BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN
Các Nhóm Công tác ngành hàng PPP trong khuôn khổ PSAV
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2018
Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi
--------------------------------------Cuộc Họp thường niên Các Nhóm Công tác ngành hàng PPP trong trong khuôn
khổ Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững tại Việt Nam (PSAV) được tổ chức
vào ngày 9/1/2018 tại Khách sạn Majestic, do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT Lê Quốc Doanh cùng Bà Marion Martinez, Giám đốc điều hành công ty
Yara Việt Nam đồng chủ trì. Cuộc Họp có sự tham dự của khoảng 60 đại biểu là
trưởng các Nhóm công tác PPP ngành hàng; các thành viên của PSAV; Grow Asia;
các CEO các Tập đoàn/Cty đa quốc gia đồng trưởng Nhóm công tác ngành hàng; các
Doanh nghiệp trong nước và quốc tế; các Hiệp hội ngành hàng của Bộ; các Cơ quan
có liên quan; các Tổ chức quốc tế.
I. Phiên khai mạc:
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết trong năm qua ngành nông nghiệp Việt
Nam gặp nhiều khó khăn vì có nhiều lũ lụt và hậu quả của biến đổi khí hậu; tuy nhiên
ngành nông nghiệp cũng có những kết quả phát triển tích cực. Thứ trưởng cũng vui
mừng về các thành tựu mà 8 Nhóm Công tác PPP ngành hàng và các mô hình phát
triển nông nghiệp bền vững đạt được trong năm qua. Cuộc họp thường niên PSAV
2017 là cơ hội để các nhóm chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mà các
Nhóm công tác đang gặp phải qua đó đưa ra các gợi ý và giải pháp tháo gỡ để tiếp
tục phát triển và mở rộng các mô hình sản xuất PPP.
Bà Marion Martinez chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên được tham dự cuộc họp
thường niên PSAV với vai trò đồng chủ tịch vì vậy sẽ sẵn sàng lắng nghe các nhóm
công tác chia sẻ.

II. Phần tham luận tại Cuộc họp thường niên
1. Bài trình bày của đại diện Cục Quản lý Doanh nghiệp đưa ra những giải pháp
nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển
nông nghiệp như việc (i) đẩy mạnh đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành (ii)
tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và (iii) nâng cao hiệu quả trong công tác phòng
chống tham nhũng tiêu cực tại cơ quan quản lý nhà nước. Bài trình bày cũng đưa
ra kế hoạch định hướng hỗ trợ Doanh nghiệp đầu từ vào Nông nghiệp trong giai
đoạn 2018 – 2020.
2. Bài trình bày của Bà Phạm thị Hồng Hạnh, Quản lý văn phòng PSAV về Báo cáo
tiến độ hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác của PSAV năm 2018. Nhìn
chung trong năm 2017, PSAV đã đạt được một số kết quả đặc biệt là việc củng
cố và tái cấu trúc lại một số nhóm công tác. Bài trình bày cũng giới thiệu lại những
điều lệ chung của PSAV, kế hoạch hoạt động và ngân sách dự kiến của PSAV.
Bài trình bày cũng đưa ra những khó khăn mà PSAV đang gặp phải như việc nhân
rộng các mô hình PPP hiện nay, cam kết của các thành viên, vấn đề thu phí thành
viên…
III. Phần cập nhật hoạt động từ các Nhóm PPP Công tác ngành hàng và
Đề xuất:
1. Nhóm Công tác PPP ngành hàng cà phê:
Trong năm 2017 nhóm PPP cà phê đã chuyển sanh hướng mới nhằm mở rộng
liên kết mô hình theo chuỗi giá trị, kết nối các dự án cà phê hiện tại.
-

-

Nhóm đề xuất:
Hỗ trợ để hoàn thiện cơ chế kêu gọi sự tham gia hơn nữa từ các bên, đặc biệt
là các thành viên từ Ban điều phối ngành hàng cà phê (VCCB) và Diễn đàn Cà
phê Toàn cầu (GCP).
Hỗ trợ áp dụng công nghệ mới trong sản xuất cà phê bền vững và truy xuất
nguồn gốc cà phê.
Bộ NN cần hướng dẫn về kế hoạch phát triển lâu dài của ngành hàng cà phê,
tính đồng bộ trong sản xuất cà phê quốc gia.
Đề xuất xây dựng chứng nhận cho cà phê chất lượng cao của Việt Nam.

2. Nhóm Công tác PPP ngành hàng Hồ tiêu:
Năm 2017 là năm thành công của nhóm PPP Hồ tiêu; nhóm được tái cấu trúc
với sự tham gia của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam làm Trưởng nhóm và có thêm nhiều
thành viên mới tham gia. Nhóm cũng đã có kết nối với Hiệp hội Hồ tiêu Châu và Mỹ
và có các cuộc họp định kỳ. Nhóm cũng đang xây dựng Bộ tài liệu Hướng dẫn sản
xuất Hồ tiêu bền vững (NSC) và nhân rộng các mô hình bền vững đối với các dự án
thực địa.
-

Nhóm đề xuất:
Hỗ trợ xây dựng Ban điều phối Ngành hàng Hồ tiêu; theo mô hình của Nhóm
PPP cà phê.
Mong đợi đóng góp từ phía Công cho các hoạt động của nhóm.
Phê duyệt Bộ tài liệu NSC để có thể sử dụng rộng rãi vì sự phát triển bền vững
của ngành hàng Hồ tiêu.
Hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc Hồ tiêu. Đây là việc nhóm cần
phải chuẩn bị trước từ những yêu cầu của các nhà nhập khẩu hồ tiêu từ Châu
Âu và Mỹ.

3. Nhóm Công tác PPP ngành hàng Chè:
Năm 2017 thị trường Chè tăng trưởng lớn đặc biệt là tiêu thụ nội địa; dự án
thuộc nhóm công tác chè đã đạt được những kết quả tích cực và bắt đầu kết nối cung
cấp sản phẩm chè đủ tiêu chuẩn cho Unilever.
-

-

Nhóm đề xuất:
Xem xét lại việc sử dụng thuốc BVTV trên cây chè vì một số hoạt chất được
sử dụng và đáp ứng được với các tiêu chuẩn quốc tế nhưng lại bị cấm ở Việt
Nam
Cho phép áp dụng rộng rãi Bộ tài liệu Hướng dẫn sản xuất Chè bền vững
(NSC) và mô hình Tổ đội Nông nghiệp
Hỗ trợ trong việc quy hoạch để giữ đất trồng chè vì hiện nay có nhiều vùng
nông dân sử dụng đất để trồng cam và cao su.
Hỗ trợ tập huấn đào tạo từ các nguồn kinh phí của Bộ
Xây dựng kế hoạch bảo tồn cây Chè San núi.

4. Nhóm công tác PPP ngành hàng Gạo:
Nhóm công tác được thành lập vào tháng 7 năm 2017 và chính thức ra mắt
vào tháng 11 năm 2017. Hiện nay nhóm đang xây dựng thí điểm các dự án thực địa
dựa trên những thực hành tối ưu; xây dựng và nghiên cứu tiêu chuẩn quốc gia về sản
xuất lúa gạo.
Nhóm đề xuất:
- Cần chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể từ phía Bộ Nông nghiệp & PTNT về tái cấu
trúc ngành Nông nghiệp, chi tiết theo từng giai đoạn cụ thể từng năm để các
địa phương có lộ trình cụ thể, để các bên liên quan có kế hoạch
- Áp dụng tiêu chuẩn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam; thúc đẩy hỗ trợ chính
sách và chế tài từ phía Chính phủ trong việc kiểm soát chất lượng các yếu tố
đầu vào trong ngành hàng lúa gạo; hỗ trợ đo lường việc tác động của việc sử
dụng các sản phẩm giả đến môi trường và chất lượng sản phẩm giả.
- Hỗ trợ để xuất về tìm hiểu và nghiên cứu về thị trường Gạo chất lượng cao ở
Việt Nam.
5. Nhóm công tác PPP ngành hàng Rau quả:
Hiện nay PepsiCo đã tạo ra chuỗi gá trị khép kín; và phối hợp với Bộ Ngoại
giao Hà Lan và các đối tác xây dựng chuỗi giá trị khoai tây bền vững.
Nhóm đề xuất:
- Xem xét việc sử dụng chất bảo quản trên khoai tây phù hợp
- Mong đợi phối hợp với Cục Trồng trọt để mở rộng khu vực dự án ra phía Bắc
và các khu vực tiềm năng khác.
- Bộ NN xem xét các vấn đề để tham vấn hỗ trợ hậu cần (logistic) để xuất khẩu.

6. Nhóm công tác PPP Hóa chất Nông nghiệp:
Nhóm đề xuất:
- Xây dựng các ứng dụng để kiểm soát các đơn vị kinh doanh mua bán thuốc
BVTV áp dụng cho cà phê, hồ tiêu và chè. Bộ ứng dụng này nhắm đến đối
tượng sử dụng là nông dân và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Hỗ trợ tập huấn về Sản xuất bền vững cho các ngành hàng như cà phê, chè, hồ
tiêu; hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV cho cây trồng xen.
- Hỗ trợ nhóm trong việc kiểm tra hàng nhái và kém chất lượng

7. Nhóm công tác PPP Thủy sản:
Năm 2017 nhóm thực hiện các hoạt động tái cấu trúc, thay đổi Trưởng nhóm
để thu hút thêm các thành viên. Nhóm cũng đã tổ chức một số hoạt động nhằm đối
thoại để tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng thủy sản như cá tra, tôm.
8. Một số ý kiến khác:
Bà Marion Martinez, công ty Yara Việt Nam:
Đây là lần đầu tiên tham dự cuộc họp thường niên của PSAV và tiếp nhận
những thông tin và chia sẻ kinh nghiệm từ các nhóm. Trong thời gian tới các nhóm
cần phải điều chỉnh cơ chế để thu hút được nhiều thành viên tham gia hơn, tìm cách
nhân rộng các mô hình hiện nay, xây dựng mục tiêu dài hạn, đặc biệt là việc trao đổi
thông tin.
Với tư cách là Đồng trưởng nhóm, Yara muốn tìm kiếm một tổ chức với là
Phó Đồng trưởng nhóm để cùng phối hợp hỗ trợ các nhóm công tác.
Yara sẽ tổ chức cuộc họp các công ty dự kiến vào ngày 28/2 hoặc ngày
9/3/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TT KNQG):
TT KNQG hiện nay đang tham dự vào nhiều nhóm công tác, thực hiện nhiều
các hoạt động trong đó có các mô hình PPP. TT KNQG có thể hỗ trợ các nhóm thông
qua các hoạt động tập huấn của TT; các nhóm có thể chia sẻ tài liệu dưới các định
dạng và TT sẽ sử dụng làm tài liệu tập huấn

Chia sẻ của Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)
SNV đang thực hiện dự án Agrsult thực hiện mô hình PPP áp dụng các khoa
học công nghệ mới nhằm Giảm thải phác thảo cho ngành hàng lúa gạo và có một số
kết quả tích cực; SNV sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình này
Chia sẻ từ tổ chức GIZ
GIZ đã tham gia hỗ trợ nhóm Gạo và Thủy sản và đã thực hiện được nhiều mô
hình PPP và có đạt được những thành công; GIZ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ
những mô hình này.
IV. Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh:
Hiện nay đã có 07 nhóm công tác PPP với nhiều mô hình và kinh nghiệm đa
dạng đã đóng góp bước đầu vào thành công trong việc xây dựng các mô hình PPP.
Tuy nhiên một số mô hình và kết quả vẫn tương tự như những năm trước đây, các
vấn đề và mô hình còn chỉ là của một số doanh nghiệp chứ chưa phải là vấn đề chung
của ngành hàng. Vì vậy thay mặt Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc
Doanh đề nghị:
- Từng nhóm phải rà soát lại hoạt động của nhóm mình, phải có mục tiêu và lộ
trình cụ thể, dài hạn và rõ ràng cho ngành hàng của mình; tránh tình trạng chỉ
là kết quả của một số Doanh nghiệp.
- Các nhóm phải xây dựng cơ chế để thu hút thêm thành viên, các doanh nghiệp
trong nước và thu hút các địa phương tham gia mô hình PPP.
- Bộ Nông nghiệp & PTNT hiện nay đang đầu tư nhiều và nông nghiệp, ví dụ
như dự án VnSAT. Đề nghị hai nhóm PPP Gạo và Cà phê phối hợp chặt chẽ
với dự án VnSAT
- Bộ Nông nghiệp & PTNT yêu cầu nhóm PPP Hóa chất nông nghiệp nghiên
cứu một chương trình cụ thể làm nòng cốt nhằm hạn chế các vấn đề có liên
quan đến hóa chất nông nghiệp.
- Yêu cầu PSAV nghiên cứu mở rộng các nhóm ngành hàng chủ lực như trái
cây

- PSAV cùng các nhóm cần xây dựng lại chiến lược dài hạn; Lãnh đạo Bộ sẽ
tham gia thảo luận và đối thoại với từng nhóm.
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