
Quý III

2020

Bản
tin PSAV
Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)

�������������
 

CÁC HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM PPP 
NGÀNH HÀNG

�������������������������������������
��			�
����������
������������������������
�����������	���

Hội nghị toàn thể PSAV và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 
Nhóm đối tác.
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Từ năm 2011, Chương trình toàn cầu NESCAFÉ Plan về 
phát triển cà phê bền vững do công ty Nestlé khởi xướng 

được triển khai tại Việt Nam đã góp phần nâng cao giá trị và 

chất lượng hạt cà phê Việt, cải thiện đời sống của nông dân 
địa phương. Sau 10 năm, chương trình đã phân phối trên 46 
triệu cây giống kháng bệnh năng suất cao tới người nông dân. 
Cải tạo 46.000 hecta diện tích cà phê già cỗi tại khu vực Tây 
Nguyên thông qua hoạt động tái canh. Tập huấn và đào tạo 
kỹ thuật canh tác bền vững cho hơn 260.000 lượt nông dân 
với sự tham gia của các kỹ sư nông nghiệp. Hỗ trợ phát triển 
và xây dựng công cụ quản lý Nhật ký nông hộ (Digital Farmer 
Field Book - FFB) dựa trên công nghệ số (FARMS App - Farmer 
Relationship Management Solution), nhằm kết nối chặt chẽ 
hơn giữa nông dân với các chuyên gia của NESCAFÉ Plan. 

Phần mềm cũng tạo cơ sở dữ liệu về các kinh nghiệm canh 
tác tốt nhất đối với mỗi nông hộ, đồng thời đơn giản hóa 
quy trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó giúp 
nông dân quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. 
Song song với đó là việc chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng 
dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý sản xuất cà phê 
bền vững với các đối tác và dự án khác trong ngành, góp phần 
khuyến khích việc chuyển đổi và áp dụng công nghệ số trong 
ngành cà phê. 

- Nhóm công tác PPP ngành hàng Cà phê đã tích cực hỗ trợ 
tổ chức và tham gia các cuộc họp tham vấn và Hội thảo góp ý 

Trước tác động lớn của xâm nhập mặn, hạn hán và dịch 
Covid-19 ảnh hưởng tới nông hộ sản xuất nhỏ, Tập đoàn 

Bayer hiện đang phối hợp cùng Tổ chức Tăng trưởng Châu Á 
(Grow Asia), Bộ Nông nghiệp & PTNT (Trung tâm KNQG và 
Ban thư ký PSAV/Vụ Hợp tác quốc tế) triển khai Dự án: “Hỗ 
trợ nông hộ sản xuất nhỏ ứng phó với đại dịch Covid-19 và 
hạn mặn tại khu vực ĐBSCL và Đông Nam Bộ”, giúp các hộ sản 
xuất nhỏ phục hồi hoạt động sản xuất, ứng phó hiệu quả với 
tình hình thiên tai, dịch bệnh hiện tại. 

Bộ Nông nghiệp & PTNT/Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
(KNQG) sẽ đồng hành cùng nhà nông trong quá trình sản xuất 
từ khi gieo hạt tới lúc thu hoạch thông qua các tư vấn về quản 
lý cây trồng, dịch hại cũng như các chương trình đào tạo nâng 
cao năng lực ứng dụng các giải pháp công nghệ về bảo vệ 

thực vật trong canh tác. Dự án sẽ hỗ trợ 80.000 nông hộ nhỏ 
tại 5 tỉnh khu vực ĐBSCL (Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, 
Long An, Cà Mau) và 2 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ (Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong tháng 9/2020, khoảng 700 khuyến 
nông viên tại 07 tỉnh của Dự án đã được tập huấn về phần 
mềm hỗ trợ tập huấn và giám sát đánh giá Dự án.

Dự án nằm trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ toàn cầu của 
Tập đoàn Bayer với tên gọi “Better Farms, Better Lives” (Canh 
tác thuận lợi và Cuộc sống tốt đẹp hơn). Sáng kiến sẽ hỗ trợ 
2 triệu nông hộ sản xuất nhỏ gói giải pháp toàn diện bao gồm 
hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, giải pháp tiếp cận thị trường 
và an toàn sức khỏe người dân. Nhằm góp phần đảm bảo 
cuộc khủng hoảng về sức khỏe và kinh tế hiện tại không biến 
thành cuộc khủng hoảng về đói nghèo.

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
NHÓM CÔNG TÁC PPP NGÀNH 
HÀNG NÔNG NGHIỆP TRONG QUÝ 
III NĂM 2020

Nhóm công tác PPP ngành hàng Gạo:1

Nhóm công tác PPP ngành hàng Cà phê:

Hoàn thành Chương trình NESCAFÉ Plan 
2

Thành quả của Nescafé Plan trong hành trình 10 năm ươm 
mầm cà phê bền vững tại Tây Nguyên

Đại diện Tập đoàn Bayer trao gói hỗ trợ tượng trưng cho đại diện 
TTKN và nông dân 7 tỉnh Dự án

Ông Weraphon Charoenpanit, Giám đốc Kinh doanh nhánh 
Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam chia sẻ mục tiêu của Dự án
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Công ty PepsiCo Foods Việt Nam đang có kế hoạch 
phối hợp cùng các đối tác Nhóm công tác PPP ngành 

hàng Rau quả nhân rộng dự án sản xuất khoai tây bền 
vững của tại hai tỉnh Đắc Lắk và Gia Lai với diện tích 
hơn 200 ha.

Trong 5 năm tới, PepsiCo đặt mục tiêu đạt sản lượng 
khoai tây thu hoạch lên gấp 3 lần, 30 ngàn tấn/năm, 
hướng đến nội địa hoá 100% nguồn cung cho các sản 
phẩm của công ty. Song song với đó là việc mở rộng 
vùng trồng, liên kết với 2.500 đến 3.000 hộ nông tham 
gia dự án, đồng thời tăng năng suất lên 20% thông qua 
phát triển giống khoai tây phù hợp với điều kiện canh 
tác địa phương.

Nhóm đã phối hợp với các đối tác thuộc Dự án ASEAN 
AgriTrade tổ chức tập huấn thúc đẩy hợp tác đối tác 

Công-Tư và lồng ghép giới trong ngành trồng trọt cho 
các thành viên dự án và khởi động Quỹ Thúc đẩy Sáng 
kiến Nông nghiệp (Agrinnovation Fund) dự kiến sẽ 
được triển khai tại 4 quốc gia ASEAN (Campuchia, Lào, 
Myanmar và Việt Nam). Cũng trong khuôn khổ Dự án 
ASEAN AgriTrade, Nhóm công tác do Cục Trồng trọt chủ 
trì sẽ xây dựng 10 Bộ tài liệu Hướng dẫn sản xuất trái 
cây bền vững.

- Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) và đối tác hoàn thiện 
Nghiên cứu đánh giá nhanh về tác động của đại dịch 
Covid-19 đối với ngành hàng cà phê tại Việt Nam.

- Các thành viên Nhóm công tác và Chương trình cà phê 
khác cũng đã nhanh chóng thay đổi phương pháp tổ 
chức, đẩy mạnh trao đổi thông tin, triển khai các hoạt 
động tập huấn, đào tạo nông dân, kết nối với các đối tác 
dự án thông qua các kênh trực tuyến, đảm bảo dịch bệnh 
không làm gián đoạn đến hoạt động chung của dự án.

Ts. Hoàng Vũ Quang, Phó Viện trưởng IPSARD phát biểu tại hội nghị 

Quét mã QR hoặc theo http://psav-
mard.org.vn/document để xem chi 
tiết Nghiên cứu đánh giá nhanh về 
tác động của đại dịch Covid-19 đối 
với ngành hàng cà phê tại Việt Nam

Hội thảo “Kết nối nông dân sản xuất hồ tiêu 
bền vững”

Ngày 24/9/2020, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Công 
ty Nedspice phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Đắk Nông 

và hợp tác xã Bình Minh tổ chức Hội thảo “Kết nối nông dân sản 
xuất hồ tiêu bền vững” nhằm phổ biến nhân rộng mô hình hợp 
tác, quy trình canh tác bền vững cho nông dân trồng hồ tiêu.

Hội thảo đã kết nối được thêm 11 hơp tác xã tham gia Dự án sản 
xuất hồ tiêu bền vững. Dự án sẽ hỗ trợ các hợp tác xã này trong 
việc đào tạo kỹ thuật canh tác, lấy nông dân làm cốt lõi. Qua đó 
nâng cao chất lượng hồ tiêu, đáp ứng yêu cầu của các công ty xuất 
khẩu, cũng như hỗ trợ nông dân kết nối trực tiếp với thị trường. 

Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu đã hoàn thiện Bộ Video clip hướng 
dẫn sản xuất hồ tiêu bền vững trực tuyến. Bộ Video clip sẽ được 
phát sóng trên truyền hình VTV2 liên tục trong 4 tuần và phát lại 
3 lần. Thời gian phát sóng sẽ được thông báo đến toàn thể thành 
viên Nhóm công tác, giúp nông dân tại vùng nguyên liệu của các 
thành viên Nhóm có thể theo dõi và cập nhật các hướng dẫn thực 
hành tốt.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, Nhóm công tác PPP về Hồ 
tiêu đã phối hợp với Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp 
tổ chức nhiều Hội thảo cấp xã, huyện và tỉnh nhằm đề xuất các 
giải pháp quản lý và sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm trên Hồ 
tiêu xuất khẩu. 

Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ tiêu:3

xây dựng Bộ Tiêu chí và Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” do Viện Chính 
sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD) phối hợp cùng Hiệp hội 
Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức. Trong khuôn khổ Đề 
án phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng 
cao”, Nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” 
sẽ được xây dựng cho 3 nhóm sản phẩm: cà phê nhân, cà phê 
rang và cà phê bột.

Nhóm công tác PPP ngành hàng rau quả:4
Tăng cường hợp tác Công - Tư phát triển 
vùng trồng khoai tây bền vững

Ngày 29/9/2020, Công ty PepsiCo Foods Việt Nam phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp & PTNT, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc 
họp về “Mở rộng vùng trồng khoai tây sản lượng cao tại tỉnh Đắk Lắk”
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Nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi đã hoàn thiện tổ chức nhóm; bước đầu xây dựng 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 triển khai tại một số địa phương: Long An, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hà Nội, Sơn La. Trong đó:

Nhóm công tác PPP ngành hàng chăn nuôi:5

Đây sẽ là trang trại bò sữa và nhà máy chế biến sữa tươi sạch có 
quy mô lớn số 1 của vùng Tây Nguyên

Vinamilk mở rộng mô hình liên kết sản xuất sữa theo chuỗi tại Mộc 
Châu, Sơn La

+ TH Milk xây dựng mô hình liên kết sản xuất sữa theo chuỗi tại Long An, TP. Hồ Chí Minh (Củ Chi), Lâm Đồng với sự tham gia 
của 1.000 hộ/cơ sở chăn nuôi bò sữa (tổng số bò sữa là 11.000 con).

+ Vinamilk mở rộng mô hình liên kết sản xuất sữa theo chuỗi tại Sơn La (Mộc Châu), Hà Nội (Ba Vì) với sự tham gia của hơn 
2.000 hộ/cơ sở chăn nuôi bò sữa (tổng số bò sữa là 40.000 con). 

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè tiếp tục thực hiện 
các hoạt động nghiên cứu thực địa để triển khai 

chương trình áp dụng mã số truy xuất nguồn gốc cho cây 
chè tại một số địa phương.

Nhóm công tác cũng lên kế hoạch tổ chức một số sự kiện 
trong Quý 4/2020 như Học hỏi và Chia sẻ kinh nghiệm 
trong Phát triển ngành hàng Chè bền vững, Đối thoại Chính 
sách ngành hàng Chè, và Đầu tư có trách nghiệm trong 
ngành hàng Chè.

Nhóm công tác PPP về Hóa chất Nông nghiệp tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và Cà 
phê. Đại diện của Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) đã phối hợp cùng các đối tác lấy mẫu và phân tích đánh giá dư lượng thuốc 

BVTV đối chiếu với các tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhóm cũng tham dự các hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê để 
thảo luận và đưa ra định hướng chung về các vấn đề Quản lý và sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm. 

Tổng cục Thủy sản và các thành viên đã nhóm họp để thảo luận về kế hoạch kiện toàn cơ cấu tổ chức nhóm nhằm đảm 
bảo lợi ích và trách nhiệm của các thành viên tham gia. Dự kiến 05 tiểu nhóm sẽ được thành lập, bao gồm: cá ngừ, cá tra, 

tôm, nuôi biển, rong tảo biển. Nhóm sẽ hoàn thiện quy chế hoạt động và chính thức ra mắt các tiểu nhóm trong Quý 4/2020.

 

Nhóm công tác PPP ngành hàng chè:

Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:

Nhóm công tác PPP ngành hàng Thủy sản:

6

7

8

Vùng sản xuất chè tập trung ở thị trấn Sông Cầu, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
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CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ DOANH 
NGHIỆP TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ 

EVFTA.

Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục 
hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 72/2020/TT-BTC ngày 31/7/2020 về việc bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 05/8/2017 
về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, 
kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Thủ tướng chính phủ Phê duyệt kế hoạch thực hiện EVFTA
Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kế hoạch thực hiện EVFTA
Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có quyết định số 3233/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/8/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện EVFTA của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT 

Cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định EVFTA
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành quyết định Quyết định 
1175/QĐ-TTg ngày 04/08/2020 về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển 
khai thực hiện EVFTA. Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ định các cơ quan đầu mối 
để triển khai thực hiện EVFTA theo quyết định số 3156/QĐ-BNN-HTQT ngày 
17/8/2020.

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang 
Liên minh châu Âu
Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 về “Quy định về chứng nhận chủng 
loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu” nhằm giúp các tổ chức, cá nhân 
được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh 
châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Nghị định 103 có hiệu lực từ 04/9/2020.

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện 
EVFTA
Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về Biểu thuế 
xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 
EVFTA giai đoạn 2020 - 2022. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I; II 
ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế 
xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang lãnh thổ theo quy định tại 
Hiệp định EVFTA. 

  Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày  01/9/2020 quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối 
với nhập khẩu, xuất khẩu; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; cấp giấy 
phép FLEGT… và sẽ có hiệu lực từ 30/10/2020.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại 
Quyết định 1322/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020.

Quét mã QR hoặc theo http://psav-mard.org.
vn/document để xem toàn văn Quyết định 

Quét mã QR hoặc theo http://psav-mard.org.
vn/document để xem toàn văn Quyết định 

Quét mã QR hoặc theo http://psav-mard.org.
vn/document để xem toàn văn Nghị định

Quét mã QR hoặc theo http://psav-mard.org.
vn/document để xem toàn văn Nghị định

•

•
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DOANH NGHIỆP CÙNG EVFTA ĐƯA NÔNG SẢN VIỆT TỚI EU

CHUỖI CÁC LỄ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN SANG CHÂU ÂU THEO EVFTA

Ngay sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Bộ Nông nghiệp & PTNT cùng các địa phương, doanh nghiệp đã tổ chức chuỗi 
các lễ xuất khẩu nông sản sang châu Âu gồm: tôm, cà phê, hoa quả, gạo và cá ngừ. Đây là hình thức quảng bá hình ảnh 

nông sản Việt tận dụng tốt EVFTA để đưa hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng vào thị trường EU.

Chế biến tôm đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
thứ 2 của tỉnh Ninh Thuận, chiếm 43,5% trong tổng 

cơ cấu của tỉnh. Trong đó, chủ yếu đóng góp của Công ty 
TNHH Thông Thuận chi nhánh Ninh Thuận, chiếm 95% trị 
giá kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh. Công ty Thông Thuận 
đã chinh phục các khách hàng khó tính như: Mỹ, EU, bên 
cạnh thị trường truyền thống Nhật Bản với kim ngạch xuất 
khẩu hàng năm từ 35- 37 triệu USD/năm.

Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận 
tổ chức lễ xuất khẩu lô tôm nước lợ vào thị trường Châu Âu 
theo hiệp định EVFTA. Phát biểu tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp & PTNT Phùng Đức Tiến cho biết: “Thông qua 
quan hệ thương mại và đầu tư với EU, Việt Nam kỳ vọng sẽ 
tiếp thu năng lực công nghệ, năng lực quản trị hiện đại, từng 
bước chuẩn hóa, nâng cấp các quy trình sản xuất của Việt 
Nam để gắn với chuỗi giá trị toàn cầu”.

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, 8 tháng đầu năm 
2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 4,6 

triệu tấn, với trên 2,25 tỷ USD, tăng 10,4% về giá trị so 
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các giống OM5451, 
OM4900, Hương Nhài 85, ST20, RVT, VD20, Nàng Hoa 
9, Tài Nguyên Chợ Đào thuộc danh mục gạo thơm 
xuất khẩu sang EU được hưởng hạn ngạch ưu đãi 
thuế quan, chiếm từ 43% đến 46% tổng lượng gạo 
xuất khẩu hàng năm với khoảng trên 3,0 triệu tấn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (thứ 2 từ phải vào) dự buổi Lễ.

Sáng 22/9/2020, tại Nhà máy lương thực Thoại Sơn (thuộc Lộc Trời 
Group) đã diễn ra Lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm của Lộc 
Trời sang EU theo hiệp định EVFTA. Theo đó, 126 tấn gạo thơm giống 
Jasmine 85 được đóng gói theo quy cách 18 kg sẽ lên đường sang thị 
trường châu Âu vào cuối tháng 9/2020.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Quốc Doanh (ngoài 
cùng bên phải) chứng kiến sản phẩm cà phê của Công ty 
TNHH Vĩnh Hiệp đủ năng lực đáp ứng mọi nhu cầu và tiêu 
chuẩn xuất khẩu sang EU.

     Lô gạo thơm đầu tiên của Lộc Trời Group xuất sang EU theo EVFTA

Ninh Thuận: Xuất lô tôm nước lợ đầu tiên qua EU với ưu đãi thuế suất 0%

Ngày 16/9/2020, tại Gia Lai, lô cà phê 296 tấn đóng trong 14 
container của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (thành phố Pleiku, Gia 

Lai) xuất khẩu sang EU sẽ đến cảng Hamburg (Đức) và Antwerp 
(Bỉ).

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh, triển khai Hiệp định 
EVFTA cho thấy những kết quả tích cực. Tháng 8/2020, giá trị xuất 
khẩu mặt hàng cà phê của Việt Nam vào thị trường EU ước đạt 
gần 76 triệu USD, tăng 34,7% so với tháng 7/2020. Trong thời gian 
tới, ngành cà phê Việt Nam sẽ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của 
thị trường EU, đặc biệt các tiêu chuẩn về chất lượng và phát triển 
bền vững, đưa Việt Nam là điểm tham chiếu cho cà phê Robusta 
toàn cầu.

Lô cà phê 296 tấn của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp chính thức xuất sang EU

•

•

•
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Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF) về Tác động Phát triển Bền vững được tổ chức 

trực tuyến từ 21-24/9/2020 bao gồm một chuỗi các phiên 
thảo luận cấp cao tập trung xây dựng và nhân rộng quan hệ 
đối tác nhiều bên nhằm giải quyết những vấn đề về biến đổi 
khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững. Việt Nam hiện là đối 
tác hết sức quan trọng của Diễn dàn Kinh tế Thế giới, hoạt 
động tích cực trong khuôn khổ Sáng kiến Tăng trưởng Châu 
Á thông qua Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt 
Nam (PSAV).

Trong phiên “Thay đổi cuộc chơi cho tương lai của ngành thực 
phẩm” (Galvanizing Game-Changers for the Future of Food), 

Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Giám 
đốc PSAV Nguyễn Đỗ Anh Tuấn đã tham dự Hội nghị, chia sẻ 
kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam. Đặc biệt là những hoạt 
động của PSAV trong việc hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ cải 
thiện năng suất và phát triển nông nghiệp bền vững, cũng 
như kinh nghiệm quốc gia thúc đẩy phát triển một nền kinh 
tế công bằng hơn trong cuộc Đại Tái lập hậu Covid-19. Tại 
phiên thảo luận, các bên thống nhất cần tăng cường phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa giữa khối ‘Công’ và ‘Tư’ nhằm đem lại 
những thay đổi mang tính hệ thống, những hành động thực 
tiễn, thông qua sự hỗ trợ của mạng lưới các diễn đàn toàn 
cầu và khu vực.

Quý III/2020
Tin tức 
PSAV

Chiều ngày 17/9/2020, tại tỉnh Bến Tre, Cục Chế biến 
và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp & 

PTNT) đã phối hợp cùng UBND tỉnh Bến Tre và Công ty 
VINA T&T tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô hàng trái cây 
đầu tiên của Việt Nam sang Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. 
Tham dự Lễ công bố có sự chứng kiến của đại diện Hiệp hội 
Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cùng lãnh đạo một số 
địa phương.

Lô hàng xuất khẩu lần này gồm container 20.000 quả dừa 
tươi, 12 tấn bưởi da xanh và 3 tấn thanh long do Công ty 
Vina T&T xuất khẩu sang EU bằng đường tàu biển và hàng 
không.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty Vina T&T 

cho biết, việc giảm thuế theo EVFTA đang giúp trái cây Việt 
Nam có lợi thế rất lớn tại thị trường EU, hứa hẹn trái cây 
Việt Nam sẽ có thị phần lớn tại thị trường tiềm năng này 
trong thời gian tới, nhất là sau khi dịch bệnh Covid-19 lắng 
dịu, nhu cầu tiêu sang tại EU tăng cao trở lại. Dự kiến trước 
mắt mỗi tuần Công ty Vina T&T xuất khẩu khoảng 20 tấn 
trái cây các loại sang EU, sau đó sẽ tăng dần.

Tại buổi lễ xuất khẩu chanh leo đi châu Âu theo 
Hiệp định EVFTA, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & 

PTNT Lê Quốc Doanh cho biết: “Trong 5 năm qua, sản 
lượng và kim ngạch xuất khẩu chanh leo của Việt Nam 
đã tăng hơn 300%, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia 
xuất khẩu chanh leo lớn nhất trên thế giới, sau Brazil, 
Peru, Ecuador”. Hiện chanh leo Việt Nam đã xuất khẩu 
tới cả các thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về chất 
lượng, kiểm dịch và an toàn thực phẩm như Pháp, 
Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Thụy Sĩ. Bộ Nông 
nghiệp & PTNT đang đàm phán mở cửa cho chanh leo 
quả tươi vào các thị trường lớn khác như Úc, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.

Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao xuất khẩu 100 tấn chanh leo cô đặc đi EU

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại Lễ công bố

Lễ công bố xuất khẩu lô hàng trái cây đầu tiên 
của Việt Nam sang Châu Âu (EU) theo Hiệp 
định EVFTA

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN THƯ KÝ PSAV 
VÀ CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI

•

•
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Ngày 15/10/2020, Văn phòng PSAV đã phối hợp cùng các 
Nhóm công tác PPP tổ chức Họp Trưởng nhóm khối Công 

các Nhóm công tác PPP ngành hàng trực thuộc PSAV do Thứ 
trưởng Lê Quốc Doanh chủ trì để các Trưởng nhóm khối Công 
các Nhóm công tác PPP ngành hàng rà soát lại tình hình hoạt 
động của các Nhóm trong bối cảnh mới; chia sẻ khó khăn, 
vướng mắc; đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả hợp 

tác Công-Tư trong các Nhóm công tác PPP trong bối cảnh 
mới. Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, Trưởng nhóm khối Công 
các Nhóm công tác PPP sẽ phối hợp với các đồng Trưởng 
nhóm khối Tư lựa chọn các vấn đề, hoạt động cần ưu tiên 
triển khai, gắn với chính sách cụ thể, hoàn thiện nội dung 
Kế hoạch Nhóm cũng như đề xuất thay đổi tổ chức, nhân 
sự một số Nhóm để trình lên Bộ trưởng phê duyệt. Giao Vụ 
Hợp tác quốc tế phối hợp cùng Vụ Tài chính nghiên cứu và đề 
xuất khả năng cấp bổ sung kinh phí cho hoạt động của PSAV 
từ nguồn ngân sách nhà nước trình Lãnh đạo Bộ xem xét và 
phê duyệt.

Ngày 5/8/2020, các Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp các nước 
ASEAN đã phê duyệt Kế hoạch hành động của cộng đồng 

các nước ASEAN ứng phó với Sâu keo mùa thu. Kế hoạch 
được xây dựng bởi Tổ chức Grow Asia cùng Bộ Nông nghiệp 
& PTNT Việt Nam (Cục BVTV và Ban Thư ký PSAV), Ban Thư ký 
ASEAN, và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp 
Quốc (FAO) và Nhóm công tác ASEAN về cây trồng (ASWGC) 
xây dựng. Theo đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT Việt Nam được 
bổ nhiệm làm Chủ trì Nhóm công tác ASEAN về Sâu keo mùa 
thu, Tổ chức Grow Asia được bổ nhiệm trong vai trò Ban Thư 
ký Nhóm. Ngoài ra, Nhóm công tác còn có sự tham gia của 
nhiều đối tác, thành viên Công-Tư của các quốc gia ASEAN hỗ 
trợ triển khai tổng thể Kế hoạch hành động của cộng đồng 
ASEAN ứng phó với Sâu keo mùa thu. 

Trong Q3, một chuỗi 03 Hội thảo trực tuyến đã được Nhóm 
tổ chức xoay quanh nhiều chủ đề khác nhau nhằm ứng phó 
hiệu quả với Sâu keo mùa thu như (1) Ứng dụng máy bay 
không người lái (Drones) và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) 
kỹ thuật số; (2) Các phương pháp truyền thống; (3) Kiểm soát 
sinh học. Chuỗi sự kiện đã thu hút sự tham dự của nhiều diễn 
giả từ cả khu vực tư nhân và nhà nước, giúp tăng cường cơ 
hội chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận kế hoạch hợp tác, phát 
triển dự án nhằm triển khai Kế hoạch hành động của cộng 
đồng ASEAN ứng phó với Sâu keo mùa thu. Nhóm công tác sẽ 
tiếp tục triển khai một chuỗi nhiều Hội thảo trực tuyến khác 
trong Qúy 4/2020 nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, 
thúc đẩy hợp tác các giải pháp công nghệ hỗ trợ ứng phó 
hiệu quả với đại dịch Sâu keo mùa thu tại các quốc gia trong 
khu vực ASEAN cũng như trên thế giới.

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

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

Họp chuyển giao chức vụ Đồng Chủ trì khối Tư PSAV

Ngày 25/09/2020, Bà Marion Martinez, Giám đốc điều 
hành Công ty Yara Việt Nam - Đồng Chủ trì khối Tư PSAV 

đã chủ trì tổ chức cuộc họp trao đổi về kế hoạch chuyển 
giao chức vụ Đồng Chủ trì PSAV sang đại diện khối Tư mới. 
Bà Marion đã đảm nhiểm chức vụ Đồng Chủ trì khối Tư 
PSAV trong suốt 3 năm qua, đồng hành cùng Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp & PTNT và nhiều đối tác Công - Tư giải 
quyết nhiều thách thức bền vững quan trọng của ngành 
nông nghiệp Việt Nam thông qua thúc đẩy quan hệ đối tác 
Công-Tư. Sự tham gia của một đại diện khối tư mới ở cương 
vị Đồng Chủ trì khối Tư PSAV được hy vọng sẽ mang đến 

một tầm nhìn mới, nguồn lực mới, tiếp tục thúc đẩy hơn 
nữa hiệu quả hợp tác Công-tư trong PSAV, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền 
vững. Bên cạnh đó Công ty TNHH Yara Việt Nam cũng cam 
kết tiếp tục duy trì vai trò tích cực của mình trong các hoạt 
động, sáng kiến của PSAV cũng như các Nhóm Công tác 
PPP về Cà phê, Hồ tiêu, Rau quả và Hóa chất nông nghiệp. 
Đại diện Đồng Chủ trì khối Tư PSAV mới sẽ được chính thức 
thông báo và bổ nhiệm tại Hội nghị toàn thể PSAV và Lễ kỷ 
niệm 10 năm thành lập Nhóm đối tác (dự kiến được tổ chức 
trong tháng 11).

Tin tức 
PSAV

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập PSAV

PSAV được khởi xướng từ năm 2010 trong khuôn khổ 
Sáng kiến Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” 

(NVA) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hướng tới mục tiêu 
20-20-20 (tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 
20% phát thải). Tới nay, PSAV đang triển khai 08 Nhóm công 
tác PPP ngành hàng với sự tham gia của hơn 120 tổ chức. Các 
Nhóm công tác PPP đã kết nối thành công nhiều các tác nhân 
trong ngành nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác 
phát triển chuỗi giá trị nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của 
Việt Nam theo hình thức Đối tác Công-Tư để tăng giá trị gia 
tăng, cạnh tranh và an toàn thực phẩm của các sản phẩm 
nông nghiệp Việt Nam.

Trong tháng 11/2020, Văn phòng PSAV sẽ tổ chức Hội nghị 
toàn thể PSAV “Hợp tác Công-Tư thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp bền vững và bao trùm trong bối cảnh bình thường mới 
hậu Covid-19 và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do” và 
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Nhóm đối tác. Đây là dịp để các 
thành viên, đối tác các Nhóm công tác PPP thuộc PSAV nhìn lại 
chặng đường 10 năm hoạt động và phát triển của Nhóm đối 
tác: những thành tựu, kết quả đạt được, những bài học kinh 
nghiệm được đúc rút, đồng thời tiếp tục nỗ lực tăng cường 
hiệu quả hợp tác Công-Tư hỗ trợ ngành nông nghiệp vượt qua 
những thách thức của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội do 
đại dịch Covid-19 gây ra, tận dụng xu hướng mới của kinh tế 
toàn cầu, cơ hội mới từ các hiệp định thương mại thế hệ mới, 
hướng tới sự phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
bền vững và bao trùm.

Phê duyệt Kế hoạch hành động của 
cộng đồng các nước ASEAN ứng 
phó với Sâu keo mùa thu

Quét mã QR để xem chi tiết Kế hoạch 
hành động 
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