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PSAV-10 năm thúc đẩy nâng tầm 
nông sản Việt 

Bổ nhiệm TGĐ Nestlé Việt Nam 
làm Đồng Chủ trì đại diện khối 
Tư PSAV

Họp thường niên Ban điều phối 
ngành hàng Cà phê Việt Nam Toàn cảnh hội nghị toàn thể PSAV 2020

Kế hoạch hoạt động giai đoạn 
của 2021-2025,  tầm nhìn 2030 
của PSAV: phát huy vai trò là 
cầu nối “Công – Tư” thúc đẩy 
thực hiện các mục tiêu phát 
triển nông nghiệp bền vững 
trong bối cảnh mới 

Trao Kỷ niệm chương 
vì sự nghiệp phát triển 
nông nghiệp nông 
thôn cho TGĐ Yara 
Việt Nam
và bằng khen cho Tổ 
chức Tăng trưởng 
Châu Á.

Chính sách mới ban hành hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp nông nghiệp:
- Ngành nông nghiệp loại bỏ 1.256 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật độc hại
- Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Hội thảo tổng kết ngành chè 2020 và 
5 năm PPP phát triển ngành chè bền vững

Mời gọi Đề xuất ý tưởng Quỹ đổi mới Nông 
nghiệp (AIF)
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Nhân Hội nghị toàn thể và Lễ Kỷ niệm 10 năm thành 
lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam 
- PSAV, thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT, Thứ 
trưởng Lê Quốc Doanh đã trao kỷ niệm chương “Vì 
sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn” cho bà 
Marion Martinez, TGĐ Công ty TNHH Yara Việt Nam, 
Đồng Chủ trì Khối Tư PSAV và bằng khen của Bộ trưởng 
cho Tổ chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia).

Đây là những phần thưởng để ghi nhận nỗ lực đóng góp 
của Tổ chức Grow Asia và cá nhân bà Marion Martinez 
vì đã có thành tích thúc đẩy hợp tác theo hình thức Đối 
tác Công-Tư trong phát triển nông nghiệp bền vững tại 
Việt Nam.

Sự phát triển và những thành quả PSAV đạt được trong 
10 năm qua, ngoài nỗ lực của các cơ quan quản lý Nhà 
nước bên khối ‘Công’, có sự đóng góp tích cực của tổ 
chức Grow Asia, đại diện của WEF tại khu vực Đông 
Nam Á và các doanh nghiệp tư nhân. Thứ trưởng Lê 
Quốc Doanh nhấn mạnh, kinh nghiệm quốc tế đã minh 
chứng vai trò của Đối tác Công-Tư với phát triển nông 

nghiệp bền vững và xóa đói giảm nghèo. Phát triển các 
hình thức Đối tác Công-Tư trong ngành nông nghiệp 
chính là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển nông 
nghiệp bền vững và hiệu quả hơn.

Ngày 2/12/2020, tại Hội nghị toàn thể và Lễ Kỷ niệm 
10 năm thành lập PSAV, Văn phòng PSAV đã tuyên bố 
chuyển giao chức vụ Đồng Chủ trì Khối Tư PSAV từ Bà 
Marion Martinez, TGĐ Công ty TNHH Yara Việt Nam 
sang Ông Binu Jacob, TGĐ Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Với động lực và chí hướng trong sự nghiệp phát 
triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, lãnh đạo Nestlé 
Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến tầm nhìn mới và 
năng lực lãnh đạo mới, cùng hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp & PTNT điều hành các hoạt động của PSAV cho 
giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục thúc đẩy hiệu quả 
hơn nữa hợp tác Công-tư trong PSAV.

PSAV - 10 NĂM THÚC ĐẨY ‘NÂNG TẦM NÔNG SẢN VIỆT’

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh trao Kỷ niệm 
chương cho bà Marion Martinez và ông Nguyễn Chí Hiếu đại diện Tổ 
chức Grow Asia nhận bằng khen

Ông Binu Jacob, TGĐ Công ty Nestlé Việt Nam, nhận hoa chúc mừng 
từ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh

Ngày 2/12/2020, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức 
Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 

Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam 
(PSAV) tại Hà Nội với chủ đề “Nâng tầm nông sản Việt 
hội nhập quốc tế”.

Đây là sự kiện lớn để các đối tác Công và Tư của ngành 
nông nghiệp cùng nhìn lại chặng đường 10 năm hoạt 
động và phát triển PSAV, những thành tựu, kết quả đạt 
được, những bài học kinh nghiệm được đúc rút để tiếp 
tục nỗ lực tăng cường thúc đẩy hiệu quả hợp tác công tư 
trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền 
vững, qua đó nâng tầm nông sản Việt hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & 
PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao 10 năm hoạt động 
của PSAV: “Trong sự phát triển chung về nông nghiệp 

Việt Nam, uy tín của nông sản Việt trên thị trường quốc 
tế được nâng cao là có sự đóng góp đáng kể của PSAV. 
Đặc biệt qua 1 năm rất khó khăn như năm 2020, tuy 
chịu nhiều ảnh hưởng nhưng ngành nông nghiệp đã kịp 
thời có những giải pháp ứng phó và thu về những kết 
quả khả quan”.

Vinh danh cá nhân, tổ chức vì thành tích thúc đẩy hợp tác Công-Tư trong phát 
triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” 

Bổ nhiệm TGĐ Nestlé Việt Nam làm Đồng Chủ trì đại diện khối Tư PSAV 



Tin tức 
PSAV Quý IV/2020

3

- Nhóm Công tác PPP về Cà phê Nhóm Công tác PPP về Chè 

Nhóm Công tác PPP về Hồ tiêu

Một số thành tựu chính 10 năm triển khai mô hình Đối tác Công-Tư 
trong các nhóm ngành hàng

10 năm qua, nhóm cà phê đã đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận:

- Xây dựng và phát triển hơn 20 dự án PPP 
hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững
- Đào tạo kỹ thuật canh tác cho 377.000 
lượt nông dân
- Thúc đẩy hợp tác Công-Tư trong xây 
dựng bộ tiêu chuẩn cà phê chất lượng cao
- Thí điểm và nhân rộng Hệ thống mã số 
vùng trồng của 13.355 nông hộ tại 2 tỉnh 
Lâm Đồng và Đắk Lắk
- Xây dựng, cập nhật và ứng dụng Bộ tài 
liệu quốc gia Hướng dẫn sản xuất cà phê 
bền vững cho cà phê Robusta

- Liên kết sản xuất với hơn 23.000 nông dân ở 9 tỉnh

- Tăng sản 20% lượng chè tươi thu hoạch

- 29.900 tấn chè sản xuất bền vững

- 19 công ty/nhà máy đạt chứng nhận Rainforest 
Alliance

- Xây dựng và phổ biến rộng rãi Bộ tài liệu quốc gia 
Hướng dẫn sản xuất chè bền vững 

- Thí điểm và nhân rộng mô hình tổ đội Bảo vệ thực 
vật (AgriTeam)

- Hỗ trợ 14.657 nông dân đạt chứng nhận Rainforest 
Alliance.

- Tập huấn hơn 180.000 lượt nông dân
- Hỗ trợ 14.657 nông dân đạt chứng nhận 
bền vững
- Xây dựng, cập nhật và phổ biến rộng rãi Bộ 
tài liệu quốc gia Hướng dẫn sản xuất hồ tiêu 
bền vững 
- Xây dựng và thí điểm phần mềm đào tạo 
trực tuyến E-learning cho nông dân
- Định kỳ tổ chức Diễn đàn triển vọng ngành 
hồ tiêu
- Xây dựng và đẩy mạnh phổ biến ứng dụng 
tra cứu thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV)

Nhóm Công tác PPP về Thủy sản

Trong thời gian qua nhóm PPP thủy sản đã thực hiện:
- Xây dựng 25 liên kết tiêu thụ đầu ra sản phẩm;
- 74 liên kết đầu vào và chuyển giao công nghệ; 
- 02 chương trình hỗ trợ giải quyết các vấn đề IUU;
- Tập huấn cho hơn 3.900 ngư dân

Nhóm Công tác PPP về Gạo 

Kết quả nổi bật:

- Tập huấn 124.290 lượt nông dân về sản xuất lúa gạo 
bền vững 

- 17.651 nông dân áp dụng thực hành sản xuất cải tiến

Nhóm Công tác PPP về Chăn nuôi Nhóm Công tác PPP về Rau quả

Với 04 tiểu ban: Bò sữa, heo, gia cầm, thức ăn chăn 
nuôi. Nhóm đã bước đầu xây dựng 02 mô hình liên 
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi trong 
chăn nuôi bò sữa do Công ty CP Chuỗi Thực phẩm 
TH và Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) chủ trì

- Ứng dụng giải pháp tưới công nghệ cao tiết kiệm trên 
1 triệu m3 nước hàng năm; 
- Đào tạo hơn 2.000 nông dân về sản xuất bền vững 
(72% là phụ nữ);
- Đang xây dựng, hoàn thiện và thí điểm Bộ tài liệu quốc 
gia về sản xuất 10 sản phẩm trái cây bền vững; 

Nhóm Công tác PPP về Hóa chất Nông nghiệp

- 9.346 nông dân được tập huấn, 4.000 người sử dụng phần mềm ‘Thuốc BVTV’.
- Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện Bộ tài liệu quốc gia về sản xuất chè, hồ tiêu bền vững
Xây dựng mô hình Tổ dịch vụ phun thuốc (SSP) 
Xây dựng thành công mô hình thu gom vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng
- Tập huấn 9.700 lượt nông dân về sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm
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Với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách, 
chiến lược, định hướng phát triển ngành hàng 

cà phê, Ban Điều phối ngành hàng Cà phê Việt Nam 
(VCCB) đã tổ chức họp thường niên năm 2020 tại 
TP. HCM ngày 23/11/2020 để thống nhất hoạt động 
của VCCB nhằm định hướng, hỗ trợ phát triển bền 
vững ngành cà phê Việt Nam trong thời gian tới. 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh 
đã tham gia và chủ trì cuộc họp. Thứ trưởng đã chỉ 

đạo nhiệm vụ chiến lược của VCCB trong thời gian 
tới là: (i) Phát triển kế hoạch tái canh tới năm 2025 
của từng tỉnh, đồng thời nghiên cứu các giống mới 
mang lại hiệu quả cao hơn; (ii) Tập trung vào phát 
triển liên kết chuỗi tại các vùng sản xuất cà phê; (iii) 
Phát triển cà phê đặc sản; (iv) Đẩy mạnh khâu chế 
biến, nhất là chế biến sâu; và (v) Nghiên cứu các thị 
trường mới đặc biệt là thị trường tiêu thụ nội địa 
đầy tiềm năng.

Hội nghị tổng kết 2020 và định hướng 2021-2025 ngành chè Việt Nam

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với những 
diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh 

Covid-19, song chè là một trong những sản phẩm 
duy trì được sản xuất, không bị đứt gãy chuỗi 
trong quá trình xuất khẩu, xuất khẩu chè của Việt 
Nam sang nhiều thị trường chính được duy trì ổn 
định. Theo báo cáo tổng kết toàn ngành chè 2020, 
sản xuất 11 tháng đạt 175.000 tấn, ước cả năm 
đạt 180.000 tấn. Xuất khẩu chè chính ngạch 11 
tháng đạt 124.000 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ 
năm 2019. Tiêu dùng nội địa ước tính cả năm vẫn 
duy trì ở mức 45.000 tấn với cơ cấu sản phẩm 51% 
chè đen, 48% chè xanh và 1% chè khác.

Hội nghị tổng kết 2020 và định hướng 2021-2025 ngành chè Việt Nam

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC NHÓM TRONG QUÝ IV

Họp thường niên Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (thứ tư từ trái) chủ trì cuộc họp 
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Họp Ban cố vấn Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu 

PPP ngành chè: 5 năm phát triển ngành chè bền vững

Nhóm Công tác PPP về lúa gạo triển khai Dự án hỗ trợ nông hộ sản xuất 
nhỏ ứng phó với đại dịch COVID-19 và hạn mặn ở ĐBSCL. 

Hiệp hội Chè Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & PTNT 
và Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH 

cùng phối hợp tổ chức Hội thảo tổng kết ngành chè 
2020 và 5 năm chương trình Đối tác Công-Tư phát 
triển ngành chè bền vững.

Ông Lê Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho 
biết “thời gian qua, ngành chè Việt Nam đã có những 
bước tiến đáng kể. Ngoài những nỗ lực chung của 
doanh nghiệp và địa phương còn có sự quan tâm của 
nhà nước, Hiệp hội, đặc biệt là chương trình nghiên 
cứu giống phát triển chè đã được triển khai trong 
suốt 20 năm qua. Chương trình đã tạo ra hơn 30 
giống chè mới, chất lương cao và 60% tổng diện tích 
sản xuất chè của Việt Nam đã áp dụng các giống này.

Công tác thúc đẩy phát triển ngành theo hướng bền 
vững thông qua mô hình PPP những năm qua đã đạt 
được kết quả cao như: Dự án Nông hộ chè tham gia 
vào chuỗi chè bền vững và chất lượng - Giai đoạn 1, 
2 (do Unilever và IDH tài trợ); Dự án về Chất lượng và 
phát triển bền vững ngành chè Việt Nam (thực hiện 
bởi Hiệp hội Chè Việt Nam do IDH tài trợ); Dự án Hỗ 
trợ phát triển bền vững chè Shan Tuyết núi cao tại Việt 
Nam (thực hiện bởi Hiệp hội Chè Việt Nam do Cơ quan 
phát triển Pháp AFD tài trợ);…”. Trong thời gian tới, 
Nhóm sẽ tập trung tăng cường hiệu quả quản lý chặt 
chẽ sử dụng thuốc BVTV bền vững trong ngành chè 
Việt Nam; Cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng và chất 
lượng sản phẩm chè Việt Nam thông qua Tăng cường 
hiệu quả hoạt động của nhóm Hợp tác Công tư.

Nhằm hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn và khôi phục 
sản xuất, Công ty Bayer Việt Nam hiện đang phối 

hợp cùng Tổ chức Tăng trưởng Châu Á - Grow Asia và Bộ 
Nông nghiệp & PTNT - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
(TTKNQG) và Vụ Hợp tác Quốc tế (thông qua Văn phòng 
PSAV) triển khai dự án Hợp tác Công-Tư hỗ trợ nông hộ 
sản xuất nhỏ ứng phó với đại dịch COVID-19 và hạn mặn 
trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu “Better Farms, 
Better Lives”. 

Tới nay, dự án đã tổ chức thành công 7 lớp đào tạo 
giảng viên (ToT) cho khoảng 700 cán bộ khuyến nông địa 
phương; 154 lớp đào tạo nông dân (ToF) cho 17.290 học 
viên; cấp phát hơn 42.000 gói hỗ trợ là hạt giống và sản 
phẩm BVTV giúp tăng năng suất trước tình hình hạn hán 
nhiễm mặt tại 7 tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL (Long An, Tiền 
Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau) và Đông Nam Bộ 
(Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, với vai trò là Trưởng nhóm khối Tư Nhóm 
Công tác PPP về Gạo, Công ty Bayer cũng đang hợp tác 
với các đối tác trong Nhóm Công tác PPP để đưa ra kế 
hoạch trung và dài hạn, nhằm xây dựng hệ thống nguồn 
lương thực bền vững và đảm bảo các hộ nông dân sản 
xuất quy mô nhỏ có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Ban cố vấn nhóm PPP về hồ tiêu đã tổ chức họp nhóm đánh 
giá nhanh về kết quả thực hiện chiến lược, mục tiêu của 
nhóm PPP hồ tiêu năm 2020 và rà soát, xây dựng kế hoạch 5 
năm của Nhóm công tác cho giai đoạn 2021-2025; cũng như 
kế hoạch phối hợp giữa các dự án sản xuất hồ tiêu có trách 
nhiệm nhằm nâng cao nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và 
an toàn vệ sinh cho sản phẩm hồ tiêu Việt Nam như Dự án hỗ 
trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU, Kế hoạch thực hiện 
Chương trình phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn được 
xác nhận (VSA) trong sản xuất hồ tiêu. 

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Cục BVTV - Trưởng nhóm 
khối Công Nhóm công tác, các Cục/Vụ có liên quan của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Tổ chức 
IDH, cùng 8 doanh nghiệp tham gia Nhóm Công tác PPP là các 
công ty xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu ở Việt Nam trong nhiều 
năm qua.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát 
biểu tại buổi lễ

Cục BVTV, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) và Tổ chức Sáng 
kiến Thương mại Bền vững (IDH) tổ chức họp Ban cố vấn Nhóm 
công tác PPP về Hồ tiêu ngày 25/11/2020 tại TP.HCM. Phó Cục 
trưởng Cục BVTV Nguyễn Quý Dương chủ trì cuộc họp.
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Hội nghị tổng kết: “Mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa nông 
dân và doanh nghiệp”

Chiều ngày 07/1/2021, Nhóm công tác PPP về Chăn 
nuôi đã có buổi làm việc với bà Katrina Lundsby - 

Tham tán nông nghiệp ĐSQ Đan Mạch tại Việt Nam 
về thúc đẩy hợp tác Công-Tư trong chuỗi giá trị thịt 
lợn và thức ăn chăn nuôi, hướng tới các mục tiêu 
chung trong sáng kiến mới của Đan Mạch – Chương 
trình “Hợp tác Ngành Chiến lược (Strategic Sector 
Cooperation – SSC)”.

Trong Giai đoạn I, Đan Mạch đã có những đóng góp 
quan trọng trong dự thảo khung pháp lý cho quy định 
về kê đơn thuốc thú y. Ngoài ra, thông qua dự án, Đan 
Mạch đã đóng góp vào chương về Quản lý an toàn 
thức ăn chăn nuôi trong Luật chăn nuôi đã có hiệu lực 
từ tháng 12 năm 2018, hỗ trợ tăng cường năng lực và 
các nghiên cứu. Giai đoạn II của dự án Hợp tác Ngành 

Chiến lược, Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng 
cường hệ thống quản lý an toàn thức ăn chăn nuôi và 
thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn, các thực hành 
tốt trong chăn nuôi và tăng cường năng lực về quản 
lý an toàn thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y dựa trên 
đánh giá các mối nguy. Ngoài ra, Dự án sẽ tiếp tục triển 
khai các hoạt động tăng cường năng lực, hỗ trợ và tạo 
điều kiện cho hợp tác Công-Tư trong những lĩnh vực 
có liên quan, bao gồm đối phó với kháng sinh. Trên cơ 
sở kinh nghiệm triển khai Dự án trong giai đoạn I, các 
bên mong muốn được tăng cường hợp tác, phối hợp 
tổ chức các hoạt động nghiên cứu, chia sẻ, học tập 
kinh nghiệm nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách hiện 
nay trong chuỗi giá trị thịt lợn và thức ăn chăn nuôi 
trong khuôn khổ PSAV.

Sáng ngày 26/11/2020, Cục BVTV phối hợp với 
Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Phước, Tổ chức 

IDH, và Tổ chức Grow Asia (thông qua Ban Thư 
ký PSAV) tổ chức Hội nghị Tổng kết dự án “Mô 
hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa nông 
dân và doanh nghiệp” và Thúc đẩy đầu tư nông 
nghiệp có trách nhiệm. Phó Cục trưởng Nguyễn 
Quý Dương và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & 
PTNT Bình Phước Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ trì 
hội nghị.

Trong 3 năm (2018-2020) tại các tỉnh Gia Lai, Đắk 
Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, dự án đã đạt được mục tiêu đề ra: xây 
dựng được 16 mô hình (5 ha/mô hình) sản xuất 
hồ tiêu an toàn, bền vững; 16 mô hình liên kết (20 
ha/mô hình) sản xuất hồ tiêu an toàn giữa nông 
dân và doanh nghiệp. Sản phẩm của các mô hình 
này đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường 

khó tính (EU, Mỹ, Úc). Tại các mô hình dự án, năng 
suất tăng trung bình từ 5,5% đến 13,3%/năm. Lãi 
thuần đạt cao, trung bình đạt 37,6 triệu đồng/
ha năm 2018; 40,6 triệu đồng/ha năm 2019; 
90,9 triệu đồng/ha năm 2020. Hiệu quả vượt hơn 
so với mô hình đối chứng trung bình 14,8 triệu 
đồng/ha năm 2018, tương đương 64,6%; 15 triệu 
đồng/ha năm 2019, tương đương 59,1% và 25 
triệu đồng/ha năm 2020, tương đương 38,4%.

Tổ chức được 16 liên kết chuỗi giữa người trồng 
hồ tiêu và doanh nghiệp để xuất khẩu sản phẩm 
thuộc dự án. Sản lượng hồ tiêu đã được liên kết 
tiêu thụ trong năm 2018 đạt 295 tấn, năm 2019 
đạt 500 tấn, năm 2020 ước đạt gần 500 tấn. Bên 
cạnh đó cũng tổ chức đào tạo tập huấn cho gần 
1.200 người tham gia thực hiện mô hình và nông 
dân ngoài mô hình. Tổ chức 17 hội nghị đầu bờ, 01 
hội nghị tổng kết dự án. Thiết kế và in ấn 10.000 
tờ gấp và xây dựng Video clip tuyên truyền về liên 
kết sản xuất. 

Kết luận Hội nghị Phó Cục trưởng Nguyễn Quý 
Dương đánh giá cao kết quả đạt được của dự án 
trong 3 năm qua; đề nghị các tỉnh có cơ chế, chính 
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết 
với hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng diện tích 
liên kết; đề nghị các đơn vị tham gia dự án tang 
cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông 
dân duy trì và mở rộng các mô hình hiệu quả ra 
ngoài sản xuất. 

Toàn cảnh hội nghị

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi: Tăng cường hợp tác Công-
Tư trong chuỗi giá trị thịt lợn và thức ăn chăn nuôi
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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn đã ký quyết định số 4868/QĐ-BNN-HTQT ngày 

01/12/2020 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Đối tác 
Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai 
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 nhằm tiếp tục duy 
trì, kiện toàn tổ chức và tăng cường vai trò cầu nối ‘Công-
Tư’ quan trọng của PSAV sau 10 năm thành lập và phát 
triển. 

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển 
của PSAV 5 năm tới, tầm nhìn tới 2030. Trong đó, mục 
tiêu tổng quát của PSAV là hỗ trợ và tham gia thực hiện 
mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội 
nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, năng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nông thôn mới 
phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có; cơ sở hạ tầng 
hiện đại, đồng bộ, sử dụng hiệu quả và bảo vệ bền vững 
tài nguyên thiên nhiên.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (i) Hỗ trợ hoàn thiện chính 
sách, tháo gỡ khó khăn trong biệc thực hiện các chính 
sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh xây 
dựng và áp dụng, thực hành tiêu chuẩn nông nghiệp bền 

vững tại Việt Nam; (ii) Tăng cường quan hệ đối tác giữa 
Bộ Nông nghiệp & PTNT, chính quyền địa phương với các 
tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ, doanh 
nghiệp và nông dân… để thúc đẩy phát triển nông nghiệp 
bền vững; (iii) Liên kết các tổ chức công, tư trong lĩnh vực 
nông nghiệp để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác 
phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản, đặc biệt 
đối với nông sản chủ lực của Việt Nam; (iv) Đóng góp xây 
dựng phương thức quản lý phát triển nông nghiệp bền 
vững dựa trên cơ sở khoa học và sự chấp hành của các 
đối tác thành viên; và (v) Phổ biến thông tin được cập 
nhật, đáng tin cậy về canh tác và phát triển nông nghiệp 
bền vững.

Kế hoạch cũng nêu rõ hoạt động của Ban thư ký PSAV và 
8 nhóm công tác PPP cho các ngành hàng: cà phê; chè; 
hồ tiêu; rau quả; gạo; hóa chất nông 
nghiệp; chăn nuôi và thủy sản.

 

Sáng ngày 08/01/2021, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp 
& PTNT phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 

tổ chức tham vấn ý kiến cho dự án Tăng cường an toàn 
sức khỏe lao động trong hợp tác Công-Tư đối với chuỗi 
cung ứng cà phê ở Việt Nam (VZF). Đại diện các cơ quan 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục An toàn lao động, Bộ 
LĐ-TBXH, VCCI, một số doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu 
cà phê, Tổ chức Lao động Quốc tế, các tổ chức NGO hoạt 
động trong lĩnh vực cà phê, đại diện một số Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh trồng cà phê tham dự hội nghị.

Mục tiêu của dự án là tìm kiếm các ý tưởng, phương thức 
tiếp cận và giải pháp mới nhằm cải thiện thực chất và 
đáng kể sức khỏe và an toàn lao động trong chuỗi cung 

ứng cà phê Việt Nam. Từ đó vận động Chính phủ, người 
sử dụng lao động, người lao động và các đối tác liên quan 
cùng hành động để cải thiện các định chế, hệ thống và 
dịch vụ nhắm tới lợi ích lâu dài cho người lao động vốn 
dễ bị tổn thương.

Hội thảo cũng tham vấn ý kiến các đơn vị có liên quan về 
tài liệu dự án, đề xuất các đơn vị tham gia vào triển khai 
dự án, cũng như hoạt động chủ chốt đầu tiên của Dự án 
về phân tích tổng thể chuỗi giá trị và hệ thống thị trường 
với trọng tâm là vấn đề VSATLĐ nhằm xác định các ưu 
tiên cục bộ và những can thiệp khả thi.

Các đại biểu tham gia hội nghị thống nhất về sự cần thiết 
của dự án, đồng thời kiến nghị trọng tâm triển khai của 
dự án cần tập trung phối hợp giải quyết các vấn đề nóng 
của ngành như quản lý vật tư đầu vào (từ góc độ ATLĐ), 
tập trung vào các đối tượng là người lao động tự do, lao 
động thiểu số. Dự án cần chú trọng xây dựng các mô 
hình thí điểm về quản trị tốt, từ đó tài liệu hóa và phổ 
biến nhân rộng trong các đối tác trong ngành, đặc biệt 
là đối tác khối Tư, cũng như đề xuất cơ chế chính sách 
(ở cả cấp TW và địa phương). Các đại biểu mong muốn 
nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Dự án với các đối 
tác trong ngành, các diễn đàn bền vững về cà phê hiện 
đang hoạt động rất tích cực như Nhóm Công tác PPP về 
Cà phê, VCCB, GCP, v.v… 

Kế hoạch hoạt động của Đối tác 
Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam 

Hội thảo tham vấn: Dự án tăng cường an toàn 
sức khỏe lao động trong hợp tác Công-Tư đối 
với cung ứng cà phê ở Việt Nam

Tin tức 
PSAV

Hội thảo tham vấn ý kiến dự án

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN THƯ KÝ PSAV

Scan mã QR để xem toàn văn Kế hoạch 
hoặc truy cập http://psav-mard.org.vn/.

CÁC SỰ KIỆN KHÁC
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Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục 
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2021

Ngày 01/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/
NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Nghị quyết nêu rõ, năm 2021, có ý nghĩa quan trọng đối 
với phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong tình hình mới; 
là năm đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19; 
là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2021 - 2025. Việc thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề và khích lệ 
mạnh mẽ cho các năm tiếp theo.

Nghị quyết được ban hành để tiếp tục tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh; tập trung hoàn thành mục tiêu tổng 
quát và mục tiêu cụ thể năm 2021 đã đề ra tại Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết chỉ ra 5 nhiệm vụ 
và giải pháp chủ yếu, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thực hiện quyết liệt, 
đồng bộ, hiệu quả. 

Cục BVTV, Bộ Nông nghiệp & PTNT cho biết, 
thống kê từ năm 2017 đến nay đã có 1.706 

sản phẩm thuốc BVTV. Trong đó, riêng năm 
2020, Cục BVTV đã đề xuất Bộ Nông nghiệp & 
PTNT loại bỏ 1.265 hoạt chất độc, hại của 838 
tên thương phẩm thuốc BVTV không đáp ứng 
quy định về quản lý thuốc thuốc BVTV ra khỏi 
danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại 
Việt Nam.

Lãnh đạo Cục BVTV nhấn mạnh, việc loại bỏ 
này giúp danh mục thuốc BVTV được phép sử 
dụng sẽ tinh gọn hơn và tạo điều kiện thuận 
lợi cho người sử dụng trong việc lựa chọn các 
loại thuốc an toàn, hiệu quả hơn.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục BVTV, cho 
biết Việt Nam đã vượt mốc xuất khẩu nông 
lâm sản trên 40 tỉ USD, trong đó khoảng 50% 
là sản phẩm ngành trồng trọt. Nhưng để xuất 
khẩu được nông sản thì phải đáp ứng điều 
kiện kiểm dịch thực vật và đảm bảo an toàn 
thực phẩm, cụ thể là dư lượng thuốc BVTV. 
Để gia tăng giá trị, nông sản Việt Nam hướng 
đến các thị trường khó tính EU, Mỹ, Nhật Bản 
vốn có tiêu chuẩn rất cao. Nhưng để xuất 
khẩu thành công, nông dân phải được hướng 
dẫn sử dụng thuốc BVTV một cách bài bản để 
nông sản đáp ứng tiêu chuẩn cao.

Cũng theo ông Hoàng Trung, Bộ Nông nghiệp 
& PTNT đang đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ 
tăng số lượng thuốc BVTV sinh học đăng ký 
đạt 30%, tăng lượng thuốc BVTV sinh học sử 
dụng lên 20%, tăng mô hình diện tích sử dụng 
lên 3 – 5% và tăng 15% số lượng doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ sản xuất thuốc BVTV.

Hiện tại, trong danh mục thuốc BVTV được 
phép sử dụng tại Việt Nam có 1.084 hoạt chất 
với 4.021 tên thương phẩm, trong đó thuốc 
BVTV sinh học có 231 hoạt chất với 721 tên 
thương phẩm, chiếm 18,26% trong tổng số 
thuốc hiện có trong danh mục.

Ngành nông nghiệp loại bỏ 1.256 hoạt chất thuốc BVTV độc hại

Tin tức 
PSAV
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Mời gọi Đề xuất ý tưởng Quỹ đổi mới Nông nghiệp (AIF)

Thúc đẩy Đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh 
vực Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp 

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG 
THỜI GIAN TỚI

Trong khuôn khổ Dự án ASEAN-Đức “Thúc đẩy chuỗi 
giá trị nông sản bền vững tại ASEAN” với hoạt động 

“Xây dựng mô hình hợp tác công-tư liên kết theo chuỗi 
giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ” được triển khai 
bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Cục Trồng 
trọt- Bộ NN&PTNT, Quỹ Đổi mới Nông nghiệp ASEAN (AIF) 
được thành lập nhằm thúc đẩy thực thi các sáng kiến đổi 
mới theo định hướng thị trường đồng thời đáp ứng các 
tiêu chuẩn về chất lượng và bền vững.

Tại Việt Nam, Quỹ AIF hỗ trợ các sáng kiến 
liên quan đến chuỗi giá trị vải thiều ở Bắc 
giang và chuỗi giá trị xoài ở Sơn La đang 
triển khai VietGAP.

Các lĩnh vực Quỹ AIF hỗ trợ gồm i) Sản 
xuất và chế biến; ii) Tiếp thị và tiếp cận thị 
trường, iii) Giải pháp kỹ thuật số; iv) Hợp tác 
trong chuỗi giá trị nông sản.

Quỹ AIF mời gọi các Tổ chức nông dân sản 
xuất quy mô nhỏ, Doanh nghiệp chế biến, 
Doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi bán lẻ, nhà 
cung cấp đầu vào và dịch vụ trong chuỗi giá 

trị nông sản quan tâm gửi bản Đề xuất ý tưởng đến địa chỉ 
email agrinnovationfund@giz.de

Thời hạn nộp Đề xuất Ý tưởng (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt) 
là 17h00 ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Hướng dẫn, thông tin chi tiết về Quỹ AIF và Mẫu đề xuất 
ý tưởng vui lòng xem file đính kèm tại: http://psav-mard.
org.vn/moi-goi-de-xuat-y-tuong-quy-doi-moi-nong-
nghiep-(aif).html

ASEAN là khu vực có hơn 18.000 doanh 
nghiệp hoạt động, đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng 100 triệu lao động, 
đóng góp 12% GDP cho khu vực. Ngày càng có nhiều 
hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực 
thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp ở ASEAN, 
đặc biệt là từ các quốc gia phát triển trong 5 năm 
qua. Tuy nhiên câu hỏi thường xuyên được đặt ra là 
tính hiệu quả và bền vững không chỉ về các lợi ích 
kinh tế mà còn là các yêu cầu phi kinh tế như môi 
trường, xã hội, văn hóa của các dự án đầu tư này. 

ASEAN RAI là một khung hướng dẫn được các Bộ 
trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN thông qua nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp thực hiện các 
hoạt động đầu tư một cách có trách nhiệm. Để thúc 

đẩy việc áp dụng Hướng dẫn này Tổ chức Grow Asia 
và các đối tác của đã xây dựng Kế hoạch triển khai 
ASEAN RAI, xoay quanh 4 nhóm hoạt động chính: 
(i) Hỗ trợ xây dựng khung pháp lý chính sách; (ii) 
Chương trình đào tạo, chứng nhận; (iii) Hỗ trợ kết 
nối nhà đầu tư. 

Trong Quý I, Dự án ASEAN RAI sẽ phối hợp cùng 
Nhóm Công tác PPP về Hồ tiêu và Chè trực thuộc 
PSAV tổ chức 2 cuộc họp tham vấn về kế hoạch triển 
khai Chương trình đào tạo, chứng nhận nhằm thúc 
đẩy hoạt động đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực 
thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp. Sự kiện sẽ 
có sự tham dự của các đối tác khối Công, Tư, tổ chức 
xã hội dân sự, nông dân thành viên của 2 Nhóm 
công tác. 
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