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Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về áp dụng
các dự án PPP trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 03/9/2015, Bộ trưởng Cao Đức Phát họp về việc áp dụng PPP trong lĩnh vực
nông nghiệp. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của thứ trưởng Hoàng Văn Thắng
và của các đơn vị, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo, như sau:
1. Để thực hiện chủ trương áp dụng cơ chế PPP, giao các đơn vị lựa chọn 01 dự án
xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư và tìm đối tác để đàm phán, thỏa thuận đầu tư
trong một số lĩnh vực, như sau:
a) Tổng cục Thủy lợi
- Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nghiên cứu mô hình đã có ở
Thái Bình để đề xuất dự án đầu tư ở địa phương khác;
- Dự án tưới cho cây cà phê khu vực Tây Nguyên.
b) Tổng cục Lâm nghiệp
- Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long: nghiên
cứu mô hình trồng rừng kết hợp với nuôi tôm ở Sóc Trăng.
c) Tổng cục Thủy sản
- Dự án đầu tư xây dựng cảng cá.
d) Cục Quản lý xây dựng công trình
- Dự án cung cấp nước cho các khu vực công nghiệp: nghiên cứu mô hình cung
cấp nước sạch ở khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh để xây dựng cho dự án hồ chứa nước
Đồng Điền;
đ) Cục Trồng trọt

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng mô hình PPP với tập đoàn Unilever
đối với cây chè ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
2. Các đơn vị khẩn trương hoàn thành và gửi đề xuất dự án theo quy định của luật
Đầu tư công và mẫu đề xuất dự án do Vụ Kế hoạch dự thảo gửi các đơn vị; gửi về
Vụ Kế hoạch trước ngày 20/09/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét và
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Vụ Kế hoạch chuẩn bị sớm hoàn thành việc xây dựng Thông tư hướng dẫn áp
dụng PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn như được phân công.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
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