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CÁC HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM PPP NGÀNH HÀNG

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH HỖ TRỢ THÚC 
ĐẨY DOANH NGHIỆP:

Tập huấn trực tuyến cho cán bộ 5 tỉnh Tây Nguyên về sản xuất
cà phê bền vững.

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI

Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững 

Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm phát triển thương 
mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và bền 
vững.

Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan 
nhập khẩu đường năm 2021.

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp.

Nghị định liên quan đến thuế và gia hạn thời qian nộp thuế 
của doanh nghiệp.

Cuộc họp Trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP 
ngành hàng trong khuôn khổ PSAV do Bộ trưởng Lê Minh 
Hoan chủ trì.

Thúc đẩy công nghệ số trong phát triển nông nghiệp bền 
vững và sự kiện Pitch Day

Phối hợp cùng các Diễn đàn đối tác PPP tổ chức Hội thảo trực 
tuyến chia sẻ kinh nghiệm triển khai các sáng kiến cà phê bền 
vững 

Hội nghị P4G 2030: Sáu giải pháp quan trọng của Việt Nam

Hội thảo Quản lý dư lượng tối đa thuốc BVTV (MRL) trên hồ tiêu và trái cây

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: “Việt 
Nam mong muốn được đóng 
góp xây dựng Hệ thống LTTP 
toàn cầu với tư cách là một quốc 
gia cung cấp LTTP “trách nhiệm, 
minh bạch và bền vững”. 

Nestlé sẽ khởi động các 
sáng kiến toàn cầu về 
“Nông nghiệp tái sinh”.
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“Sổ tay quản lý tổng hợp cỏ dại trong vườn cà phê” 

là một tài liệu kỹ thuật do Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) phối 
hợp với Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên biên soạn 
trong khuôn khổ Sáng kiến Sử dụng vật tư nông nghiệp có 
trách nhiệm trong ngành cà phê Việt Nam (CAI) do GCP thực 
hiện, với sự tài trợ của Nestlé, JDE, Tchibo, Sucden, IDH, Lavazza 
Foundation và NKG. Đây là một sản phẩm mới, khẳng định hiệu 
quả và vai trò của hợp tác Công - Tư trong ngành hàng cà phê. 
Quá trình hoàn thiện sổ tay đã nhận được sự đóng góp quý báu 
của các chuyên gia, lãnh đạo từ các cơ quan quản lý, nghiên cứu 
của Chính phủ như Cục trồng trọt, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông 
nghiệp và PTNT), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây 
Nguyên (WASI), cũng như các đối tác khối Tư tài trợ và hỗ trợ kỹ 
thuật cho chương trình CAI.

“Sổ tay quản lý tổng hợp cỏ dại trong vườn cà phê” là một cuốn 
cẩm nang thu nhỏ, giới thiệu những lợi ích và tác hại của các 
loài cỏ dại phổ biến trong vườn cà phê, đem đến cho người đọc 
cái nhìn đúng đắn hơn và khoa học hơn về cỏ dại. Bên cạnh đó, 
việc giới thiệu các nguyên tắc và biện pháp quản lý cỏ dại cũng 
giúp người đọc có được kiến thức kĩ thuật tổng quát trong quá 
trình xử lý cỏ dại, hạn chế sử dụng hóa chất diệt cỏ trong canh 
tác cà phê.

Tập huấn trực tuyến cho khuyến nông 5 tỉnh Tây 
Nguyên.

Trong thời gian tới GCP sẽ tiếp tục phối hợp với mạng lưới các 
đối tác tại 5 tỉnh Tây Nguyên thúc đẩy phát triển cà phê bền 
vững. Các bên sẽ cùng nhau phối hợp giới thiệu đến nông dân 
các biện pháp quản lý cỏ dại tổng hợp với tiêu chí giảm thiểu sử 
dụng hóa chất diệt cỏ đồng thời đảm bảo năng suất, sản lượng 
cà phê.

Bên cạnh đó, GCP và các nhà tài trợ đang phối hợp cùng WASI 
thí điểm 02 mô hình Thử nghiệm quản lý cỏ bằng hóa chất thay 
thế Glyphosate và Thử nghiệm quản lý cỏ bằng cơ giới, thảm 
phủ và hóa chất. Các thí nghiệm sẽ được tiến hành trong 2 năm 
tại vườn thử nghiệm của WASI, trước khi giới thiệu rộng rãi đến 
bà con nông dân.

Trưởng nhóm Nhóm công tác PPP về Cà phê

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT 
tại văn bản số 7527/TB-BNN-HTQT ngày 30/10/2020 về ý kiến 
chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về kết quả thực hiện 
cuộc họp đồng trưởng nhóm khối Công các nhóm công tác PPP 
ngành hàng trong khuôn khổ Đối tác Phát triển Nông nghiệp 
Bền vững Việt Nam (PSAV), Nhóm PPP về cà phê bổ nhiệm thêm 
Đồng Trưởng nhóm là Công ty Jacobs Douwe Egberts (JDE). Bên 
cạnh đó, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tiếp tục tham gia và làm 
đồng trưởng nhóm cùng với Cục Trồng trọt. Dự kiến sự tham gia, 
dẫn dắt của 2 nhà rang xay lớn nhất toàn cầu trong Nhóm công 
tác sẽ là chất xúc tác kết nối các thành viên của nhóm, thúc đẩy 
hơn nữa hiệu quả hợp tác Công-Tư trong ngành hàng cà phê. 

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi trong khuôn khổ 
PSAV được thành lập  theo Quyết định 1322/QĐ-BNN-HTQT với 
04 lĩnh vực được Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định ưu tiên là bò 
sữa, lợn, gia cầm và thức ăn chăn nuôi và là các tiểu nhóm PPP.

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam đã 
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và dịch tả lợn 
Châu Phi. Tuy nhiên, sản xuất, chăn nuôi lợn được dự báo sẽ 
phát triển mạnh trong dài hạn. Hợp tác Công-Tư sẽ đóng vai trò 
trung tâm trong việc thu hút đầu tư của khu vực tư nhân, đẩy 
nhanh việc triển khai các công nghệ và giải pháp sáng tạo mới, 
đồng thời đảm bảo phát triển bền vững và bao trùm. Với những 
biến động lớn trong ngành chăn nuôi lợn trong vài năm gần 
đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận định cần phải đánh giá lại 
tình hình của ngành và xác định các lĩnh vực tiềm năng, đòi hỏi 

cần tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác Công-Tư.

Nhóm công tác hiện đang phối hợp cùng Đại sứ quán Đan Mạch 
tại Việt Nam (trong khuôn khổ Chương trình “Hợp tác Ngành 
Chiến lược giữa Việt Nam - Đan Mạch Giai đoạn II (Strategic 
Sector Cooperation - SSC)) thực hiện nghiên cứu “Đánh giá 
nhanh về việc thành lập tiểu nhóm PPP chăn nuôi lợn trực thuộc 
Nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi”. Nghiên cứu nhằm 
xác định lợi ích của các bên liên quan trong chuỗi giá trị trong 
việc hình thành hợp tác Công-Tư, từ đó tạo cơ sở để xây dựng 
chương trình làm việc của Tiểu nhóm PPP về chăn nuôi lợn phù 
hợp hơn với điều kiện thực tiễn. Nghiên cứu sẽ được triển khai 
trong Q2/2021 và đề xuất thành lập Tiểu nhóm PPP về lợn sẽ 
được trình lên lãnh đạo Bộ phê duyệt trong Q3/2021.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC 
NHÓM PPP NGÀNH HÀNG

Nhóm công tác ngành hàng cà phê:1

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi: 2

Để biết thêm thông tin về Sổ tay quản lý tổng hợp cỏ dại 
trong vườn cà phê, vui lòng scan mã QR hoặc truy cập 
www.shorturl.at/chsOW

Tham dự buổi tập huấn trực tuyến thí điểm ngày 15/6/2021 
là hơn 70 đại biểu cán bộ nông nghiệp của Trung tâm khuyến 
nông 5 tỉnh Tây Nguyên, phòng nông nghiệp các huyện và đại 
diện các tổ chức, công ty hoạt động trong ngành cà phê.
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Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT giao là đồng trưởng nhóm khối công với nhiệm 
vụ chủ trì, phối hợp với Ban thư ký Đối tác Phát triển bền vững 
(PSAV) và đồng trưởng nhóm khối tư với Công ty TNHH Bayer 
Việt Nam triển khai các hoạt động của nhóm công tác hợp tác 
công- tư (PPP) về lúa gạo.

Ngày 25/6/2021,TTKNQG tổ chức họp tham vấn về vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban điều phối 
ngành  hàng lúa gạo; các nội dung liên quan đến hoạt động và 
xây dựng kế hoạch hành động của Ban. Tại cuộc họp, các đại 
biểu cũng đề xuất nên tách riêng một số tiểu ban như tiểu ban 
khoa học và kỹ thuật, tiểu ban thị trường…

Dự kiến cuộc họp tiếp theo sẽ ra mắt Ban điều phối theo Quyết 
định của Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng kế hoạch, các giải pháp 
để hỗ trợ ngành lúa gạo Việt Nam phát triển bền vững.

Việc thành lập Ban điều phối ngành hàng lúa gạo là cơ hội để 
các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức 
quốc tế, các tổ chức xã hội cùng nhau đóng góp trí tuệ, nguồn 

lực để thực thi chủ trương, chính sách của Bộ về sản xuất lúa 
gạo, quản lý và hỗ trợ phát triển ngành lúa gạo theo hướng 
cạnh tranh cao, chất lượng, vệ sinh an toàn, nâng cao giá trị gia 
tăng, hiệu quả kinh tế, bền vững về xã hội và môi trường.

PGS. TS. Lê Quốc Thanh - Giám đốc TTKNQG chủ trì cuộc 
họp họp trực tuyến tham vấn về kế hoạch, thành phần Ban 
điều phối ngành hàng lúa gạo, ngày 25/6/2021.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Gạo: 

Trong 5 năm qua, Việt Nam đã trải qua một quá trình chuyển 
đổi nhanh chóng để trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu 
hạt tiêu đen hàng đầu thế giới và có nhiều lợi thế để trở thành 
nhà sản xuất đi đầu, dẫn dắt thị trường gia vị toàn cầu. 

Ngành hồ tiêu Việt Nam đã từng bước nhận thức rõ và đáp ứng 
được các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng đặt ra 
cho các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào các thị trường lớn, 
khó tính. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai thành 
công nhiều sáng kiến, hành động nhằm tái định vị vị thế của hồ 
tiêu Việt Nam trên thị trường gia vị quốc tế bằng cách cải thiện 
chất lượng và hình ảnh.

Một trong những mục tiêu đến năm 2025 của nhóm là hỗ trợ 

ngành hồ tiêu Việt Nam tạo ra khoảng 60.000 tấn tiêu sản xuất 
bền vững, 75% hồ tiêu xuất khẩu đáp ứng được nhu cầu của các 
thị trường phát triển và 25% nông dân được tiếp cận với các mô 
hình sản xuất an toàn, cải thiện sinh kế.

Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH hiện đang phối 
hợp cùng các đối tác Công - Tư thuộc Nhóm công tác PPP về Hồ 
tiêu bước đầu triển khai dự án Nhân rộng các mô hình sản xuất 
và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam được tài trợ bởi EU 
tại khu vực Tây Nguyên. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các DNVVN 
trong lĩnh vực hồ tiêu và tăng cường năng lực của tất cả các tác 
nhân trong chuỗi cung ứng tận dụng hiệu quả cơ hội mang lại 
tư Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu 
Âu (EVFTA).

4
Nhân rộng sản xuất và kinh doanh hồ tiêu bền vững tại 
Việt Nam: 

Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ tiêu: 

5
Tại buổi làm việc, ông Sudipto Mozumdar, tổng Giám đốc 
PepsiCo Foods mong muốn được tiếp tục hợp tác với Bộ để tăng 
cường hiệu quả hợp tác PPP, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 
PTNT và các tỉnh mở rộng vùng trồng khoai tây ra các tỉnh khác 
của Tây Nguyên ngoài Lâm Đồng như Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia 
Lai.

Ông Sudipto Mozumdar cũng bày tỏ mong muốn được tăng 
cường hơn nữa hiệu quả hợp tác PPP trong khuôn khổ PSAV, tạo 
điều kiện cho các bên có cơ hội được thảo luận, trao đổi để thúc 
đẩy phát triển ngành nông nghiệp, đồng thời kêu gọi đầu tư từ 
các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam vào ngành nông nghiệp.

Đại diện Công ty PepsiCo cũng cho biết Tập đoàn đang xây dựng 
kế hoạch triển khai một chương trình hỗ trợ nông dân sản xuất 
khoai tây bền vững thông qua hoạt động đào tạo giúp nâng 
cao năng xuất, thực hành sản xuất như xử lý sau thu hoạch, áp 
dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và quản lý nước, sử dụng phân 
bón thân thiện với môi trường…

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhất trí ủng hộ đề xuất của PepsiCo 
Foods Việt Nam, đồng thời giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu 

mối phối hợp với PepsiCo và Amcham, cùng các đơn vị có liên 
quan của Bộ để sớm hoàn thiện kế hoạch hoạt động chi tiết của 
Nhóm công tác PPP về rau quả, tổ chức Diễn đàn trao đổi và kêu 
gọi đầu tư từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Rau quả:

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm việc với Tổng Giám đốc 
PepsiCo Foods tại Việt Nam, ngày 13/4/2021 tại Hà Nội.
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Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp quốc (LHQ), 
trong tháng 6 - 7/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối 

hợp cùng các đối tác tổ chức một chuỗi các hội thảo đối thoại 
quốc gia để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống 
lương thực thực phẩm (LTTP) của LHQ diễn ra vào tháng 9/2021. 
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh LHQ, các quốc gia thành viên 
hưởng ứng tổ chức các cuộc đối thoại cấp quốc gia và khu vực 
nhằm định hướng hành động, xây dựng lộ trình để phát triển 
hệ thống LTTP của các quốc gia theo hướng bền vững trong bối 
cảnh “bình thường mới”. 

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Bộ Nông nghiệp và PTNT thay mặt 
Chính phủ tổ chức 2 đối thoại quốc gia và 3 đối thoại cấp vùng 

(Bắc, Trung, Nam Việt Nam) từ 15/6 - 15/7 theo hình thức trực 
tuyến. Chủ đề xuyên suốt trong chuỗi đối thoại nhằm hướng 
tới việc xây dựng Hệ thống LTTP Việt Nam: minh bạch - trách 
nhiệm - bền vững. 

Trong khuôn khổ các chuỗi sự kiện nói trên, Văn phòng Đối tác 
Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế 
Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Nghiên 
cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR), Đại sứ quán Pháp 
tại Việt Nam, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc 
(UNIDO), Liên minh Bioversity International và Trung tâm Nông 
nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) tổ chức Hội thảo đối thoại về 
phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững khu vực 
miền Trung.

Đối thoại tập trung vào 3 chủ đề chính bao gồm: Đẩy mạnh 
sản xuất, thương mại bền vững (Trục Hành động 3), và tăng 
cường khả năng thích ứng với tổn thương, sốc và sức ép (Trục 
Hành động 5), bên cạnh đó là tìm ra các giải pháp nhằm Đảm 
bảo người dân có thể tiếp cận được thực phẩm an toàn và dinh 
dưỡng (Trục Hành động 1). 

Tham dự đối thoại, các bên có cơ hội được thảo luận, chia sẻ 
thực trạng và các vấn đề cần giải quyết trong hệ thống LTTP của 
Việt Nam và kiến nghị các cơ hội, giải pháp, các hành động, cơ 
chế hợp tác cùng nhau chuyển đổi Hệ thống LTTP, tạo ra bước 
ngoặt trong nỗ lực trên con đường tiến tới 17 mục tiêu phát 
triển bền vững.

Kết quả của các cuộc Đối thoại quốc gia và khu vực về Hệ thống 
LTTP khu vực miền đóng vai trò then chốt và sẽ được tổng hợp 
vào báo cáo chung của Việt Nam trình bày tại Hội nghị Thượng 
đỉnh của LHQ vào tháng 9 năm 2021.

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỐI THOẠI QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 

VIỆT NAM MONG MUỐN ĐƯỢC ĐÓNG 
GÓP XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 
THỰC THỰC PHẨM TOÀN CẦU

Ts. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (trái), Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc 
tế (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Trưởng đại diện ACIAR 
Nguyễn Thị Thanh An chủ trì hội thảo.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN THƯ KÝ PSAV

Cũng trong khuôn khổ các sự kiện đối thoại cấp khu vực 
trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống LTTP của 

LHQ, Liên minh Hành động Lương thực (Food Action Alliance) 
phối hợp với Chương trình Hệ thống Lương thực Bền vững 
của Mạng lưới Một Hành tinh (OPN SFSP), Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc (UNDP), Liên minh Thực phẩm và Sử dụng 
Đất (FOLU) cùng nhiều đối tác quan trọng khác tổ chức “Hội 
nghị trực tuyến giữa các lãnh đạo Công-Tư cấp cao các quốc 
gia Châu Á” nhằm hỗ trợ các đối thoại quốc gia và xây dựng 
chương trình hành động hướng tới Hội nghị thượng đỉnh về 
Hệ thống LTTP vào tháng 9/2021.

Hội nghị được tổ chức nhằm huy động các quốc gia tiên 
phong và cam kết triển khai các sáng kiến quốc gia về Hệ 
thống LTTP, thống nhất với các mục tiêu về Hệ thống LTTP 
của LHQ nhằm hiện thực hóa Chương trình nghị sự đến năm 
2030. 

Trong nội dung phát biểu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng 
định: Chương trình đối tác Công - Tư (PPP) cho phát triển 

nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) trong khuôn khổ của 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), là một sáng kiến tiêu biểu, 
hỗ trợ, kết nối hiệu quả các tác nhân trong ngành cùng nhau 
chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt 
hàng nông sản chủ lực của Việt Nam trong thời gian qua. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng khẳng định Việt Nam hoan 
nghênh và tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thư 
ký LHQ, Việt Nam mong muốn được đóng góp xây dựng Hệ 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan phát 
biểu tại Hội nghị
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thống LTTP toàn cầu với tư cách là một quốc gia cung cấp 
LTTP “trách nhiệm, minh bạch và bền vững”, cùng chung tay 
hành động để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vào 
năm 2030.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã chia sẻ một số sáng kiến trọng 
tâm Việt Nam mong muốn được tăng cường hợp tác cùng 
các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển đổi Hệ thống LTTP 
Châu Á và thế giới. Đó là: (i) Thúc đẩy liên kết các mạng lưới 
đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới; (ii) Gắn kết 
các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu của doanh 
nghiệp, nhu cầu của Hệ thống LTTP và nền kinh tế: (iii) Việt 
Nam mong muốn trở thành một trung tâm sáng tạo về Hệ 
thống LTTP (Food Innovation Hub) của khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, 
tận dụng tối đa các ứng dụng của công nghệ 4.0 xây dựng 
các chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh, bền vững, có khả 

năng thích ứng cao trước các tổn thương, cú sốc và sức ép. 
Việt Nam đang đưa kế hoạch chuyển đổi số ngành nông 
nghiệp vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT đặt mục tiêu phát triển kinh tế số 
trong nông nghiệp bằng cách thúc đẩy doanh nghiệp, nông 
dân ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp 
dịch vụ nông nghiệp.

Cuối cùng là đẩy mạnh phát triển nền sản xuất nông nghiệp 
sinh thái, đảm bảo sự gắn kết giữa người sản xuất và người 
tiêu dùng như một yêu cầu sống còn đối với an ninh lương 
thực. Việt Nam cam kết tiếp tục định hướng phát triển nông 
nghiệp quy mô lớn, phát thải thấp và tăng trưởng bền vững. 
Việt Nam khẳng định tham gia chương trình “100 triệu nông 
dân: chuyển đổi sang hệ thống lương thực không phát thải 
(net-zero) và thân thiện với môi trường” do WEF khởi xướng. 
Việt Nam mong muốn nhận được sự đồng hành của các đối 
tác quốc tế trên tiến trình này.

Gần 2/3 lượng khí thải của chúng ta đến từ nông nghiệp. Do 
đó trong 5 năm tới, Nestlé sẽ đầu tư tổng cộng gần 3,5 tỷ 

USD cho các hoạt động hỗ trợ giảm phát thải carbon, trong đó 
có 1,3 tỷ USD cho các sáng kiến thúc đẩy nông nghiệp tái sinh 
trên toàn bộ chuỗi cung ứng của công ty. 

Trong thời gian qua, Nestlé đã hợp tác chặt chẽ với nông dân, 
nhà cung ứng và cộng đồng tại các quốc gia sản xuất cà phê 
nguyên liệu của Nestlé trong nỗ lực đem lại các tác động tích 
cực đến môi trường và xã hội. 

Mục tiêu của Nestlé là hỗ trợ nửa triệu nông dân mà công ty thu 
mua cà phê nguyên liệu trực tiếp hoặc gián tiếp từ các phương 
pháp thực hành bền vững và nâng cao sinh kế. Đồng thời, các 
sáng kiến này cũng sẽ giúp tạo ra các cơ hội kinh tế trong các 
cộng đồng nông thôn và bảo vệ an ninh lương thực.

Một số cây trồng, như ca cao và cà phê, phát triển tốt hơn trong 
bóng râm. Công ty đang khuyến khích nông dân trồng nhiều 
cây che bóng hơn để bảo vệ những cây trồng này khỏi áp lực 
nắng nóng và các mối đe dọa khác từ biến đổi khí hậu. Trồng 
cây che bóng cũng cải thiện hiệu quả quản lý nước và đa dạng 
sinh học, đồng thời hấp thụ carbon từ khí quyển để giảm lượng 
khí thải.

Tại Việt Nam, ngày 6/4/2021, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh cũng đã có buổi làm việc với 
ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestle tại Việt Nam, đồng Chủ trì 
khối Tư của PSAV để trao đổi về sáng kiến “Nông nghiệp tái sinh” 
hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu trong sản xuất nông 
nghiệp cũng như việc quản lý và sử dụng vật tư nông nghiệp 
có trách nhiệm tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2025. Thứ 
trưởng Lê Quốc Doanh hoan nghênh sáng kiến Nông nghiệp tái 
sinh và cho biết Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ giao cho các cơ 
quan kỹ thuật của Bộ, Văn phòng PSAV cùng phối hợp triển khai 
hiệu quả sáng kiến này.

Dự kiến trong thời gian tới, Nestlé sẽ khởi động các sáng kiến 
toàn cầu về “Nông nghiệp tái sinh” để bảo vệ hệ sinh thái, tăng 
cường đa dạng sinh học và giảm lượng khí thải từ hoạt động 
canh tác trong chuỗi cung ứng của công ty. Nestlé cam kết sẽ 
đẩy nhanh nỗ lực bảo vệ và phục hồi các khu vực trên, làm việc 
với nông dân và các nhà cung cấp để tăng cường đa dạng sinh 
học và hạn chế phát thải carbon. Một số giải pháp được công ty 
đưa ra bao gồm tránh hoặc loại bỏ hoàn toàn nạn phá rừng, bảo 
tồn môi trường sống tự nhiên, cũng như trồng mới hàng trăm 
triệu cây, tập dụng sức mạnh của nông lâm kết hợp và tái trồng 
rừng trong việc giải quyết vấn đề phát thải.

NESTLÉ SẼ KHỞI ĐỘNG CÁC SÁNG KIẾN TOÀN CẦU VỀ “NÔNG NGHIỆP TÁI SINH”.

Nông nghiệp tái sinh có thể giúp đảo ngược biến đổi khí hậu 
…

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (phải) và ông Binu Jacob, Tổng 
Giám đốc Nestle tại Việt Nam, đồng Chủ trì khối Tư của PSAV.
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CÁC SỰ KIỆN LIÊN 
QUAN KHÁC 

Ngày 22/6/2021, với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc, Tổ chức Tài chính 
Quốc tế (IFC) - thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) phối hợp với 

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Quản lý dư 
lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật (MRL) nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hồ tiêu và trái cây 
Việt Nam sang các thị trường cao cấp”. Mục đích của Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về 
hiện trạng ban hành quy định MRL so với yêu cầu của sản xuất trong nước và thị trường 
nhập khẩu như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, v.v... đồng thời xác định 
những khó khăn, trở ngại, và đề xuất giải pháp thúc đẩy việc ban hành và thực thi quy 
định về MRL để nâng cao năng lực xuất khẩu hồ tiêu và trái cây của Việt Nam. 

Hội thảo có sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương như Cục 
Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Chế 
biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam và các Viện thành viên; các Hiệp hội Hồ tiêu, Rau quả, Kinh doanh thuốc 
BVTV; các Công ty kinh doanh, xuất khẩu hồ tiêu và rau quả; đại diện các cơ quan địa 
phương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh trồng hồ tiêu, thanh long, nhãn, 
chanh dây và chanh trọng điểm; các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển khác. 

Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu 
toàn cầu (P4G) 2030 diễn ra ngày 30 và 31/5/2021 theo hình 

thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà 
Hàn Quốc Moon Jae-in. Tham dự hội nghị có gần 70 lãnh đạo cấp 
cao các nước thành viên P4G, khách mời và lãnh đạo các tổ chức 
quốc tế như Liên Hiệp Quốc (UN), Ủy ban Liên chính phủ về biến 
đổi khí hậu (IPCC), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), 
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA)…
thảo luận 3 vấn đề cấp bách là: (i) phục hồi xanh sau đại dịch 
Covid-19; (ii) nỗ lực của cộng đồng quốc tế đạt mục tiêu trung 
hòa carbon đến năm 2050; (iii) tăng cường hành động vì khí 
hậu và tạo thuận lợi cho hợp tác Công - Tư.

Phát biểu với tư cách là thành viên sáng lập P4G, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng.

Thứ nhất, phục hồi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cần được triển khai quyết 
liệt ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu với khuôn khổ chung là các Mục tiêu phát 
triển bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Thứ hai, chuyển đổi xanh cần có lộ trình phù hợp, tính đến điều kiện và năng lực khác 
nhau của các quốc gia. Các nước phát triển cần tiếp tục tiên phong thực hiện cam kết 
về giảm phát thải, đồng thời hỗ trợ tài chính, công nghệ và thể chế cho các nước đang 
phát triển và các nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Thứ ba, quan tâm xây dựng thể chế để khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của 
tất cả chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân.

Thứ tư, nâng cao năng lực chủ động thích ứng của những nơi chịu ảnh hưởng nặng 
nề của biến đổi khí hậu, trong đó có Tiểu vùng sông Mê Kông và đồng bằng sông Cửu 
Long ở Việt Nam.

Thứ năm, ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết cơ bản đại dịch Covid-19 là giải pháp cấp 
bách hiện nay; đề nghị tăng cường hỗ trợ các nguồn vắc-xin, hợp tác đi lại và duy trì ổn 
định chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy thương mại - đầu tư quốc tế.

Thứ sáu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tôn trọng vì lợi ích chung của toàn 
nhân loại, bảo đảm môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

QUẢN LÝ DƯ LƯỢNG TỐI ĐA THUỐC BVTV (MRL) TRÊN HỒ TIÊU VÀ TRÁI CÂY

HỘI NGHỊ P4G 2030: SÁU GIẢI PHÁP 
QUAN TRỌNG CỦA VIỆT NAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn 
cầu (P4G) 2030 tối 31-5 (Nguồn: Bộ Ngoại giao).

Hội nghị đánh giá rất cao phát 
biểu của Thủ tướng Chính phủ đưa 
ra thông điệp rõ ràng, nhất quán, 
khẳng định chủ trương xuyên suốt 
của Việt Nam trong phát triển 
bền vững, ứng phó biến đổi khí 
hậu với phương châm kiên quyết 
không chấp nhận mô hình “tăng 
trưởng trước, dọn dẹp sau”, không 
chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn 
thuần mà phải hy sinh tiến bộ, 
công bằng xã hội và môi trường 
sống của người dân.

Kết thúc phiên thảo luận, các nhà 
lãnh đạo nhất trí thông qua Tuyên 
bố Seoul, khẳng định cam kết 
chính trị mạnh mẽ của các nhà 
lãnh đạo P4G và các đối tác, đồng 
thời đưa ra những định hướng, giải 
pháp lớn nhằm phục hồi xanh, ứng 
phó biến đổi khí hậu và phát triển 
bền vững, bao trùm, hướng tới 
mục tiêu trung hòa carbon.
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1. Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 
13/7/2021 về việc phê duyệt chiến lược “Phát triển thương mại 
trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 
nhằm phát triển thương mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng 
trưởng nhanh và bền vững, là bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản xuất 
trong nước ngày càng đổi mới, phát triển; xây dựng thương hiệu hàng hóa 
Việt Nam, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh trong nước và của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát 
triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để tham gia hội nhập sâu hơn vào 
kinh tế khu vực và thế giới.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương xây dựng, hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia kinh doanh 
nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá 
trị hàng nông, lâm, thủy sản;

- Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh liên kết chuỗi, tăng 
cường hoạt động kết nối các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy 
sản với các doanh nghiệp phân phối trên thị trường nội địa.

Quý III/2020
Tin tức 
PSAV

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 
TRONG THỜI GIAN TỚI

3. Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm các sáng kiến cà phê bền vững 

Nhằm tăng cường cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, hợp tác tác giữa các quốc gia Đông Nam Á trong việc triển khai các sáng kiến 
cà phê bền vững, PSAV sẽ phối hợp cùng các Diễn đàn đối tác PPP được hỗ trợ bởi mạng lưới Grow Asia là CPSA (Campuchia), PISAgro 
(Indonesia), PPSA (Philippines), và MAN (Myanmar) tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm triển khai các sáng kiến cà phê 
bền vững. Hội thảo dự kiến được tổ chức trong Quý 3 năm 2021.

1. Họp Trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP ngành hàng

Bộ trưởng Lê Minh Hoan sẽ chủ trì cuộc họp Trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV (dự 
kiến trong cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2021) để (i) cùng rà soát lại kết quả triển khai các sáng kiến PPP trong nửa đầu năm 2021; 
(ii) vai trò, trách nhiệm của các cơ quan khối Công trong các Nhóm công tác PPP; (iii) đánh giá khó khăn, thách thức trong bối cảnh 
mới và đề xuất giải pháp thúc đẩy hiệu quả hợp tác Công-Tư trong thời gian tới.

2. Thúc đẩy công nghệ kỹ thuật số trong phát triển 
nông nghiệp bền vững

Tổ chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia) hiện đang triển khai 
sáng kiến (Directory Showcase) hỗ trợ các công ty khởi nghiệp 
(startups) cung ứng các giải pháp dữ liệu kỹ thuật số hỗ trợ nông 
hộ nhỏ tại khu vực các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trình bày và 
kêu gọi tài trợ từ các nhà đầu tư hàng đầu, các tập đoàn, tổ chức 
phi chính phủ và những đơn vị hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
trong khu vực như Cargill, Bayer, Jollibee Group, Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (ADB).

Tham gia vào sáng kiến của Grow Asia, các công ty sẽ được tham 
gia sự kiện Pitch Day (Ngày trình bày ý tưởng và kêu gọi tài trợ) 
vào tháng 8 năm 2021. Tối đa 8 công ty khởi nghiệp sẽ được 
chọn. Đây là cơ hội để các công ty khởi nghiệp được tiếp cận với 

các tập đoàn và tổ chức phi chính phủ đang tìm cách thí điểm 
các giải pháp công nghệ kỹ thuật số trong nông nghiệp và được 
chia sẻ thông tin về giải pháp công nghệ của mình tại Trang dữ 
liệu Kỹ thuật số tại khu vực Châu Á (Grow Asia Digital Directory). 
Trang dữ liệu Kỹ thuật số của Grow Asia là một công cụ trực 
tuyến hiệu quả kết nối các công ty khởi nghiệp với các nhà lãnh 
đạo các tập đoàn lớn, chính phủ các quốc gia, nhà tài trợ và các 
tổ chức phi chính phủ trong khu vực ASEAN. Đây là cơ hội tuyệt 
vời để các công ty khởi nghiệp có cơ hội được quảng bá giải pháp 
của mình tới các đối tác, nhà đầu tư và khách hàng mới.

Điều kiện tham dự:

1. Giải pháp đã được áp dụng trong chuỗi cung ứng quy mô 
nhỏ ở Châu Á

2. Doanh nghiệp đã được trang bị để cung cấp giải pháp của 
mình ở tối thiểu một quốc gia Đông Nam Á

3. Giải pháp có tác động đến năng suất và tính bền vững của 
sản xuất nông nghiệp

4. Tại Việt Nam, Grow Asia sẽ tổ chức 1 hội thảo trực tuyến 
chia sẻ thông tin với các bên quan tâm 
trong tháng 7/2021.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương 
trình, và trao đổi trực tiếp với các nhà tài 
trợ, vui lòng scan mã QR hoặc truy cập 
www.showcase.growasia.org 

CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH 
HỖ TRỢ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 

DOANH NGHIỆP

Toàn văn QĐ số 1163/QĐ-TTg: scan 
mã QR hoặc truy cập website http://
psav-mard.org.vn/document.



Tin tức 
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Thông tin liên lạc 
VĂN PHÒNG BAN THƯ KÝ ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (PSAV) 
Phòng 102, Nhà B4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 3771 3071    I     Email: psav.office@psav-mard.org.vn      I    Website: psav-mard.org.vn

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 
11/6/2021 hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập 
khẩu đường năm 2021. Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập 
khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn. Việc tổ chức 
thực hiện đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 
năm 2021 sẽ được Bộ Công Thương thông báo hướng dẫn tại các văn 
bản liên quan trong thời gian tới.  

Toàn văn TT số 03/2021/TT-BTC: 
scan mã QR hoặc truy cập website 
http://psav-mard.org.vn/document.

Toàn văn TT số 33/2021/TT-BTC: 
scan mã QR hoặc truy cập website 
http://psav-mard.org.vn/document.

Toàn văn TT số 47/2021/TT-BTC: 
scan mã QR hoặc truy cập website 
http://psav-mard.org.vn/document.

Toàn văn TT số 35/2021/TT-BTC:scan 
mã QR hoặc truy cập website http://
psav-mard.org.vn/document.

Toàn văn NĐ số 52/2021/NĐ-CP: 
scan mã QR hoặc truy cập website 
http://psav-mard.org.vn/document

Thông tư số 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, giảm 
mức thu 30 khoản phí, lệ phí khoản phí, lệ phí từ ngày 01/7/2021 
đến ngày 31/12/2021, trong đó có một số khoản liên quan đến lĩnh 
vực nông nghiệp như: Phí bảo hộ giống cây trồng, Phí trong công tác 
an toàn vệ sinh thực phẩm, Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện 
thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong 
nuôi trồng thủy sản.

Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/05/2021 của Bộ Tài chính: Quy 
định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021 - 2030. Thông tư có hiệu lực từ 05/7/2021.

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 
nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 
về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  Theo dự thảo Nghị định, về các chính sách 
ưu đãi và hỗ trợ, dự thảo đưa ra 7 nhóm chính sách gồm: miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước; hỗ trợ tập 
trung đất đai; hỗ trợ tín dụng đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; 
hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ dự án đầu tư chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ dự 
án đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và khai thác hải sản.
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