định mới này.  

Về giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp SME tiếp cận các dự án 

PPP: đối với các doanh nghiệp nước ngoài, tham gia vào PPP có thể giúp doanh nghiệp 

đảm bảo thực hiện thành công định hướng chiến lược, cam kết của doanh nghiệp về phát 

triển bền vững; đối với các doanh nghiệp lớn trong nước, tham gia vào PPP có thể giúp 

họ xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài, tuy nhiên doanh nghiệp phải đủ lớn 

mới có nhu cầu này. Theo đó, các doanh nghiệp SME trong nước cần tăng cường hơn nữa 

liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau theo chuỗi, cũng như liên kết với các doanh 

nghiệp lớn. SME sẽ là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp lớn với người nông dân, có thể 

thông qua kinh tế hợp tác. Doanh nghiệp có thể đưa người vào HTX giúp thay đổi kỹ năng 

quản trị, định hướng sản phẩm, tổ chức sản xuất theo nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường.  

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN PSAV 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Các đại biểu đã được nghe báo cáo của Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng 

HNĐT, Vụ Hợp tác Quốc tế về Kế hoạch hoạt động PSAV 5 năm giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn 2030. Báo cáo đã nêu rõ về tầm nhìn của Đối tác phát triển nông nghiệp bền 

vững Việt Nam (PSAV) là trở thành một tổ chức cầu nối quan trọng giữa các tổ chức 

Công (chính quyền, các cơ sở khoa học, đào tạo công lập...) với các tổ chức và cá nhân 
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trong và ngoài nước, giữa khu vực Công và Tư nhằm góp phần xây dựng thể chế, chính 

sách, thu hút nguồn lực cùng chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển của nông nghiệp, 

nông thôn Việt Nam trong bối cảnh và yêu cầu mới. 

Mục tiêu tổng quát của PSAV là hỗ trợ và tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng 

nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân 

giàu có; cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, sử dụng hiệu quả và bảo vệ bền vững tài nguyên 

thiên nhiên. 

Báo cáo cũng nêu rõ 05 mục tiêu của thể của PSAV, vai trò của Ban Thư ký PSAV 

trong việc điều phối, kết nối các Nhóm công tác PPP với chính quyền địa phương, các 

đơn vị trong ngành nông nghiệp, khâu nối doanh nghiệp với các tổ chức nông dân tại địa 

phương; Cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc chính sách liên quan cho các doanh nghiệp 

đầu tư theo hình thức PPP trong ngành nông nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham 

gia vào quá trình xây dựng chính sách; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông để 

thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia PSAV. Báo cáo cũng chỉ ra các 

hoạt động chính của 8 Nhóm công tác PPP ngành hàng trực thuộc PSAV, trong đó tập 

trung vào 4 nhóm hoạt động chính: (i) tăng cường quan hệ đối tác để thúc đẩy phát triển 

sản xuất bền vững; (ii) đẩy mạnh áp dụng thực hành, tiêu chuẩn sản xuất bền vững; (iii) 

hỗ trợ, thúc đẩy hoàn thiện chính sách; (iv) thông tin truyền thông.  

IV. TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀ BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG – TUYÊN 

BỐ CHUYỂN GIAO ĐỒNG CHỦ TRÌ KHỐI TƯ PSAV  

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã trao 

kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn” cho bà Marion 

Martinez, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Yara Việt Nam, đồng Chủ trì khối Tư của 

PSAV và bằng khen của Bộ trưởng cho Tổ chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia). 

Bà Marion Martinez tuyên bố chuyển giao chức vụ Đồng Chủ trì khối tư sang ông 

Binu Jacob, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho nhiệm kỳ 2021-2025. 

Đại diện Công ty TNHH Yara Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì vai trò tích cực của mình 

trong các hoạt động, sáng kiến của PSAV cũng như các Nhóm Công tác PPP ngành hàng.  

V. KẾT LUẬN 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, thay mặt lãnh đạo Bộ kết luận Hội nghị: 
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Thứ trưởng Lê Quốc Doanh một lần nữa đánh giá cao thành tựu 10 năm hoạt động 

của PSAV. Từ chỗ PPP còn là khái niệm lạ lẫm, còn chưa phổ cập, nhất là trong ngành 

nông nghiệp. Vừa làm vừa học kinh nghiệm từ quốc tế, từ các tập đoàn/doanh nghiệp lớn, 

cho đến nay PSAV đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Trong những thành quả 

đạt được của ngành nông nghiệp đều có sự đóng góp của doanh nghiệp, của các đối tác 

PPP, nhất là năm 2020 một năm với nhiều khó khăn khốc liệt vì thiên tai dịch họa. 

Thứ trưởng nêu rõ, trong thời gian tới, cơ hội sẽ nhiều, đặc biệt khi các FTA thế hệ 

mới có hiệu lực nhưng thách thức cũng không nhỏ khi sản xuất vẫn manh mún, trình độ 

sản xuất còn hạn chế và biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến khó dự báo. Thêm vào đó, 

những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất 

nguồn gốc…Trước những thách thức đó, PSAV/PPP là một công cụ, giải pháp quan trọng. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tạo mọi điều kiện để thúc đẩy PSAV hoạt động hiệu quả hơn 

nữa. 

Với những nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới trong Kế hoạch hoạt động PSAV 

giai đoạn 2021-2025 vừa được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, Thứ trưởng đề nghị 

PSAV phát huy những mô hình, bài học tốt, đồng thời phân tích, đánh giá cụ thể sâu sắc, 

từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm cho khâu tổ chức hoạt động của PSAV, thu nhận khuyến 

nghị, đóng góp của các bên để đổi mới hoạt động của PSAV, triển khai tốt nhất Kế hoạch 

hoạt động nhóm. Từng Nhóm công tác PPP cần có đánh giá sâu, chia sẻ kinh nghiệm trong 

từng chuỗi giá trị và giữa các chuỗi với nhau.  

Cần đổi mới hơn nữa cơ chế, cách thức vận hành PSAV, để tạo ra một sân chơi 

thuận lợi hơn, hỗ trợ hơn. Cần phân định rõ trách nhiệm, quyền lợi các bên tham gia 

PSAV, từ đó thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tham gia tích 

cực của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững 

ngành nông nghiệp, nâng cao vị thế của nông sản Việt trên trường quốc tế./. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 


