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CÁC HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC NHÓM CÔNG TÁC 
PPP NGÀNH HÀNG

CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP

Tổ chức Hội thảo trực tuyến Chia sẻ và Học hỏi kinh nghiệm về 
“Quan hệ Đối tác và Phát triển Bền vững cho ngành Cà phê 
tại Việt Nam, Indonesia và Philippines.”

Khảo nghiệm 
phun thuốc BVTV 
bằng Drone

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, 
tầm nhìn 2050
Quyết định quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Đề án 
phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 – 2030
Thông tư quy định chi tiết về xác lập quyền, đại diện quyền đối 
với giống cây trồng; cấp, cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng; 
đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng
Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện 
nhiệm vụ "Phát triển sản xuất giống"
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ 
trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Tham vấn xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực, 
thực phẩm tại Việt Nam

Họp Trưởng nhóm khối Tư các Nhóm công tác PPP ngành hàng  
trực thuộc PSAV

Hội nghị toàn thể PSAV với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng 
tới một nền nông nghiệp xanh”

Việt Nam mong muốn trở 
thành Trung tâm đổi mới 
Lương thực, thực phẩm của 
châu Á

Hội nghị trực 
tuyến cấp Bộ 
trưởng APEC về an 
ninh lương thực

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Quan hệ Đối tác và Phát triển Bền vững cho ngành 
Cà phê 
Ngày 7 tháng 9 năm 2021, Nhóm Công tác PPP về Cà phê trực 
thuộc Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV), 
phối hợp với Tổ chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia), cùng Nhóm 
Công tác Cà phê của Đối tác Nông nghiệp Bền vững Indonesia 
(PISAgro) và Đối tác Nông nghiệp Bền vững Philippines (PPSA) 
tổ chức Hội thảo trực tuyến Chia sẻ và Học hỏi kinh nghiệm về 
“Quan hệ Đối tác và Phát triển Bền vững cho ngành Cà phê tại 
Việt Nam, Indonesia và Philippines.”.

Hội thảo trực tuyến đã quy tụ hơn 130 đối tác quan tâm từ khu 
vực tư nhân, các tổ chức đa phương, các tổ chức phi chính phủ, 
các nhà rang xay, sản xuất, chế biến cà phê, các tổ chức nông dân 
và các bên liên quan khác trong ngành hàng, luôn sẵn sàng và 
mong muốn được trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong phát 
triển đối tác và thúc đẩy phát triển ngành cà phê bền vững. Hội 
thảo trực tuyến đã được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các Đối 
tác Quốc gia trong mạng lưới của Grow Asia cơ hội được học hỏi, 
chia sẻ kiến thức và trao đổi kinh nghiệm thực tế trong ngành 
cà phê; phản ánh các vấn đề ưu tiên và những thách thức chung 
trong “quan hệ đối tác và phát triển bền vững” của ngành cà 
phê; và tìm kiếm cơ hội kết nối giữa các đối tác liên quan tại ba 
quốc gia, cũng như các quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á.

Khách mời tham dự Hội thảo đã được nghe 7 bài thuyết trình, 
được chia thành 3 phiên trao đổi kinh nghiệm theo từng quốc 
gia. Bên cạnh đó, các đối tác đã có cơ hội được trao đổi, chia sẻ 
về các phương pháp, thực hành tốt nhất, hiểu rõ hơn về các yếu 
tố dẫn đến thành công của mỗi dự án cụ thể, cũng như trao đổi 
về các cơ hội hợp tác trong tương lai trong việc thúc đẩy phát 
triển cà phê bền vững trong khu vực. Hội thảo được tổ chức vào 
thời điểm hết sức quan trọng như hiện nay trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu (BĐKH), dịch bệnh kéo dài, giá cà phê duy trì ở mức 
thấp. Quan hệ đối tác được nhận định là giải pháp căn cơ thúc 
đẩy phát triển bền vững, đảm bảo ngành cà phê trong khu vực 
có được những can thiệp thiết thực, kịp thời, hỗ trợ nông hộ sản 
xuất nhỏ. 

Khởi động Chuỗi Đối thoại về Cà phê Bền vững 2021-2022
Ngày 6 tháng 10 năm 2021, Dự án Green Invest Asia của Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Diễn đàn Cà phê Toàn cầu 
(GCP) đã hợp tác đồng tổ chức Hội thảo trực tuyến Đối thoại về 
Cà phê Bền vững. Đây là Hội thảo đầu tiên được tổ chức trong 
chuỗi 6 hội thảo trực tuyến trong năm 2021-2022 nhằm thúc 
đẩy hợp tác trong ngành, hướng tới sản xuất cà phê carbon thấp 
thông qua các cải thiện thực hành sử dụng đất, hỗ trợ các hộ 
nông dân tăng khả năng chống chịu và thích ứng với BĐKH trên 
cảnh quan cà phê.

Mục tiêu của sự kiện là nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực 
của các công ty cà phê trong việc ứng phó với BĐKH, thông qua 
thúc đẩy thương mại nông nghiệp carbon thấp. Tại sự kiện, các 
đối tác của USAID Green Invest Asia và GCP đã cung cấp thông 
tin tổng quan về chuỗi sự kiện và kết quả khảo sát ngành đã 
được thực hiện nhằm xác định rõ chủ đề của các hội thảo trực 
tuyến sẽ được tổ chức trong tương lai.

Hội thảo có sự tham dự của các diễn giả là đại diện các đối tác 
quan trọng trong ngành như Nestlé và Jacobs Douwe Egberts 
(JDE) chia sẻ các giải pháp giải quyết vấn đề BĐKH thông qua 
việc sử dụng nguồn cung ứng cà phê carbon thấp, cũng như 
những thách thức và cơ hội của cà phê carbon thấp tại khu vực.

Tăng cường hiệu quả quản lý cỏ dại có trách nhiệm
Quản lý cỏ dại trong canh tác cà phê được nhận định là một 
thách thức đối với người nông dân, đặc biệt trong việc áp dụng 
các thực hành có trách nhiệm. Sáng kiến Hợp tác của GCP về ‘Sử 
dụng Vật tư Nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành cà phê’ 
đang giải quyết những thách thức này ở Việt Nam. Đến nay, 
Sáng kiến đã hoàn thành công tác thu thập thông tin cơ bản 
về thực trạng sử dụng, thương mại các hoạt chất tại 2 vùng sản 
xuất của 2 tỉnh cà phê trọng điểm của Việt Nam; xác định các 
điểm nóng về việc sử dụng glyphosate, thu thập, phân tích mẫu 
dư lượng tối đa glyphosate; phối hợp cùng Viện Khoa học Nông 
Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Trung tâm Khoa học Nông 
nghiệp và Khoa học Sinh học Quốc tế (CABI) xây dựng và hoàn 
thiện Quy trình thử nghiệm hiện trường tiêu chuẩn. Đây là nền 
tảng để phát triển các giải pháp quan trọng cho ngành, đặc biệt 
là cho người nông dân.

‘Sử dụng Vật tư Nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành cà 
phê’ là sáng kiến hợp tác đa bên tiền cạnh tranh được hỗ trợ tài 
chính từ Lavazza Foundation, tổ chức IDH - Sáng kiến Thương 
mại Bền vững, JDE Peet’s, Nestlé, Neumann Kaffee Gruppe, 
Sucden Coffee và Tchibo. Sáng kiến hiện cũng nhận được hỗ trợ 
kỹ thuật từ Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua Ban Điều phối 
Ngành hàng cà phê Việt Nam (VCCB).

Giải pháp xử lý phụ phẩm 

Ở nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh, 
phụ phẩm trong nông, lâm, thuỷ sản phải được xem là nguồn tài 
nguyên tái tạo, chứ không phải là chất thải. Nguồn nguyên liệu 
này cần được xem là đầu vào quan trọng, kéo dài chuỗi giá trị gia 
tăng trong nông nghiệp.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng phụ phẩm 
năm 2020 của cả nước là trên 156,8 triệu tấn, bao gồm: 88,9 

triệu tấn phụ phẩm sau thu hoạch từ cây trồng, từ quá trình chế 
biến nông sản của ngành trồng trọt (chiếm 56,7%); 61,4 triệu 
tấn phân gia súc, gia cầm từ ngành chăn nuôi (chiếm 39,1%); 
5,5 triệu tấn từ ngành lâm nghiệp (chiếm 3,5%) và khoảng gần 
1 triệu tấn từ ngành thủy sản (10,6%). Trong đó, riêng khu vực 
Đông Nam Bộ và ĐBSCL, phụ phẩm nông nghiệp chủ yếu từ ngành 
trồng trọt và chăn nuôi, với hơn 13,9 triệu tấn trong năm 2020 tại 
Đông Nam Bộ và 39,4 triệu tấn tại ĐBSCL.

Tại Hội nghị trực tuyến về hiện trạng và giải pháp xử lý phụ phẩm 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC 
NHÓM CÔNG TÁC PPP NGÀNH 
HÀNG NÔNG NGHIỆP 

Nhóm công tác PPP về Cà phê:1

Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi: 2

Tham khảo chi tiết kết quả chính 
của sáng kiến trong giai đoạn 2020-
2021, tại https://bitly.com.vn/8kx364 
hoặc scan mã QR
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Ngày 4-5/10/2021, Cục Trồng trọt phối hợp với Tổ chức Hợp 
tác Quốc tế Đức (GIZ) và Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 
(SOFRI) tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về Kỹ thuật canh tác 
cây Xoài theo tiêu chuẩn VietGAP cho 50 cán bộ kỹ thuật nông 
nghiệp và nông dân 02 tỉnh Hậu Giang và An Giang.

Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy chuỗi giá 
trị nông sản bền vững tại ASEAN” (gọi tắt là ASEAN AgriTrade) 
do tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài trợ. Tại buổi đào tạo 
các học viên được nghe giảng viên Viện nghiên cứu Cây Ăn quả 
Miền Nam chia sẽ về các quy trình như: Quy trình canh tác xoài 
áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, quy trình phòng trừ sâu bệnh, quy 
trình xử lý ra hoa và quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP 
để hướng tới sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Trong khuôn khổ dự án, đại diện các đối tác khối Công và Tư 
đã phối hợp để xây dựng và phổ biến Bộ tài liệu hướng dẫn 

Kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP cho 10 loại trái cây 
trọng điểm của Việt Nam là cam, bưởi, nhãn, vải, dứa, chuối, mít, 
sầu riêng, thanh long, xoài.

Ảnh: Tập huấn về Kỹ thuật canh tác xoài theo VietGAP

Nhóm công tác PPP về Rau quả:

Xây dựng thí điểm phần mềm ‘bắt bệnh’ cho lúa

Trong công tác BVTV, việc ứng dụng chuyển đổi số sẽ giúp nông 
dân tiếp cận với các kiến thức nông nghiệp một cách đầy đủ, chính 
xác. Nhất là với công tác phòng trừ sâu bệnh hại, việc ứng dụng 
công nghệ thông minh có thể dễ dàng giúp nông dân xác định 
được các loài sâu bệnh gây hại, đưa ra biện pháp phòng trừ một 
cách nhanh nhất, hiệu quả nhất trên đồng ruộng của mình.

Theo đó, Cục BVTV - Trưởng nhóm khối Công Nhóm công tác PPP 
về Hóa chất hiện đang thúc đẩy hợp tác Công-Tư, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông minh hỗ trợ hiệu quả quản lý và sử dụng 
hóa chất nông nghiệp có trách nhiệm. Cục BVTV hiện đang phối 
hợp với Viettel thí điểm xây dựng app tra cứu sinh vật gây hại và 
các biện pháp phòng trừ trên cây lúa. Cục BVTV sẽ cung cấp cơ sở 
dữ liệu cho phía Viettel để Viettel xây dựng app dành cho điện 
thoại thông minh giúp nông dân tra cứu và đưa ra các biện pháp 
phòng trừ sâu bệnh hại.

Khi kiểm tra đồng ruộng, chỉ cần nông dân mở app trên điện thoại 
thông minh để kiểm tra đồng ruộng, app sẽ giúp nhận diện, xác 
định cụ thể loài sâu bệnh hại đang phát sinh trên đồng ruộng, 
đồng thời sẽ đưa ra các thông tin nhằm khuyến cáo cũng như các 
biện pháp phòng chống cần thiết để nông dân thực hiện... 

Sản phẩm app dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng thí điểm cho nông 
dân trồng lúa tại một số địa phương (thí điểm trước tiên tại tỉnh 
An Giang). Trên cơ sở vận hành của app, hai bên sẽ tiếp tục rà soát, 
tổng kết để tiếp tục có các điều chỉnh cũng như xây dựng kế hoạch 
trong dài hạn..., đồng thời tạo tiền đề để ứng dụng rộng rãi trên 
các cây trồng, nhóm cây trồng khác ở những giai đoạn sau.

Khảo nghiệm phun thuốc BVTV bằng Drone

Trong tháng 9, tại Hòa Bình, Cục BVTV đã phối hợp với tổ chức 
CropLife Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV) tổ chức khảo nghiệm, trình diễn, đánh giá hiệu 
lực của một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa và 
ảnh hưởng của thuốc đối với cây lúa khi sử dụng Drone. Đây là 
hoạt động nằm trong chuỗi chương trình khảo nghiệm, đánh giá 
của Cục BVTV nhằm sớm đưa ra hướng dẫn về việc sử dụng các 

loại thuốc BVTV bằng Drone trong phòng trừ sâu bệnh hại trên 
cây trồng.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ứng dụng thiết bị không 
người lái Drone phát triển rất nhanh chóng và được nhiều nước 
trên thế giới ứng dụng rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích cho hoạt 
động sản xuất nông nghiệp. Tại Châu Á, việc ứng dụng Drone 
để phun thuốc BVTV đang trở nên ngày càng phổ biến. Việc sử 
dụng Drone phun thuốc BVTV có những ưu điểm nổi bật về độ 
chính xác, giảm chi phí nhân công, bảo vệ sức khỏe cho nông 
dân do không phải tiếp xúc với thuốc... Dử dụng Drone đã có 
hiệu quả cao trong phòng trừ các sinh vật gây hại nguy hiểm 
như châu chấu sa mạc trong thời gian vừa qua tại một số nước...

CropLife Việt Nam và các thành viên đang phối hợp chặt chẽ 
cùng Cục BVTV, các trung tâm khảo nghiệm tại địa phương và 
nhiều đơn vị cung cấp thiết bị tổ chức triển khai khảo nghiệm 
chặt chẽ nhằm sớm có cơ sở xây dựng quy trình sử dụng khoa 
học Drone trong phun thuốc BVTV đảm bảo khoa học, hiệu quả, 
an toàn trên nhiều loại cây trồng khác nhau.

4 Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:

Ảnh: Lãnh đạo Cục BVTV kiểm tra công tác triển khai khảo 
nghiệm thiết bị Drone phun thuốc BVTV tại xã Chiềng Châu 
(Mai Châu, Hòa Bình)

nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ 
trì ngày 10/9, Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn 
nuôi, thành viên Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
cũng là Đồng Trưởng nhóm khối Công Nhóm Công tác PPP về 
Chăn nuôi, cho biết, trong quá trình sản xuất, bảo quản, sơ chế, 
chế biến nông sản, tỉ lệ phụ phẩm của lâm nghiệp, trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy sản là rất lớn. Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện đang 

xây dựng, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình nông nghiệp 4F 
(Thức ăn - Trang trại - Thực phẩm - Phân bón hữu cơ), quy trình 
nông nghiệp tuần hoàn hở hoặc kín để có cơ sở thực hiện việc 
tiêu thụ các sản phẩm là phụ phẩm nông nghiệp trong thời gian 
tới. Nhóm hiện đang tìm kiếm, kết nối đối tác tham gia xây dựng 
mô hình thí điểm PPP áp dụng và nhân rộng mô hình sản xuất 
nông nghiệp tuần hoàn này trong ngành chăn nuôi.
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Ngày 8 tháng 10, Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) chủ trì, phối 
hợp cùng Văn phòng Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền 

vững Việt Nam (PSAV) và các Nhóm công tác PPP trực thuộc 
PSAV tổ chức Hội nghị toàn thể PSAV với chủ đề “Thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo hướng tới một nền nông nghiệp xanh” 
theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến. Hội nghị 
có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ 
trưởng Vụ HTQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam kiêm Đồng Chủ trì Khối Tư PSAV, Giám đốc Chương 
trình của Grow Asia, cùng đại diện các Nhóm công tác PPP 
và các ban ngành, tổ chức, tập đoàn trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được lắng nghe Báo cáo 
tổng quan về đầu tư FDI tại Việt Nam, Báo cáo chung về 
hoạt động PSAV và Sáng kiến Trung tâm đổi mới sáng tạo về 
lương thực, thực phẩm tại Việt Nam (Food Innovation Hub) 
đang được Văn phòng PSAV, phối hợp chặt chẽ với WEF và 
Grow Asia, nghiên cứu thiết kế cách thức triển khai tại Việt 
Nam. Đại diện khối Công và Tư cũng có cơ hội được tham gia 
đối thoại, chia sẻ trực tiếp cùng Bộ trưởng về định hướng 
phát triển các hoạt động PPP trong ngành nông nghiệp 
trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các đại biểu tham gia Hội nghị, 
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần có một sự quan tâm 
sâu sắc hơn dành cho các dự án hợp tác quốc tế, cần củng 
cố thêm về nhận thức và kiến thức dành cho vấn đề trên. 
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tái khẳng định sức mạnh 
của sự hợp tác công - tư: hiểu được sức mạnh của sự hợp tác 
công - tư, tôn trọng lẫn nhau là tiền để để gia tăng hiệu quả 
hợp tác, cùng nhau giảm thiểu các vướng mắc. Bộ trưởng 

Lê Minh Hoan mong rằng các chương trình hợp tác sẽ ngày 
càng đổi mới, mang năng lượng mới, tư duy mới, tích hợp 
đa giá trị vào nông nghiệp, gặt hái được nhiều thành công.

Sáng kiến Trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực, 
thực phẩm tại Việt Nam

Ban Thư ký PSAV hiện đang phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới (WEF) và Grow Asia, nghiên cứu cách thức 
triển khai Sáng kiến Trung tâm Đổi mới Sáng tạo về Lương 
thực, Thực phẩm tại Việt Nam (Food Innovation Hub) Ông 
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn đã chia sẻ với Hội nghị về Sáng kiến 
Trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực, thực phẩm tại 
Việt Nam (Food Innovation Hub) liên kết với mạng các mạng 
lưới, các sáng kiến, và các đối tác tiềm năng.

Sáng kiến Trung tâm Đổi mới Sáng tạo về Lương thực, Thực 
phẩm tại Việt Nam liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo 
trong nước và xuyên biên giới nhằm thúc đẩy ứng dụng 
công nghệ kỹ thuật số nhằm thúc đẩy phát triển các chuỗi 
giá trị nông nghiệp thông minh; mở rộng quy mô và đẩy 
nhanh việc chuyển đổi các hệ thống thực phẩm hiện tại 
của Việt Nam thành một cường quốc lương thực thực phẩm 
“xanh”, bền vững, phát thải thấp

Theo như đề xuất hoạt động, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo 
về Lương thực, Thực phẩm tại Việt Nam sẽ được xây dựng 
và hoạt động với tư cách là một tổ chức đa bên, liên ngành, 
tiền cạnh tranh và trung lập để tăng cường hệ sinh thái đổi 
mới, xây dựng trên mạng lưới hiện có và kinh nghiệm của 
hệ thống thực phẩm của Việt Nam là Đối tác vì Nông nghiệp 
bền vững trong Việt Nam (PSAV).

THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HƯỚNG TỚI MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP XANH 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN THƯ KÝ PSAV
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Ngày 15/7/2021, trong khuôn khổ đàm phán về trợ cấp thủy 
sản, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã triển khai Hội 

nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng với sự tham dự của 104 Bộ trưởng 
và Trưởng đoàn đại diện cho 128 thành viên WTO. Đây là một 
trong những hoạt động quan trọng, chuẩn bị cho Hội nghị 
Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12), dự kiến tổ chức vào tháng 
11/2021. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì với sự tham gia của các Bộ: Nông 
nghiệp và PTNT, Công Thương, Ngoại giao, Tư Pháp và Phái đoàn 
thường trực tại Geneva.

Phát biểu tại Hội nghị, các Thành viên, trong đó có Việt Nam, đã 
chia sẻ quyết tâm chung và nỗ lực tối đa nhằm thu hẹp khoảng 
cách giữa các Thành viên với một số nội dung cơ bản, hướng tới 
một thỏa thuận đa phương về xóa bỏ một số loại hình trợ cấp 
khai thác có tác động xấu tới nguồn lợi hải sản. Đoàn Việt Nam 
nhấn mạnh sự cần thiết phải xóa bỏ trợ cấp cho hoạt động khai 
thác IUU; khẳng định nỗ lực hướng đến một cam kết cả gói, cân 
bằng giữa các mục tiêu phát triển bền vững gắn với phát triển 
toàn diện, bao trùm, giữa nghĩa vụ và năng lực thực thi của các 
Bên; bảo vệ lợi ích chính đáng của tầng lớp ngư dân nghèo ven 
biển, hoạt động khai thác hải sản với quy mô nhỏ và thô sơ. 
Nhân dịp này, Đoàn Việt Nam nêu rõ yêu cầu căn bản, không 
để bất kỳ nội dung nào của văn kiện này tác động tới quyền và 
nghĩa vụ của các Bên theo các thỏa thuận quốc tế khác

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng khẳng định việc xác lập nguyên 
tắc xóa bỏ trợ cấp khai thác cần gắn với quản lý thủy sản bền 
vững là định hướng thích hợp trong đàm phán. Trường đoàn 
Việt Nam đề nghị các Thành viên cân nhắc đưa ra giải pháp thỏa 
đáng đối với nghề cá nhiệt đới, đa loài, đa nghề tại các nước 
đang và kém phát triển và kiến nghị một số vấn đề cụ thể khác 
để các Thành viên tiếp tục thảo luận trong thời gian tới.

Các Bên đều ghi nhận sự cần thiết phải có những biện pháp đối 
xử khác biệt đối với nghề cá quy mô nhỏ và thô sơ đảm bảo mục 
tiêu phát triển bền vững; không Thành viên nào có ý định duy 
trì trợ cấp khai thác có tác động xấu tới phát triển bền vững. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất một số giải pháp 
đảm bảo an ninh lương thực trước bối cảnh biến đổi khí hậu 

và dịch bệnh COVID-19 và cho biết, Việt Nam muốn trở thành 
trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực, thực phẩm ở khu vực.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu 
rõ, phối hợp giữa các quốc gia, các đối tác, nhân tố trong hệ 
thống lương thực, thực phẩm phải vì lợi ích của người dân. Tại 
Việt Nam, bảo đảm lương thực chính là nền tảng xóa đói giảm 
nghèo, nâng cao đời sống người dân và là cơ hội để phát triển 
nông nghiệp Việt Nam minh bạch, trách nhiệm, bền vững.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề xuất một số giải pháp: Đầu 
tiên là chuyển đổi tăng trưởng nông nghiệp sang tích hợp đa 
giá trị bao gồm các giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa, cảnh quan 
môi trường; bảo đảm phát triển nền nông nghiệp xanh, phát 
thải thấp và thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và diễn 
biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Chú trọng phát triển kinh 
tế nông thôn, bảo đảm cung ứng lương thực, giảm thất thoát và 
lãng phí trong lương thực; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và 
bảo tồn đa dạng sinh học. Cùng với đó, Chủ tịch nước cho rằng 
các quốc gia cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, 
nông thôn.

Ngày 23.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp gửi 
Hội nghị thượng đỉnh các hệ thống lương thực của Liên Hợp 
Quốc do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì.

Chủ tịch nước nêu rõ đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng nông 
nghiệp vừa phục vụ sản xuất phát triển kinh tế nông thôn, phát 
huy vai trò chủ thể của người nông dân, khuyến khích sự tham 

gia của khối kinh tế tư nhân trong đầu tư có trách nhiệm, sáng 
tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng mô hình hợp tác 
công-tư hiệu quả; Xây dựng và cập nhật bản cân đối dinh dưỡng 
quốc gia làm cơ sở định hướng sản xuất, phân phối, tăng cường 
giáo dục truyền thông để tạo môi trường thực phẩm lành mạnh, 
thói quen ăn uống hợp lý, cân đối dinh dưỡng, xu thế tiêu dùng 
xanh, có trách nhiệm tránh thất thoát và lãng phí; Chuyển đổi số 
cần đi liền với đổi mới an sinh xã hội, thể chế, trong đó lấy người 
nông dân và người tiêu dùng là trung tâm; Việt Nam đã hình 
thành các mạng lưới đổi mới sáng tạo và sẵn sàng tham gia các 
khuôn khổ hợp tác của Liên Hợp Quốc và muốn phát triển thành 
một trung tâm sáng tạo về lương thực thực phẩm ở khu vực.

Để phát triển bền vững hệ thống lương thực, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần mở rộng hợp tác quốc tế trong 

ĐÀM PHÁN TRỢ CẤP THỦY SẢN TẠI TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

VIỆT NAM MONG MUỐN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐỔI MỚI LƯƠNG THỰC, THỰC 
PHẨM CỦA CHÂU Á

Ảnh: Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị. 

CÁC SỰ KIỆN LIÊN 
QUAN KHÁC 

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ Việt Nam muốn 
thành trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực, thực phẩm
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Sáng 19/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc 
Doanh tham dự hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng APEC về 

an ninh lương thực (ANLT) trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 
Hội nghị trực tuyến do Bộ Nông nghiệp New Zealand chủ trì 
với sự góp mặt và tham gia ý kiến thảo luận của 21 quốc gia 
thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá rất 
cao nỗ lực của New Zealand với vai trò là nền kinh tế chủ nhà 
APEC 2021 trong việc thúc đẩy kết nối các thành viên APEC, 
góp phần tích cực vào tiến trình phục hồi và phát triển bền 
vững của hệ thống lương thực, thực phẩm khu vực và toàn 
cầu. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức 
tạp hiện nay, hội nghị này là cơ hội để các nền kinh tế APEC 

cùng nhau thảo luận và xây dựng định hướng hợp tác chung 
từ nay đến năm 2030 hướng tới ANLT trong khu vực và trên 
toàn thế giới. 

Việt Nam nhận thức sâu sắc cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa 
các bên liên quan, cả song phương và các diễn đàn đa phương 
nhằm kiến tạo những thay đổi cách mạng bền vững, sâu sắc 
của cả hệ thống lương thực toàn cầ. Nhân hội nghị này, Thứ 
trưởng Lê Quốc Doanh chia sẻ sáng kiến trọng tâm mà Việt 
Nam mong muốn trong việc hợp tác cùng các đối tác quốc tế, 
cụ thể như sau:

- Kết nối toàn bộ chuỗi giá trị cung ứng từ sản xuất đến phân 
phối và tiêu dùng, thu hẹp khoảng cách về không gian và thời 
gian dựa trên nền tảng số như thương mại điện tử, số hóa và 
cải tiến hệ thống truy xuất nguồn gốc, dịch vụ hậu cần, vận tải, 
kiểm soát chất lượng an toàn dịch bệnh. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về sản xuất hàng hóa, lương 
thực thực phẩm ở cấp độ nền kinh tế khu vực. 

- Ứng dụng chuyển đổi số công nghệ 4.0 ngay từ cấp hộ nông 
dân, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. 

Chính phủ Việt Nam nỗ lực cao nhất thực hiện mục tiêu kép 
vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi 
phát triển kinh tế, xã hội. Vai trò của ngành nông nghiệp trở 
nên đặc biệt quan trọng trong điều kiện bình thường mới cả 
về kinh tế, xã hội và môi trường. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam ủng hộ và cam kết hợp tác đầy đủ trong các nội 
dung đã được nêu trong lộ trình ANLT APEC 2030. 

Ngày 30/9, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Cục 
Chăn nuôi, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản 

tổ chức Diễn đàn trực tuyến với chủ đề “Tăng cường an toàn 
sinh học trong chăn nuôi tạo sản phẩm an toàn có chứng 
nhận”.

Tham dự Diễn đàn có 255 đại biểu với 106 điểm cầu trực tuyến 
bao gồm đại diện lãnh đạo các cục, viện thuộc Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, tổ chức FAO tại Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT, 
Chi cục Chăn nuôi thú y, Trung tâm Khuyến nông và các đối tác, 
doanh nghiệp. Diễn đàn nhằm tăng cường hơn nữa công tác 
tuyên truyền, thông tin đến người dân, doanh nghiệp, hợp tác 
xã, bàn giải đáp các vướng mắc, rào cản kỹ thuật, hình thành 
các liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, cũng như đạt nhiều 
chứng chỉ chăn nuôi trong thời gian tới. 

Tại Diễn đàn, Ban cố vấn đã trả lời trực tiếp các câu hỏi và thảo 
luận cùng các đối tác doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm vấn 
đề chính như các cơ chế chính sách hỗ trợ và định hướng trong 
chăn nuôi an toàn sinh học; các yêu cầu về chứng nhận sản 
phẩm; quản lý chăn nuôi; chăn nuôi đạt chứng nhận VietGAP, 
chăn nuôi theo hướng hữu cơ.

Trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn vật nuôi như dịch tả lợn 
châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng vẫn còn xảy ra 

và dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc áp dụng 
các giải pháp tăng cường an toàn sinh học trong chăn nuôi là 
hết sức cấp bách. Thực hiện tốt an toàn sinh học trong chăn 
nuôi là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sản xuất chăn nuôi 
đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2021 và các 
năm tiếp theo.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CẤP BỘ TRƯỞNG APEC VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC

TĂNG CƯỜNG AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI

TS. Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia phát biểu khai mạc diễn đàn

nghiên cứu, dự báo, xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo rủi ro 
về thiên tai, dịch bệnh; Quản lý bền vững các nguồn tài nguyên 
đất nước, đa dạng sinh học và rừng; Quản lý nguồn nước xuyên 
biên giới, tài nguyên biển.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu 
thông điệp, cùng nhau hành động không gì là không thể, để các 
mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc trở thành 
hiện thực.
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 
TRONG THỜI GIAN TỚI

HỌP TRƯỞNG NHÓM KHỐI TƯ CÁC NHÓM CÔNG TÁC PPP NGÀNH HÀNG TRỰC 
THUỘC PSAV

Hệ thống lương thực, thực phẩm (LTTP) liên quan đến rất 
nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất sản 

phẩm, tiêu dùng, liên quan đến nhiều tác nhân như nông 
dân, bán hàng, tiêu dùng…Biến đổi khí hậu, đặc biệt là đại 
dịch Covid-19 đã khiến nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, 
gây tổn hại không nhỏ tới toàn bộ hệ thống LTTP toàn cầu, 
ảnh hưởng đời sống người dân đặc biệt là người thu nhập 
thấp, lao động nông thôn, nông nghiệp, đối tượng yếu thế, 
đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần có những giải pháp 
can thiệp, đổi mới sáng tạo mang tính hệ thống. Tuy nhiên 
đổi mới và sáng tạo là một quá trình khó khăn, thách thức 
đòi hỏi có sự hợp lực của các bên, sự đầu tư bài bản, và cần 
có một hệ sinh thái thúc đẩy quá trình này, Sáng kiến Trung 
tâm đổi mới sáng tạo (Food Innovation Hub) khởi xướng bởi 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được ra đời nhằm thúc đẩy 
phát triển một hệ sinh thái như vậy

Hiện Ban Thư ký PSAV đang phối hợp chặt chẽ với WEF và 
Grow Asia, nghiên cứu cách thức triển khai Sáng kiến này 
tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Ban Thư ký PSAV 
sẽ phối hợp cùng WEF, Grow Asia, và các đối tác Công-Tư tổ 
chức Hội thảo trực tuyến tham vấn xây dựng Trung tâm đổi 
mới sáng tạo về lương thực, thực phẩm tại Việt Nam. Đây là 
cơ hội để các đối tác có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, thống 
nhất định hướng ưu tiên, thiết kế cấu trúc hoạt động của 
Trung tâm đổi mới sáng tạo về LTTP tại Việt Nam nhằm tăng 
cường hơn nữa hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật, thúc 
đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam “xanh”, bền vững, phát 
thải thấp.

Trung tuần tháng 11/2021, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc 
Công ty Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ trì Khối Tư PSAV sẽ triệu 

tập cuộc họp Trưởng nhóm khối Tư các Nhóm công tác PPP 
ngành hàng trực thuộc PSAV. Thời gian qua, đại dịch Covid-19 
cùng với những thay đổi về kinh tế, chính trị, xã hội đã tạo ra 
những chuyển biến rõ rệt trong cách thức sản xuất, tiêu dùng, 
cũng như sự vận hành chung của các chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Dịch bệnh đã làm bộc lộ rõ nhiều khó khăn tích lũy từ trước, 

đồng thời kéo theo nhiều vấn đề mới, đòi hỏi cần có tăng cường 
hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa khối Công và Tư để nhanh 
chóng giải quyết các nút thắt của ngành. Cuộc họp được tổ chức 
nhằm giúp các đối tác khối Tư có thể rà soát, tổng kết lại tình 
hình hoạt động cụ thể của các Nhóm công tác, đánh giá hiệu quả 
hợp tác Công-Tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các Nhóm công 
tác, đề xuất các giải pháp trong bối cảnh mới, cũng như định 
hướng kế hoạch triển khai trong năm 2022.

THAM VẤN XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VỀ LƯƠNG THỰC, THỰC 
PHẨM TẠI VIỆT NAM
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Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
2050, hướng tới mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên 
GDP; xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu 
dùng bền vững. Bộ nông nghiệp và PTNT sẽ chịu trách nhiệm xây dựng 
và thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, 
bền vững, ít phát thải theo hướng kinh tế tuần hoàn, thông minh thích 
ứng với khí hậu; thúc đẩy thị trường theo hướng liên kết theo chuỗi giá 
trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông 
nghiệp xanh, an toàn, hữu cơ, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và trong 
nước; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án về bảo vệ và phục 
hồi các hệ sinh thái, đa dạng sinh học trong nông, lâm, ngư nghiệp và 
thủy sản, phục hồi và tăng tích lũy carbon trong các bể chứa tự nhiên…; 
đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, bền vững,…

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/2eplfc để xem toàn văn 
Quyết định số 1658/QĐ-TTg 

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/rq6dna để xem toàn 
văn Quyết định 29/2021/QĐ-TTg

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/xprsh3 để xem toàn 
văn Kế hoạch

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/xg54xx để xem toàn 
văn Thông tư

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/s3v4vp để xem toàn 
văn Thông tư

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/s3v4vp để xem toàn 
văn Thông tư

Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi 
đầu tư đặc biệt trong đó có quy định rõ mức thuế suất ưu đãi 7% trong 
thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư thành lập 
mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm 
đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu 
tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng 
trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực 
hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 
2030. Mục tiêu của Đề án là đến năm 2030, ngành chế biến rau quả 
phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững; đáp ứng được yêu cầu sản 
xuất và nhu cầu thị trường tiêu thụ; có trình độ công nghệ tiên tiến 
được gắn với các vùng sản xuất rau quả tập trung, sản lượng hàng hóa 
lớn; sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có giá trị gia 
tăng và khả năng cạnh tranh cao; góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu 
rau quả Việt Nam đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới. 

Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 có hiệu lực kể từ 
ngày 06 tháng 8 năm 2021. Thông tư này quy định chi tiết về xác lập 
quyền, đại diện quyền đối với giống cây trồng; cấp, cấp lại bằng bảo 
hộ giống cây trồng; đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ 
giống cây trồng 

Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện 
nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg 
ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/08/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV 
khởi nghiệp sáng tạo.
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