BÁO CÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP
Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng
Thuộc Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam
-----------------------------------------------Cuộc Họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV
được tổ chức vào ngày 20 tháng 02 năm 2019 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, dưới sự
chủ trì của Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và
PTNT và Bà Glotin Martinez Marion Elisabeth, Giám đốc điều hành, Công ty Yara
Việt Nam. Tham dự cuộc họp có 36 đại diện từ khối công và khối tư là đại diện các
Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP thuộc PSAV.
I. MỤC TIÊU CUỘC HỌP
- Tổng kết và cập nhật hoạt động của PSAV trong năm 2018, trong đó tập trung
thảo luận những kết quả đạt được cũng như thách thức và khó khăn của PSAV;
- Thống nhất cơ chế nhằm tăng cường hợp tác và phối hợp giữa khối công và khối
tư, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các đối tác;
- Thảo luận Kế hoạch hành động của PSAV trong năm 2019 – 2020 và xây dựng
chiến lược cho 8 Nhóm công tác năm 2019-2020.
II. PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Thay mặt Bộ Nông nghiệp và PTNT, ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp
tác quốc tế đánh giá cao những đóng góp của PSAV, đặc biệt là các Đồng Trưởng nhóm
các Nhóm công tác PPP. Trong những năm qua, PSAV đã có những cải cách và thay
đổi đáng kể để đạt được những kết quả như (i) tái cấu trúc PSAV với việc bổ nhiệm
thêm chức vụ Phó đồng chủ trì khối Tư nhân nhằm tăng cường hiệu quả kết nối giữa
hai khối Công - Tư, (ii) thành lập thêm nhóm công tác PPP chăn nuôi, (iii) bước đầu
nhận được đóng góp thường niên từ các thành viên và (iv) các Nhóm trong năm 2018,
thông qua mạng lưới đối tác đã đào tạo tập huấn được hơn 270.000 lượt nông dân.
Bà Glotin Martinez Marion Elisabeth, Giám đốc điều hành, Công ty Yara Việt
Nam, Đồng chủ trì khối tư trong PSAV, đánh giá cao thành công của PSAV trong thời
gian qua. Tuy nhiên, bà Marion cũng nhận định PSAV còn có thể đóng góp nhiều hơn
nữa cho nền nông nghiệp Việt Nam thông qua thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả hợp
tác công-tư trong khuôn khổ PSAV.

III.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PSAV NĂM 2018

Đại diện Ban thư ký PSAV đã trình bày cập nhật kết quả hoạt động của PSAV
trong năm 2018. Báo cáo nhấn mạnh các vấn đề đã đạt được, những khó khăn và thách
thức của các Nhóm công tác, đề xuất hoạt động và cơ chế tài chính của Ban thư ký
PSAV trong năm 2019 (báo cáo đính kèm).
IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN
1. Thảo luận về cơ chế hợp tác giữa hai khối Công - Tư
Nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ PSAV, các đại biểu đã thảo
luận về cơ chế hợp tác giữa hai khối Công – Tư, cơ bản thống nhất với các Điều khoản
về nghĩa vụ và trách nhiệm của Đồng Trưởng nhóm khối công và khối tư được đưa ra
tại Điều khoản tham chiếu xây dựng cho các Nhóm công tác PPP. Tại cuộc họp, các
đại biểu đã đưa ra một số ý kiến về cơ chế hợp tác trong khuôn khổ PSAV, bao gồm:
- Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên (theo tháng hoặc theo quý) giữa
khối công và khối tư. Cụ thể, khối công cần tăng cường chia sẻ thông tin về các chính
sách, chiến lược, dự án/chương trình lớn của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Ví dụ như
Chương trình VnSAT) ngay từ giai đoạn xây dựng dự án cho các đối tác khối tư và với
Ban thư ký PSAV để đảm bảo hợp tác có hiệu quả giữa các bên;
- Các Nhóm công tác PPP ngành hàng cần tổ chức họp tối thiểu hàng quý và đảm
bảo sự tham gia của đại diện lãnh đạo khối công tại các cuộc họp của Nhóm. Yêu cầu
Ban thư ký PSAV tham dự các cuộc họp của Nhóm;
- Đồng Trưởng nhóm khối tư có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả cuộc họp về Vụ
Hợp tác quốc tế (Văn phòng PSAV) để đôn đốc và phối hợp cùng các cơ quan có liên
quan của Bộ;
- Ban thư ký PSAV tập hợp ý kiến đóng góp từ các đối tác thuộc Nhóm Chè, Cà
phê, Tiêu về các vấn đề liên ngành cần được Nhóm hóa chất nông nghiệp giải quyết.
Cần tổ chức tối thiểu 01 Hội thảo/năm để các đối tác từ nhiều ngành hàng thảo luận về
các giải pháp xử lý vấn đề liên ngành liên quan tới quản lý hóa chất nông nghiệp từ góc
nhìn toàn cảnh và bao quát hơn; bên cạnh đó cần mời Vụ Pháp chế tham dự vào các
thảo luận liên quan đến vấn đề hoạch định chính sách;
- Các Đồng Trưởng nhóm khối công cần chủ động hơn trong việc thu hút thành
viên mới và chắp nối các đối tác khối tư với nhau trong việc xây dựng các dự án/sáng
kiến mới;
- Các Nhóm công tác PPP ngành hàng cử đại diện đầu mối theo từng dự án và
thông báo kết quả với Ban thư ký PSAV;

- Các Đồng Trưởng nhóm khối tư cần xác định và đề xuất trưởng nhóm phù hợp
cho các tiểu nhóm trực thuộc Nhóm công tác mình phụ trách.
2. Tổng hợp kiến nghị đại biểu nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động PSAV
Nhằm tăng cường vai trò điều phối và hiệu quả hoạt động của Văn phòng PSAV,
tại cuộc họp ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cũng được thu thập thông qua phiếu
khảo sát (Phụ lục đính kèm). Các ý kiến chính từ phiếu khảo sát được tổng hợp như
sau:
- Gắn kết hơn nữa các Bên tham gia, đóng vai trò là cầu nối chia sẻ thông tin giữa
hai khối Công – Tư và các nhóm công tác PPP;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đối thoại Công Tư theo chủ đề; các hoạt động
chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm ngành hàng;
- Hỗ trợ tìm kiếm cơ hội hỗ trợ và mở rộng hoạt động của các Nhóm công tác PPP,
đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp trong nước;
- Xây dựng kế hoạch cụ thể dài hạn, đưa PSAV trở thành đối tác quan trọng của
các nhà hoạch định chính sách.
3. Chia sẻ về kế hoạch các Nhóm công tác PPP ngành hàng:
Đại diện các Nhóm công tác PPP ngành hàng đã chia sẻ về kế hoạch hoạt động
dự kiến của Nhóm trong thời gian sắp tới và đưa ra một số kiến nghị cho PSAV và các
đối tác thành viên, cụ thể:
Nhóm công tác PPP về Gạo: hiện nay Nhóm vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc
thống nhất kế hoạch Nhóm với các đối tác chính và cần sự hỗ trợ từ phía khối công.
Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp, Gia vị và Hồ tiêu:
- Nhóm đã tổ chức họp đối tác chính (IDH, CropLife, PPD) xây dựng kế hoạch
dài hạn, xác định rõ hoạt động cụ thể, một số hoạt động vẫn chưa có tiêu chí đánh giá
cụ thể;
- Nhóm Hóa chất nông nghiệp hiện đang xem xét việc đưa nội dung phân bón vào
chương trình hoạt động của Nhóm.
Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi:
- Bộ trưởng đã có ý kiến phê duyệt thành lập Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi.
Dự kiến Nhóm sẽ xây dựng 5 mô hình và thành lập 4 tiểu nhóm (bao gồm bò sữa (Dutch
Lady), lợn (CP), gà (Hùng Nhơn), thức ăn chăn nuôi (Deheus));
- Các Tiểu nhóm cần xây dựng kế hoạch chi tiết và có dự toán kinh phí cụ thể;
- Nhóm nhấn mạnh cần xây dựng khung giám sát đánh giá để hàng năm để đánh
giá có thể đánh giá hoạt động của Nhóm;

- Nhóm hiện đang có kế hoạch xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu cho ngành hàng
chăn nuôi và yêu cầu PSAV giới thiệu đối tác phù hợp tham gia vào quá trình xây dựng,
vận hành, cập nhật và khai thác.
Nhóm công tác PPP về Rau quả:
- Đề xuất đưa nội dung về công nghệ 4.0 vào chương trình làm việc của Nhóm;
- Các Đồng Trưởng nhóm đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các doanh nghiệp
trong nước (BigC, NAFOODS…) nhưng vẫn rất khó thuyết phục sự tham gia của các
thành viên mới;
- Cần tổ chức các cuộc họp định kỳ (tối thiểu 2 lần/năm) để cập nhật và cung cấp
thông tin các yêu cầu về thuốc BVTV, phân bón, v.v… của các thị trường nhập khẩu.
Nhóm công tác PPP về Chè:
- Kế hoạch Nhóm đã khá đủ, hiện cần bổ sung chương trình hành động của khối
Công;
- Đề nghị đưa Cục BVTV vào vị trí Đồng Trưởng nhóm. Yêu cầu này đã được đưa
ra tại một số phiên họp nhưng vẫn chưa được xử lý;
- Công ty Unilever đại diện cho khối tư cần hoạt động nhiệt tình và có kế hoạch rõ
ràng hơn.
Nhóm công tác PPP về Cà phê:
- Nhóm đã xây dựng kế hoạch và định hướng cho giai đoạn 2018-2020 và đã trình
bày tại cuộc họp của VCCB hồi tháng 12/2018.
- Nhóm sẽ tiếp tục hợp tác với VCCB và IDH tiếp tục cập nhật Bộ tài liệu NSC,
có thể áp dụng tại các vùng trồng cà phê ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc; Ứng dụng phần
mềm truy xuất nguồn gốc cho Di Linh, đưa sang ứng dụng tại các địa bàn dự án của
VnSAT.
Nhóm công tác PPP về Thủy sản:
- Nhóm đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động một dự án PPP mới trong năm 2018;
- Nhóm hiện đang trong quá trình xây dựng một số dự án, cần tới sự hỗ trợ từ phía
Vụ Hợp tác quốc tế và các đối tác.
V. KẾT LUẬN
Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Văn phòng PSAV
thay mặt Lãnh đạo Bộ kết luận cuộc họp như sau:
- Các Nhóm khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hành động của Nhóm
cho năm 2019-2020. Kế hoạch cần có khung thời gian cụ thể, hoạt động đầu vào, sản

phẩm, kết quả, tác động dự kiến (theo Mẫu đính kèm). Các Nhóm gửi Kế hoạch của
minh cho Ban Thư ký PSAV tổng hợp trước ngày 15 tháng 03 năm 2019;
- Các Nhóm thống nhất kế hoạch họp định kỳ (tối thiểu hàng quý) và mời Văn
phòng PSAV tham dự. Các Nhóm cử đại diện đầu mối theo từng dự án và thông báo
với Ban thư ký PSAV nhằm tăng cường hiệu quả thông tin trong các Nhóm.
- Ban Thư ký PSAV chuẩn bị và trình kế hoạch sử dụng phần đóng góp của các
thành viên PSAV lên Đồng Chủ trì PSAV phê duyệt trước ngày 15 tháng 03 năm 2019;
- Ban thư ký PSAV tập hợp ý kiến đóng góp từ các đối tác thuộc Nhóm Chè, Cà
phê, Tiêu về các vấn đề liên ngành cần được Nhóm hóa chất nông nghiệp giải quyết;
tổng hợp ý kiến, đề xuất chủ đề đối thoại PPP phù hợp và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt;
- Vụ Hợp tác quốc tế (Ban thư ký PSAV) báo cáo trình lãnh đạo Bộ xem xét và
phê duyệt Cục BVTV làm Đồng Trưởng nhóm Nhóm Chè.
- Ban Thư ký PSAV phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và chuẩn bị
nội dung cho Cuộc họp thường niên PSAV 2019, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày
18/4 hoặc 19/4/2019 tại Hà Nội.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Phụ lục:
Tổng hợp kiến nghị đại biểu nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động PSAV

1. Đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng PSAV
1.1. Chủ động hơn trong hoạt động truyền thông, liên lạc và chỉ đạo định hướng hoạt
động của PSAV, cụ thể:
- Trao đổi giữa các Nhóm, PSAV đóng vai trò là cầu nối, truyền tải thông tin giữa
các Nhóm công tác;
- Xác định các mối quan tâm chung giữa các ngành hàng và điều phối, chia sẻ các
hoạt động, bài học nhằm tối đa hóa nguồn lực và hiệu quả (VD: danh mục thuốc BVTV
cho các nhóm ngành hàng);
- Duy trì trao đổi thông tin định kỳ (hàng tháng) với các Đồng Trưởng nhóm để
kiểm tra tiến độ;
- Tổ chức họp nhóm với cá nhân lãnh đạo Bộ;
- Chia sẻ thông tin của Bộ về chiến lược/kỳ vọng cho mỗi ngành và các Nhóm có
cơ hội được góp ý trong quá trình xây dựng các chiến lược trên;
- Nêu bật lợi ích/thành tựu đạt được của ngành;
- Truyền thông về thành tựu của Nhóm trên các phương tiện truyền thông quốc
gia.
1.2. Gắn kết các bên tham gia, trong đó PSAV cần chú ý:
- Làm rõ hơn phần thu hút sự tham gia, cam kết của các bên tham gia;
- Tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động của Nhóm nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp
trong ngành (VD: doanh nghiệp trong nước);
- Thành lập thêm các tiểu nhóm và hoạt động cho các loại trái cây xuất khẩu (xoài,
thanh long, trái cây có múi);
1.3. Quản lý và xây dựng nguồn lực tài chính
- Xây dựng cơ chế sử dụng phí đóng góp đảm bảo tính hợp pháp;
- Xem xét, bổ sung hoạt động liên quan tới duy trì, bổ sung nguồn tài chính;
- Tìm hiểu và thu thập các định mức kinh tế kỹ thuật liên quan để có cơ chế áp
dụng khoán chi phí đến các đối tác liên quan trong khuôn khổ PSAV.
1.4. Đề xuất khác:
- Đưa các thành viên PSAV trở thành một đối tác quan trọng của các nhà lập định
chính sách;

- Thêm cơ hội đối thoại chính sách giữa khối công và tư trong thảo luận chính sách
trong ngành hàng và chung của ngành nông nghiệp;
- Xác định rõ các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động (KPIs);
- PSAV cần xây dựng kế hoạch/hoạt động cụ thể. Grow Asia có thể hỗ trợ cùng
xây dựng một khung Lý thuyết thay đổi tới năm 2025.
2. Đề xuất chủ đề chia sẻ và học tập kinh nghiệm
- Chia sẻ kinh nghiệm giữa các Nhóm công tác về xây dựng chuỗi giá trị;
- Chia sẻ các mô hình thành công bởi các Nhóm tại Việt Nam;
- Chia sẻ các mô hình thành công trong mạng lưới của Grow Asia;
- Thực hành tốt và các xu hướng/chính sách có liên quan trong ngành;
- Kinh nghiệm trong vận động doanh nghiệp đóng phí.

