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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:

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm việc với Tổng Giám đốc 
Nestlé tại Việt Nam 

Hợp tác Công-Tư trong hoạt động khuyến nông

Chia sẻ kết quả Sáng kiến Sử dụng vật tư nông nghiệp
có trách nhiệm trong ngành cà phê tại Việt Nam.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI

Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững 

Các Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư (PPP) và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo PPP.
Hỗ trợ nhiều chính sách thuế hữu ích cho doanh nghiệp 
trước dịch COVID-19
Áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống 
trợ cấp (CTC) tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có 
xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan

Đối thoại PPP thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản bền 
vững 
Họp thường niên giữa các đối tác Khối tư của các Nhóm 
công tác PPP trực thuộc PSAV

Diễn đàn trực tuyến về 
Ứng dụng thiết bị máy bay 
không người lái cho các 
sản phẩm thuốc BVTV
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Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) hiện đang triển khai 
Sáng kiến Hợp tác về “Sử dụng vật tư nông nghiệp có 

trách nhiệm trong ngành cà phê tại Việt Nam”. Mục tiêu 
của Sáng kiến là nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách, 
chia sẻ các kết quả nghiên cứu và hướng dẫn nông dân sử 
dụng hóa chất nông nghiệp có trách nhiệm. Sử dụng vật 
tư nông nghiệp đúng và có trách nhiệm là chìa khóa đảm 

bảo tăng trưởng tốt đồng thời bảo vệ môi trường và đảm 
bảo an sinh xã hội. 

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ một số kết quả nghiên 
cứu ban đầu về tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp 
trong sản xuất cà phê tại Việt Nam, cũng như một số kiến 
nghị chính sách, giải pháp thúc đẩy hiệu quả quản lý hóa 
chất nông nghiệp trong ngành.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC 
NHÓM PPP NGÀNH HÀNG

Nhóm công tác ngành hàng cà phê:1

Hội thảo chia sẻ kết quả Sáng kiến Sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành cà phê tại Việt Nam” tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 
25/3/2021

Sáng 2/4/2021, Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) phối hợp 
cùng Văn phòng PSAV và Tổ chức Grow Asia đồng tổ 

chức Hội thảo Đối tác Công - Tư Thúc đẩy Đầu tư và Sản 
xuất có Trách nhiệm trong ngành Chè. Tham dự hội thảo 
có đại diện 20 công ty sản xuất chè hàng đầu tại Việt 
Nam, đại diện từ Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV), Cục Chế biến 
và phát triển thị trường nông sản, Viện KHKT Nông lâm 
nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI 0Bộ Nông nghiệp & 
PTNT), và các tổ chức phi chính phủ.

Nội dung chính của hội thảo nhằm thảo luận về các sáng 
kiến và giải pháp PPP thúc đẩy đầu tư và sản xuất có trách 
nhiệm trong ngành chè, thúc đẩy ngành Chè phát triển 
bền vững đồng thời tìm kiếm phương pháp vượt qua 
những thách thức trong thời gian tới.

Các đại biểu đã được giới thiệu về Hướng dẫn thúc đẩy 
đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực Thực phẩm, Nông 
nghiệp và Lâm nghiệp của ASEAN (ASEAN RAI) và Chương 
trình Đào tạo, Chứng nhận (LAP) nhằm trang bị cho các 
nhà đầu tư nông nghiệp và thực phẩm kiến thức, kỹ năng 
áp dụng ASEAN RAI trong các thực hành đầu tư có trách 
nhiệm. Đại biểu cũng được cập nhật về một số sáng kiến 
PPP được triển khai trong năm 2020 của Nhóm công tác 
như Chương trình nghiên cứu, bảo tồn giống chè cho từng 
vùng, kết quả triển khai và triển vọng nhân rộng Dự án 
cấp mã số vùng trồng cho các doanh nghiệp sản xuất chè.

Theo Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ 
tịch Phụ nữ VITAS: “Ngành chè cần đầu tư để nâng cao 
chất lượng, nâng cao giá xuất khẩu và đặc biệt là tăng giá 
bán cho người trồng chè. Nhưng câu hỏi đặt ra là chúng 
ta có thực hiện đầu tư một cách có đạo đức và bền vững 
không? Đã đến lúc chúng ta phải suy ngẫm và hướng tới 
đúng mục đích và ý định”. 

Nhóm công tác ngành hàng chè2

Lễ tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng đầu của 
ngành Chè Việt Nam năm 2020.
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Được khởi động vào tháng 9 năm 2020, Dự án Hợp tác 
Công - Tư Hỗ trợ Nông hộ Sản xuất nhỏ Ứng phó với Đại 
dịch COVID-19 và Hạn mặn tại Khu vực Đồng bằng Sông 
Cửu Long và Đông Nam Bộ 
hiện đã được Nhóm công tác 
PPP ngành hàng Gạo triển 
khai hết sức thành công, cụ 
thể:

- Hỗ trợ 80.000 nông dân tại 
7 tỉnh khu vực ĐBSCL và Đông 
Nam Bộ các gói hỗ trợ canh tác 
thuận lợi (Better Life Farming) 
được điều chỉnh phù hợp với 
nhu cầu thực tế của người 
nông dân tại các địa phương, 
bao gồm các loại hạt giống, 
thuốc BVTV và tài liệu tập 
huấn đào tạo tương ứng.

- Hỗ trợ đào tạo 28.600 nông 
dân (trong đó 12.100 là phụ 

nữ) qua 250 hội thảo tập huấn triển khai tại 7 tỉnh Dự án, 
và 700 cán bộ khuyến nông thông qua các chương trình 
đào tạo tập huấn viên (ToT).

4

Nhóm công tác ngành hàng gạo3

Biên bản ghi nhớ: “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ 
tiêu bền vững tại Việt Nam cho giai đoạn 2021-2025” vừa 
được ký giữa Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Tổ chức Sáng 
kiến Thương mại bền vững (IDH) và Diễn đàn Sáng kiến 
Gia vị bền vững (SSI) với sự chứng kiến của đại diện Bộ 
Nông nghiệp & PTNT, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại 
Việt Nam, Đại sứ quán Hà Lan, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 
(VPA) và một số công ty trong lĩnh vực sản xuất, chế biến 
và thương mại hồ tiêu.

Theo bản ghi nhớ, các bên tham gia cùng cam kết hợp tác 
và phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch thúc đẩy sản 
xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam đến 

năm 2025. Cụ thể, Cục BVTV sẽ đóng vai trò làm đầu mối 
thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống chính sách và năng lực 
trong quản lý hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV có trách 
nhiệm. Mục tiêu của các đối tác là hỗ trợ Việt Nam đến 
năm 2025 sản xuất khoảng 60.000 tấn tiêu 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.

Theo bản ghi nhớ, các bên tham gia cùng cam kết hợp tác 
và phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch thúc đẩy sản 
xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam đến 
năm 2025, cụ thể:

- Cục BVTV sẽ thúc đẩy liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn, 
giám sát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc hồ 
tiêu xuất khẩu nhằm nhân rộng quy mô sản xuất hồ tiêu, 
đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất an toàn và bền vững 
của thị trường.

- SSI có trách nhiệm điều phối với Hiệp hội Gia vị châu 
Âu (ESA) và Hiệp hội Gia vị Mỹ (ASTA) về các yêu cầu chất 
lượng của thị trường và kết nối với các công ty thành viên 
đầu tư vào sản xuất bền vững trong chuỗi cung ứng tại 
Việt Nam.

- IDH đóng vai trò tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính và điều 
phối sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho nỗ lực hợp tác 
PPP này.Lễ ký Biên bản ghi nhớ ngày 31/3/2021. Từ trái sang (hàng đầu) là đại 

diện SSI, Cục Bảo vệ Thực vật và IDH

Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ tiêu: 
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THỨ TRƯỞNG LÊ QUỐC DOANH 
LÀM VIỆC VỚI TỔNG GIÁM 
ĐỐC NESTLÉ TẠI VIỆT NAM

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê 
Quốc Doanh và ông Binu Jacob, Tổng 

Giám đốc Nestlé tại Việt Nam, Đồng Chủ trì 
khối Tư Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền 
vững Việt Nam (PSAV) đã bàn thảo về việc 
triển khai Kế hoạch hoạt động của PSAV giai 
đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Hiện tại, mô hình PSAV đang triển khai tại 
Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF) đánh giá rất cao. Bộ Nông nghiệp & 
PTNT đang chỉ đạo các Đồng Trưởng nhóm 
của 8 nhóm công tác PPP ngành hàng căn cứ 
khung Kế hoạch hoạt động chung của PSAV 
đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện của từng nhóm.

Trong 8 Nhóm công tác PPP, Cà phê là ngành hàng 
triển khai rất hiệu quả việc gắn kết giữa doanh 
nghiệp với người dân như triển khai các mô hình 
sản xuất cà phê cảnh quan tại Đắk Lắk và Lâm 
Đồng, đặt mục tiêu giảm sử dụng hóa chất, tưới 
tiết kiệm, nhãn mác gắn với mã số vùng trồng, 
quản lý chất lượng, IPM.

Các nhóm công tác PPP về lúa gạo và rau quả đang 
nghiên cứu để thành lập Ban điều phối ngành hàng 
lúa gạo và rau quả nhằm thu hút các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh để phát triển các chuỗi giá 
trị, chia sẻ thông tin về các mô hình hoạt động 
hiệu quả.

Tại buổi làm việc ông Binu Jacob cũng chia sẻ sáng 
kiến toàn cầu của Nestlé về “Nông nghiệp tái sinh” 
hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu trong 
sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý và 
sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm. Nestlé 
cam kết đầu tư 1,3 tỷ USD để thực hiện sáng kiến 
trong khung thời gian 2021 - 2025. 

Năm 2021, Nestlé Việt Nam sẽ triển khai kế hoạch 
Nescafe và một dự án mới do Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Australia (AusAid) tài trợ nhằm thu thập dữ 
liệu cơ bản về phát thải khí nhà kính. Dự án dự kiến 
kéo dài 1,5 năm được thực hiện ở Indonesia và Việt 
Nam.  

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh hoan nghênh 
sáng kiến “Nông nghiệp tái sinh” và cho 
biết Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ giao cho 
các cơ quan kỹ thuật của Bộ cùng phối 
hợp chọn địa bàn để triển khai, ví dụ như 
Đắk Lắk và một số tỉnh có cây trồng phù 
hợp với mục tiêu của dự án. Thứ trưởng 
Lê Quốc Doanh đề nghị Nestlé Việt Nam 
với vai trò Đồng Chủ tịch PSAV thúc đẩy 
khu vực tư nhân tích cực phát triển các 
mô hình sản xuất theo chuỗi để gia tăng 
giá trị và mang lại hiệu quả thiết thực về 
kinh tế và môi trường. 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (phải) tiếp ông ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc 
Nestlé tại Việt Nam, 06/4/2021 tại Hà Nội.

Dây chuyền sản xuất cà phê viên nén của Nestlé Việt Nam

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN THƯ KÝ PSAV
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HỢP TÁC CÔNG-TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG THIẾT BỊ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI 
CHO CÁC SẢN PHẨM THUỐC BVTV

Ngày 29/01/2021, tại TP. HCM, Trung tâm Khuyến 
nông Quốc Gia (TTKNQG) chủ trì Hội thảo ‘Tăng cường 

năng lực hợp tác Công - Tư trong hoạt động khuyến 
nông’. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Cục Trồng trọt 
và BVTV, Vụ Hợp tác Quốc tế, lãnh đạo Trung tâm Khuyến 
nông các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam Bộ và đại diện các Công 
ty Syngenta, Phân bón Bình Điền, Công ty TNHH chế biến 
gia vị Nedspice, Tập đoàn thuỷ sản Bồ Đề Bạc Liêu, Lộc 
Trời và các cơ quan báo chí.

Kết quả triển khai Quyết định số 162/QĐ-KN-ĐTHL về 
nguyên tắc hợp tác công tư trong hoạt động khuyến 
nông năm 2020, TTKNQG đã ký thoả thuận hợp tác PPP 

với 14 doanh nghiệp; hoàn thành xuất sắc cương vị 
Đồng Trưởng nhóm khối Công Nhóm công tác PPP về 
lúa gạo, và là thành viên tích cực các nhóm PPP về cà 
phê, hồ tiêu; đột phá trong dự án PPP phối hợp cùng Văn 
phòng PSAV (Vụ Hợp tác quốc tế) và Công ty Bayer thí 
điểm ứng dụng công nghệ thông tin và khuyến nông áp 
dụng phần mềm di động ‘Khuyến nông xanh’; hợp tác 
sản xuất lúa gạo thông minh, bền vững…

Tại hội thảo “Tăng cường năng lực hợp tác Công - Tư 
trong hoạt động khuyến nông”, 03 phiên phiên đối 
thoại, trao đổi trực tiếp với nhiều diễn giả về cách thức 
hợp tác PPP trong sản xuất lúa gạo, cà phê và hồ tiêu; 
chia sẻ nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu về chính 
sách, nguyên tắc, khó khăn, thuận lợi trong sản xuất và 
hợp tác PPP. Qua trao đổi, đại biểu các tỉnh, các doanh 
nghiệp phần nào nắm bắt rõ hơn nguyên tắc hợp tác 
PPP, góp phần thúc đẩy hiệu quả triển khai trong thời 
gian tới. 

Phát biểu tại Hội thảo lãnh đạo TTKNQG nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của PPP trong hoạt động khuyến 
nông, hỗ trợ hiệu quả nông dân tiếp cận với khoa học 
kỹ thuật, thông tin thị trường, nâng cao kỹ năng, tay 
nghề cho cán bộ Khuyến nông, đào tạo nguồn nhân 
lực...Trong thời gian tới, cần chú trọng hơn nữa vai trò 
cầu nối của khuyến nông trong hợp tác PPP, giúp nông 
dân, doanh nghiệp và khuyến nông luôn luôn đồng 
hành trong sản xuất. 

Lãnh đạo TTKNQG ký biên bản ghi nhớ hợp tác PPP với các doanh nghiệp

Từ ngày 08-10/3/2021, Tổ chức CropLife Châu Á đã 
tổ chức diễn đàn đầu tiên về “Ứng dụng thiết bị 

máy bay không người lái cho các sản phẩm thuốc 
BVTV”. 

Tham dự diễn đàn có nhiều đối tác quan trọng trong 
ngành, bao gồm các đại diện khối Công từ các quốc 
gia Châu Á, đại diện các doanh nghiệp khối Tư kinh 
doanh, phân phối và sử dụng thuốc BVTV, các tổ 
chức nghiên cứu và xã hội dân sự. Đại diện PSAV và 
Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp đã đưa 
ra nhiều ý kiến đề xuất nhằm tăng cường thúc đẩy 
hiệu quả hợp tác giữa Crop Life Asia và Việt Nam trong 
thí điểm, phát triển công nghệ UAV phục vụ quản lý 
hiệu quả việc sử dụng hóa chất nông nghiệp có trách 
nhiệm và phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt 
Nam.  

Diễn đàn Trực tuyến được tổ chức trong 3 ngày liên 
tiếp xoay quanh nhiều chủ đề khác nhau về ứng dụng 
của công nghệ máy bay không người lái trong lĩnh 
vực thuốc BVTV như:

- Chia sẻ kinh nghiệm từ lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, 
Trung Quốc về xây dựng chính sách thúc đẩy phát 
triển công nghệ UAV; 

- 

Khung chính sách đảm bảo tính hiệu quả, an toàn của 
công nghệ trong khu vực Châu Á - TBD; 

- Quy trình, hướng dẫn tiêu chuẩn đảm bảo tính an 
toàn trong quá trình vận hành; 

- Nghiên cứu, phát triển thúc đẩy ứng dụng công nghệ 
trong thực tiễn; 

- Thương mại hóa công nghệ trong khu vực…

Ứng dụng thiết bị máy bay không người lái (Drone/UAV) trong 
sản xuất nông nghiệp (phun thuốc BVTV) đang trở nên ngày 
càng phổ biến tại Châu Á nhờ những ưu điểm nổi bật của công 
nghệ về hiệu quả, độ chính xác và khả năng tiết kiệm lao động.
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HỘI NGHỊ TOÀN THỂ THƯỜNG NIÊN 
LẦN THỨ 10 CỦA DIỄN ĐÀN LÚA GẠO 
BỀN VỮNG (SRP) 

THAM VẤN ĐIỀU CHỈNH BỘ QUY TẮC CƠ SỞ CHUNG VỀ SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỀN VỮNG 

Tuần lễ Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 10 
được tổ chức trực tuyến từ ngày 29/3-2/4/2021. 

Đây là sự kiện thường niên của các thành viên SRP và 
các đối tác để đánh giá tiến độ triển khai sáng kiến, 
thảo luận về cách thức hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm 
của các thành viên SRP trong việc áp dụng các công cụ 
SRP nhằm tăng cường hiệu quả triển khai sáng kiến, 
đưa phương thức canh tác theo tiêu chuẩn SRP tới các 
hộ sản xuất lúa gạo nhỏ.  

Hơn 300 đại biểu tham dự, 50 diễn giả đến từ 170 tổ 
chức, 30 quốc gia, là thành viên của của Diễn đàn SRP, 
đại diện chính phủ các nước, các viện nghiên cứu, đại 
diện khu vực tư nhân và xã hội dân sự, cũng như các 
nhà cung cấp dịch vụ, đối tác phát triển và các tổ chức 
tài chính.Cũng trong chuỗi sự kiện, Hội đồng Doanh 
nghiệp Thế giới về Phát triển Bền vững (WBCSD) và 

Diễn đàn SRP cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy 
phát triển lúa gạo bền vững thông qua các giải pháp 
mới về tài chính và liên kết chuỗi giá trị. Tổ chức 
Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) 
tham gia Diễn đàn SRP nhằm xây dựng kế hoạch 
phát triển quan hệ đối tác thúc đẩy của các dự án 
lúa gạo bền vững thế hệ mới tại khu vực Châu Á và 
trên toàn cầu. 

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển cà phê bền vững, 
Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) đã xây dựng ‘Bộ quy 

tắc cơ sở chung về sản xuất cà phê bền vững’ cho toàn 
bộ các đối tác trong ngành cùng tuân thủ (GCP Baseline 
Coffee Code). GCP hiện đang trong quá trình cập nhật, 
điều chỉnh để hoàn thiện Bộ quy tắc cơ sở này. Bộ quy 
tắc này nhằm củng cố nền tảng chung hỗ trợ sản xuất 

cà phê bền vững, có lợi nhuận của doanh nghiệp, đảm 
bảo thu nhập, đời sống của người nông dân, cũng như 
các yêu cầu về bảo tồn thiên nhiên. Đây là cơ hội cho tất 
cả các bên quan tâm được đóng góp ý kiến nhằm xây 
dựng, phát triển nền tảng chung, thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của ngành cà phê.

Mục tiêu của hoạt động này là 
nhằm đảm bảo rằng ngành cà phê 
sẽ xây dựng được một bộ tài liệu 
tham khảo phù hợp với mục tiêu 
chung của toàn ngành về tính bền 
vững cơ bản, ứng phó với những 
thách thức đang diễn ra của 
ngành như đảm bảo lợi nhuận của 
nông dân, thích ứng với bối cảnh 
khủng hoảng khí hậu, hiện đang 
diễn ra ngày càng nghiêm trọng 
hơn trước tác động của đại dịch 
Covid-19. 

Tất cả các tác nhân quan tâm đến 
tính bền vững của ngành cà phê 
được mời tham gia vào quá trình 
cập nhật, điều chỉnh Bộ quy tắc cơ 
sở chung này của GCP. 

Chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế 
SRP tại Việt Nam

Bộ quy tắc cơ sở chung về sản xuất cà phê bền vững của GCP (Nguồn: GCP).

Để biết thêm thông tin về Bộ quy tắc, vui lòng Scan mã QR hoặc truy cập website
https://www.globalcoffeeplatform.org/our-work/gcp-baseline-coffee-code/
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TIẾP TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ VỚI PHÂN BÓN DAP VÀ MAP NHẬP KHẨU
Theo Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm phân bón 
DAP và MAP nhập khẩu đang là đối tượng áp dụng biện 
pháp tự vệ theo Luật Quản lý ngoại thương, phù hợp với 
các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bộ 
Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối 
với phân bón DAP và MAP nhập khẩu trên cơ sở yêu cầu 
hợp lệ của ngành sản xuất trong nước và sau một quá 
trình điều tra, đánh giá toàn diện tác động của các sản 
phẩm này tới thị trường Việt Nam theo đúng quy định 

của pháp luật có liên quan.

Bộ Công Thương đã ban hành gia hạn áp dụng biện pháo 
tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu. 
Việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ được áp dụng đối 
với các sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu có mã 
HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 
3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 theo 
Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 3/3/2020 có hiệu lực là 
từ ngày 7/3/2020 đến ngày 6/9/2022. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định cơ chế quản 
lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư nhằm hoàn thiện chính sách đầu 
tư theo hình thức PPP, tiệm cận dần với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam, tạo môi 
trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính.

Toàn văn Nghị định: scan mã QR hoặc truy cập website http://psav-mard.org.vn/document.

Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư một số lĩnh vực như: giao thông 
vận tải, lưới điện, nhà máy điện, lĩnh vực thủy lợi, cung cấp nước sạch, y tế, giáo dục - đào 
tạo, hạ tầng công nghệ thông tin.

Toàn văn Nghị định: scan mã QR hoặc truy cập website http://psav-mard.org.vn/document

Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 quy định gia hạn thời hạn 
nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19 là giải pháp có tính thực tiễn và khả thi cao, hữu 
ích đối với doanh nghiệp.

Toàn văn Nghị định: scan mã QR hoặc truy cập website http://psav-mard.org.vn/document.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-BCT, ngày 09/2/2021 về việc áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) tạm thời đối với một số sản 
phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Mức thu thuế CBPG, CTC tạm thời đối 
với đường thô có xuất xứ Thái Lan ở mức 33,88%. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày 
tính từ ngày được ban hành.

Toàn văn Quyết định: scan mã QR hoặc truy cập website http://psav-mard.org.vn/document.

CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ 
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG DOANH 

NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO 
PHƯƠNG THỨC PPP

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Quyết định số 477/QĐ-BCT

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/2/2021 phê duyệt Đề án Đổi 
mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 
2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo quy mô 
lớn, đúng quy hoạch và yêu cầu của thị trường, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, 
truy xuất nguồn gốc nông sản; gắn với đó là tổ chức thương mại trong nước, ngoài nước theo 
hướng hiện đại.

Toàn văn Quyết định: scan mã QR hoặc truy cập website http://psav-mard.org.vn/document.

Quyết định số 194/QĐ-TTg
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Thực hiện Kế hoạch hoạt động 5 năm 2021-2025, 
tầm nhìn 2030 của PSAV đã được lãnh đạo Bộ Nông 

nghiệp & PTNT phê duyệt, Nhóm Công tác PPP về Thủy 
sản hiện đang tái cấu trúc lại Nhóm công tác (với 5 tổ 
công tác là: cá ngừ, cá tra, tôm, nuôi biển, rong tảo 
biển) nhằm tăng cường hiệu quả của nhóm. 

Dự kiến, trong quý 2-3/2021, sẽ tổ chức họp tổ công 
tác PPP về nuôi biển nhằm tăng cường cơ hội đối thoại 
PPP, để thu hút và mở rộng hơn nữa các dự án PPP, đề 
xuất cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp hỗ trợ, khuyến 
khích phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

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
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Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 174/QĐ-TTg, ngày 05/2/2021 phê duyệt Đề án thúc 
đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030. Đề án đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu 
nông lâm thủy sản (NLTS) của Việt Nam đạt khoảng 60-62 tỷ USD vào năm 2030.

Toàn văn Quyết định: scan mã QR hoặc truy cập website http://psav-mard.org.vn/document.

Quyết định số 174/QĐ-TTg

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 
TRONG THỜI GIAN TỚI

ĐỐI THOẠI PPP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG

CUỘC HỌP CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC PSAV

GIẢI THƯỞNG DO ICO TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ

Để biết thêm thông tin chi tiết về cơ chế Giải thưởng do ICO tổ chức, vui lòng Scan mã QR 
hoặc truy cập: “https://mailchi.mp/ico/new-ico-document-7-april-2017-798ge8jo9q-
1926107?e=94c1b0060b”. 

Thông tin chi tiết liên hệ Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT (anh Ngô Duy Hải, điện 
thoại: 0912658688; email: haind.htqt@mard.gov.vn)

Cuộc họp các doanh nghiệp thành 
viên và đối tác là sự kiện thường 

niên của PSAV. Cuộc họp năm nay sẽ 
được mở rộng đến toàn bộ các thành 
viên, đối tác khối Tư các Nhóm công 
tác PPP của PSAV nhằm:

(i) Cập nhật các hoạt động của PSAV; 
(ii) Thảo luận và đề xuất của các đối tác Tư về cơ chế hợp tác PPP; 
(iii) Chia sẻ các sáng kiến mới hỗ trợ hợp tác Công-Tư trong nông 
nghiệp và kết nối mạng lưới.

Dự kiến cuộc họp sẽ tổ chức vào Q2 năm 2021, tại TP. Hồ Chí Minh. 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa thông báo về việc sẽ 
tổ chức Giải thưởng ICO năm 2022 đối với lĩnh vực cà 

phê toàn cầu. Cuộc thi dành cho tất cả các nhà kinh tế 
và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội đang 
trong quá trình hoàn thành chương trình Tiến sĩ hoặc 
đã hoàn thành chương trình học trong 5 năm qua, là 
công dân của một quốc gia Thành viên ICO hoặc có liên 
kết với một tổ chức liên quan tới ICO.


