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Cập nhật Hoạt động của các Nhóm công tác PPP ngành hàng nông nghiệp 
Các hoạt động của Ban thư ký PSAV
Các hoạt động và sự kiện khác

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM CÔNG TÁC PPP 
NGÀNH HÀNG NÔNG NGHIỆP

TRONG SỐ NÀY:

Nhóm Công tác PPP ngành hàng 
Cà phê

Chia sẻ kinh nghiệm: Ngày 23 & 24 tháng 1 
năm 2018, Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Cà phê phối hợp với các tổ chức thành viên 
và đối tác tổ chức hội thảo chia sẻ đầu bờ tại 
2 tỉnh Gia Lai và Đăk Nông. 

Hội thảo đã có sự tham gia hơn 30 đại biểu 
là những trưởng nhóm nông dân tham gia 
vào các dự án phát triển cà phề bền vững 
của Tiểu ban sản xuất – Ban điều phối ngành 
hàng Cà phê Việt Nam, dự án Nescafe Plan, 
dự án VnSAT và đại diện của một số đơn vị 
ban ngành liên quan khác. Thông qua hội 
thảo, các kinh nghiệm và kiến thức từ thực 
tiễn thành công của các mô hình đã được 
chia sẻ và trao đổi sống động và cụ thể, giúp 
người tham dự nắm bắt thông tin một cách 
hiệu quả và thiết thực hơn. 

Kết nối với các chương trình và dự án khác: 
nhằm tăng cường hiệu quả kết nối giữa các 
thành viên và đối tác, Diễn đàn Cà phê toàn 
cầu (GCP) sẽ đảm nhiệm vai trò Ban thư ký 
của Nhóm PPP Cà phê (hay Tiểu ban sản 
xuất thuộc Ban điều phối ngành hàng cà phê 
– VCCB). Với vai trò là Thư ký Tiểu ban, GCP 
sẽ đảm nhiệm một số nhiệm vụ chính sau: 
(i) Hỗ trợ Đồng Chủ tịch và các đối tác của 
Nhóm về những nội dung kỹ thuật và các 
vấn đề liên quan căn cứ vào kế hoạch hoạt 
động của Nhóm; (ii) Điều phối hoạt động của 
Nhóm công tác, bao gồm việc thông tin và 
triển khai các hoạt động với các thành viên 
và đối tác; (iii) Làm cầu nối giữa Đồng chủ 
tịch và thành viên/đối tác để có những đối 
thoại và/hoặc điều chỉnh/thay đổi cho dự án 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Nhóm Công tác PPP ngành hàng 
Chè:
Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình đội 
BVTV tâp trung trên cây chè đã được hoàn 
thiện và đang trong quá trình phê duyệt bởi 
Cục Bảo vệ thực vật trước khi chính thức 
được sử dụng trên phạm vi toàn ngành.

Trong dự án thực địa VUI, 9 doanh nghiệp 
còn lại đang gấp rút thực hiện các bước 
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chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức 
đăng ký kiểm toán chứng nhận Rain 
Forest Alliance vào Quý II năm 2018. Đã 
có thêm 2 doanh nghiệp đăng ký thực hiện 
mô hình tổ đội BVTV trong khuôn khổ dự 
án VUI nâng tổng số doanh nghiệp tham 
gia dự án lên 11.

Bộ tài liệu NSC (tài liệu giảng dạy bền vững 
được dùng trong ngành chè) đã hoàn 
chỉnh và bước vào giai đoạn tập huấn.

Cục BVTV và Hiệp hội Chè Việt Nam đã 
cấp giấy chứng nhận cho 12 Công ty tổ 
chức thành công mô hình Tổ đội Bảo Vệ 
Thực Vật, kiểm soát tốt thuốc BVTV và 
quản lý hiệu quả sâu bệnh hại trên chè, 
góp phần phát triển ngành Chè bền vững 
ở Việt Nam.

Phối hợp Cục BVTV để triển khai thí điểm 
việc sử dụng phần mềm điện thoại tra cứu 
thông tin thuốc BVTV trong thời gian tới

Nhóm Công tác PPP ngành hàng 
Hồ tiêu:
Bản thảo cuối cùng về Hướng dẫn sản 
xuất Hồ tiêu bền vững (NSC) đã được 
hoàn thiện và lấy ý kiến của các bên liên 
quan thông qua Hội thảo đóng góp ý kiến. 

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tổ chức IDH 
và một số công ty phối hợp xây dựng kế 
hoạch làm phim tài liệu về chuỗi cung ứng 
Hồ tiêu Việt Nam nhằm truyền tải theo mô 

hình Hợp tác công tư trong sản xuất hồ 
tiêu bền vững.

Các thành viên của nhóm công tác PPP 
ngành hàng Hồ tiêu đề xuất nghiên cứu 
chi tiết việc thành lập Ban Điều phối ngành 
hàng hồ tiêu nhằm thiết lập một cơ chế 
quản lý với sự tham gia tư vấn của đại diện 
khối công, khối tư và các tổ chức phi chính 
phủ. 

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Thủy sản: 
Ngày 29/01/2018, VASEP với sự hỗ trợ của 
IDH và Nhóm Công tác Thuỷ sản Toàn cầu 
(Seafood Taskforce - STF) đã tổ chức cuộc 
họp tham vấn doanh nghiệp về kế hoạch 
tham gia STF nhằm xử lý các ưu tiên của 
chuỗi cung ứng thuỷ sản Việt Nam. Cuộc 
họp có sự tham dự của 19 doanh nghiệp 
thuỷ sản và đã cung cấp thông tin về STF 
cũng như cơ hội, điều kiện, cách thức tham 
gia STF.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động 
của nhóm PPP Thuỷ sản, nhóm đã tiến 
hành rà soát và điều chỉnh: (1) Cơ cấu tổ 
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chức; (2) Quy chế hợp tác; (3) Mở rộng 
phạm vi thành viên (đặc biệt là các thành 
viên doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng 
Thuỷ sản). 

Nhằm hoàn thiện việc xây dựng khung dự 
án “Thúc đẩy ngành Thuỷ sản phát triển 
bền vững thông qua Hợp tác công tư tại 
Đồng bằng Sông Cửu Long”, nhóm công 
tác bao gồm Tổng cục thủy sản, VINAFIS, 
IDH và WWF đã tổ chức một chuyến công 
tác đến 4 tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Sóc 
Trăng và Bạc Liêu để làm việc với Sở Nông 
nghiệp và PTNT và các doanh nghiệp tôm 
và cá tra của các tỉnh trên. Về cơ bản tổ 
công tác đã thống nhất với tỉnh và các 
doanh nghiệp về kế hoạch giám sát môi 
trường cho nuôi trồng thủy sản trong thời 
gian tới, cũng như thảo luận về khả năng 
hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp về truy 
suất nguồn gốc, một trong các đòi hỏi mới 
của thị trường.

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Gạo: 
Dự án Gạo thí điểm của công ty Bayer 
và công ty Vinafood 2 đã tiến hành thu 
hoạch vào cuối tháng 3/2018.

Đồng chủ chỉ nhóm công tác khối tư là 
Công ty Bayer đã cùng các thành viên 
chủ chốt lên kế hoạch thống nhất thực 
hiện các dự án thực địa. Dự kiến các dự 
án thực địa sẽ được triển khai trong Quý 
II năm 2018.

Nhóm công tác PPP Hóa chất 
Nông nghiệp: 
Xây dựng và hoàn thiện Hợp phần Quản 
lý hóa chất nông nghiệp dành cho Chè và 
Tiêu trong Bộ tài liệu Quốc gia về sản xuất 
bền vững. 

Thực hiện Báo cáo kết quả điều tra tình 
hình phân phối thuốc bảo vệ thực vật sử 
dụng trên cây cà phê và cây trồng xen 
(Bơ, tiêu, sầu riêng) trong vườn cà phê và 
các đề xuất giải pháp thay thế hoạt chất 
thuốc thân thiện hơn với môi trường; Phối 
hợp xây dựng danh mục hoạt chất thay 
thế theo tiêu chuẩn ISEAL dành cho cây 
cà phê.
Đã hoàn thiện nghiên cứu đánh giá về hiện 
trạng quản lý, sử dụng thuốc BVTV tại tỉnh 
Lâm Đồng dành cho cà phê và chè.
Phối hợp xây dựng phần mềm điện thoại 
cung cấp thông tin về thuốc BVTV, được 
Cục BVTV phối hợp với Tổ chức IDH và 
các bên liên quan thực hiện; dự kiến phần 
mềm này sẽ hoàn thiện và được triển khai 
thí điểm trong Quý II năm 2018. n
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CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG BAN THƯ KÝ PSAV. 

Vào ngày 27/02/2018, Bộ trưởng 
Nguyễn Xuân Cường đã làm việc với 
Ban Thư ký Đối tác Phát triển nông 
nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) để 
rà soát hoạt động của các Nhóm công 
tác PPP ngành hàng đã thực hiện 
trong năm 2017 và chỉ đạo đẩy mạnh 
các hoạt động nhằm thu hút sự tham 
gia đầu tư từ khu vực tư nhân nhiều 
hơn nữa để phát triển các chuỗi giá trị 
nông sản, tạo dựng vùng nguyên liệu 
sạch, đạt chứng chỉ quốc tế để mở 
rộng xuất khẩu. Bộ trưởng cũng giao 
nhiệm vụ cho các Nhóm công tác PPP 
ngành hàng làm báo cáo rà soát hoạt 
động và xây dựng kế hoạch thực hiện 
trung hạn (2018 – 2020) của Nhóm, 

trong đó lưu ý tới việc đẩy mạnh công 
tác truyền thông, xây dựng các chuỗi 
giá trị cho mỗi ngành hàng, thu hút các 
doanh nghiệp lớn trong nước tham gia 
vào quá trình này.

Chỉ đạo điều hành của Bộ trưởng cho PSAV năm 2018

Thực hiện yêu cầu chỉ đạo của Bộ trưởng 
Nguyễn Xuân Cường, Ban Thư ký Đối tác 
Phát triển nông nghiệp bền vững Việt 
Nam đã phối hợp cùng Viện Chiến lược 
và Chính sách phát triển nông nghiệp 
nông thôn (IPSARD) thực hiện hoạt động 
đánh giá rà soát nhằm thúc đẩy hơn nữa 

hoạt động của các nhóm công tác ngành 
hàng; Thông qua việc lấy ý kiến các thành 
viên, IPSARD và Ban Thư ký đã hoàn 
thành báo cáo rà soát cũng như gợi ý kế 
hoạch hành động cho từng nhóm công 
tác để phù hợp với sự phát triển chung 
của ngành hàng. 

Thực hiện đánh giá rà soát các nhóm công tác ngành hàng PPP.

Trong Quý I năm 2018, Ban thư ký PSAV 
đã cùng phối hợp với Trưởng các nhóm 
Công tác PPP ngành hàng để cùng rà 
soát các thành viên của từng nhóm công 
tác. Bên cạnh đó, Ban thư ký cũng kiện 

toàn lại quy trình thu phí thành viên. Theo 
dự kiến trong Quý II năm 2018, Ban thư 
ký PSAV sẽ thực hiện hoạt động thu phí 
thành viên căn cứ theo Điều lệ hoạt động 
của PSAV.

Chia sẻ kinh nghiệm: Vào hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2018, Đại diện Ban thư 
ký PSAV đã tham dự “Hội nghị toàn thể ngành hàng cà phê Philippin” tại thành phố Bagui, 
Philippin. Tại Hội nghị, đại diện Ban thư ký đã chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm trong việc hình 
thành hỗ trợ và phát triển của Nhóm công tác PPP ngành hàng Cà phê, vai trò của khối Công 
và Tư trong việc thực hiện thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng cà phê tại Việt Nam.

Rà soát thành viên và kiện toàn quy trình thu phí thành viên.
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CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN KHÁC

- Ban thư ký PSAV phối hợp với Trung tâm 
Agro-Info thuộc Viện IPSARD xây dựng đề 
xuất nghiên cứu Thành lập nhóm công tác 
PPP ngành hàng Chăn nuôi. Trung tâm 
Agro-Info sẽ chịu trách nhiệm thực hiện 
các hoạt động nghiên cứu trong quý II năm 
2018
- Nhằm hỗ trợ việc tăng cường đối thoại và 
chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm công 

tác PPP ngành hàng, Ban thư ký PSAV và 
Diễn đàn tăng trưởng Châu Á (Grow Asia) 
phối hợp cùng các đối tác lên kế hoạch 
thực hiện “Hội nghị Đối thoại các vấn đề 
có liên quan đến Hóa chất Nông nghiệp – 
lần thứ 2” và “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 
giữa các Nhóm công tác PPP ngành hàng”. 
Các hoạt động này dự kiến sẽ được tổ chức 
trong quý II và III năm 2018. 

CÁC SỰ KIỆN KHÁC CÓ LIÊN QUAN. 

Họp thường niên các Nhóm Công tác PPP ngành hàng trong khuôn 
khổ PSAV
Vào ngày 09 tháng 1 năm 
2018, Đối tác Nông nghiệp 
Phát triển Bền vững Việt 
Nam (PSAV) đã tổ chức 
cuộc họp thường niên do 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Lê Quốc Doanh và Giám 
đốc Điều hành công ty 
TNHH Yara Việt Nam 
Glotin Martinez Marion 
Elisabeth đồng chủ trì 
cùng với sự tham dự của 
khoảng 60 đại biểu là 
trưởng các Nhóm công 
tác PPP ngành hàng; các 
thành viên của PSAV và 
các đối tác. 

Cuộc họp thường niên PSAV 2017 là cơ hội 
để các nhóm chia sẻ kinh nghiệm, những 
khó khăn, vướng mà các Nhóm công tác 
đang gặp phải qua đó đưa ra các gợi ý và 
giải pháp tháo gỡ để tiếp tục phát triển và mở 
rộng các mô hình sản xuất PPP trong năm 
2018, thực hiện tốt cam kết của Việt Nam 
trong Tầm nhìn mới trong Nông nghiệp với 
Diễn đàn kinh tế thế giới. 

Tại phiên bế mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh 
và Bà Marion Martinez cùng thống nhất 

đề nghị: (i) Các Nhóm phải rà soát lại hoạt 
động của nhóm mình, phải có mục tiêu và 
lộ trình cụ thể, dài hạn và rõ ràng cho ngành 
hàng của mình; tránh tình trạng chỉ là kết quả 
của một số Doanh nghiệp; (ii) Xây dựng cơ 
chế để thu hút thêm thành viên, các doanh 
nghiệp trong nước và thu hút các địa phương 
tham gia mô hình PPP; (iii) Ban thư ký PSAV 
cùng các nhóm cần xây dựng lại chiến lược 
dài hạn; Lãnh đạo Bộ sẽ có kế hoạch tham 
gia thảo luận và đối thoại với từng Nhóm n
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Ngày 25/01/2018 tại thành phố Hồ Chí 
Minh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 
Hội nghị Thúc đẩy phát triển sản xuất hồ 
tiêu bền vững”. Bộ trưởng Nguyễn Xuân 
Cường chủ trì Hội nghị cùng với sự tham 
dự của đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp 
và PTNT các tỉnh trồng tiêu chủ lực vùng 
Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, Hiệp hội 
Hồ tiêu Việt Nam, một số đơn vị thuộc Bộ 

NN&PTNT và doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh tiêu.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày 
nhiều báo cáo phân tích liên quan đến 
những khó khăn – thách thức mà ngành 
Hồ tiêu hiện nay gặp phải. Trên cơ sở đó 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu 
các bên liên quan cần nhanh chóng hành 
động để thúc đẩy tái cơ cấu là: (i) không 
tăng diện tích tràn lan; (ii) tập trung quản lý 
Nhà nước đối với các yếu tố đầu vào một 
cách bền vững như giống và quy hoạch, 
ngoài ra đặc biệt tăng cường công tác 
quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 
(iii) xây dựng liên kết chuỗi giá trị trong sản 
xuất tiêu, phát triển chuỗi giá trị tiêu; (iv) 
tăng cường sự vào cuộc của chính quyền 
địa phương ở các khía cạnh, từ quy hoạch 
đến sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, 
chính sách khuyến khích phát triển.

Hội thảo Đóng góp ý kiến hoàn 
thiện Bộ Tài liệu Quốc gia Hướng 
dẫn sản xuất Hồ tiêu bền vững 

Ngày 23/03/2018 tại Đắk Lắk, Trung tâm 
Khuyến Nông Quốc gia và IDH đã đồng 
chủ trì Hội thảo tham vấn nhằm đóng 
góp ý kiến hoàn thiện Bộ Tài liệu Quốc 
gia Hướng dẫn sản xuất hồ tiêu bền vững. 
Tham dự Hội thảo có 60 đại biểu gồm 
các công ty vật tư nông nghiệp, công ty 
kinh doanh và xuất khẩu hồ tiêu, hợp tác 
xã, công ty sản xuất và chế biến hồ tiêu, 

hiệp hội hồ tiêu tỉnh và quốc gia, các viện 
nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT và 
Trung tâm Khuyến nông các tỉnh. Kết thúc 
Hội thảo, nhóm biên soạn tiếp tục nhận 
ý kiến đóng góp để điều chỉnh và hoàn 

Thúc đẩy sản xuất hồ tiêu bền vững

Cuộc họp các công ty thành viên PSAV đã được 
tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2018 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. Chủ trì cuộc họp là Bà Marion 
Martinez, Giám đốc Điều hành Công ty Yara Việt 
Nam và ông Grahame Dixie, Giám đốc Điều hành 
Grow Asia. Đã có 22 đại diện tham dự cùng thảo 
luận các vấn đề nhằm xây dựng đề xuất cải cách 
PSAV. Kết thúc cuộc hop, Grow Asia chịu trách 
nhiệm xây dựng kế hoạch cải cách và chia sẻ với 
Ban thư ký PSAV. 

Cuộc họp các Công ty thành viên PSAV. 
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Để tháo gỡ vướng mắc trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH-ĐT) chủ trì hoàn thiện dự thảo 
Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 
3/2018.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 
30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư 
đã được các Thành viên Chính phủ cho ý 
kiến; đa số ý kiến tán thành với phương án 
đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy 
nhiên, Nghị định của Chính phủ cần bảo 
đảm nguyên tắc không trái quy định của 
luật, vì vậy một số nội dung cần được ng-
hiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp như: việc 
chỉ định nhà đầu tư; thời điểm tính thu tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất...

Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện 
nay khiến triển khai PPP bị hạn chế đó là 
cách nhìn mang nặng tính đầu tư công 
trong việc quản lý đầu tư. Cũng chính từ 
việc nhìn nhận dự án PPP từ góc độ đầu 
tư công nên dẫn tới thực tế là các thủ tục 
đầu tư rườm rà và đặc biệt là tâm lý e ngại 
trong thực hiện các giải pháp chưa có tiền 
lệ đối với hình thức đầu tư còn tương đối 
mới mẻ này ở Việt Nam.

Vì vậy, Dự thảo Nghị định sửa đổi hi vọng 
sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng 
như tạo ra khung pháp lý chặt chẽ hơn cho 
mô hình đầu tư đối tác công tư (PPP).

Bên cạnh đó, Dự thảo lần này cũng sẽ quy 
định chặt chẽ hơn về việc lựa chọn nhà đầu 
tư. Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư đối 
với dự án đầu tư có sử dụng đất, Ban soạn 
thảo cũng đưa ra hai trường hợp: Trường 
hợp chỉ có một nhà đầu tư quan tâm và 
đáp ứng các tiêu chí sơ bộ, sẽ thực hiện 
theo quy trình chấp thuận chủ trương đầu 
tư của Luật Đầu tư. Trong trường hợp có 2 

nhà đầu tư sẽ thực hiện quy trình đấu thầu 
với tiêu chuẩn đánh giá không nghiêng về 
hướng khai thác địa tô cao nhất từ đất mà 
hướng tới các ràng buộc về thực hiện dự 
án hiệu quả nhất.

Dự thảo yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự 
án PPP phải có năng lực tài chính - thương 
mại, khả năng thu xếp vốn và năng lực triển 
khai thực hiện dự án; kinh nghiệm thực 
hiện các dự án tương tự. Trường hợp liên 
danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu 
tư được xác định bằng tổng năng lực, kinh 
nghiệm của các thành viên liên danh, nhà 
đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở 
hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên 
trong liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu 
là 15% trong liên danh.

Sở dĩ đưa ra quy định này, theo Bộ KH-ĐT, 
là để ràng buộc trách nhiệm tham gia của 
các nhà đầu tư cũng như yêu cầu về vốn 
chủ sở hữu tối thiểu trong liên danh nhằm 
hạn chế một dự án PPP có nhiều nhà đầu 
tư tham gia chỉ để “ghi tên” nhưng thực tế 
không rõ ràng về nghĩa vụ tài chính trong 
thực hiện dự án n

Hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

Quý I năm 2018: GDP nông nghiệp tăng 4,05% - mức tăng cao nhất 
trong 13 năm qua
Theo Tổng cục Thống kê, Quý I năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm sản và thủy 
sản tăng 4,05% - mức tăng cao nhất trong 13 năm gần đây. Đây là thành tích lớn của 
ngành đóng góp chung vào tăng trưởng cao của cả nước.
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Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ 
sản Quý I ước tính đạt khoảng 189,5 nghìn 
tỷ đồng, tăng 4,18% so với Quý I năm 2017; 
trong đó, nông nghiệp đạt 143,86 nghìn tỷ 
đồng, tăng 3,92% (trồng trọt đạt 90.625,8 tỷ 
đồng, tăng 5,16%, chăn nuôi đạt 50.466,1 
tỷ đồng, tăng 1,85%); lâm nghiệp đạt trên 
7.065 tỷ đồng, tăng 5,15%; thuỷ sản đạt 
38.569,9 tỷ đồng, tăng 4,96%. Trong 3 tháng 
đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông 
lâm thủy sản 3 tháng đầu năm ước đạt gần 
8,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 
trước và đạt 21,4% mục tiêu 2018.

Trong Quý I năm 2018, chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng 
đạt được những kết quả ấn tượng. Đến ngày 
20/3, cả nước có 3.289 xã (36,84%) được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 
220 xã (2,47%) so với cuối năm 2017; có 
47huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 3 
huyện so với cuối năm 2017.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng chung của cả nước đạt 6,5-6,7%, Bộ 
Nông nghiệp và PTNT quyết tâm phấn đấu 
tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt tối thiểu 
3,0%, xuất khẩu đạt 40-40,5 tỷ USD, có 39,8% 
số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới và độ che phủ rừng đạt 41,65%. Để đạt 
được các mục tiêu này, Bộ chủ trương tiếp 
tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng 
suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, 
đánh giá lợi thế, tiềm năng để xây dựng cơ 
cấu sản phẩm theo 3 trục sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến 
đổi khí hậu: Nhóm sản phẩm chủ lực quốc 
gia; Nhóm sản phẩm cấp tỉnh/thành phố và 
Nhóm đặc sản làng/xã để có giải pháp chỉ 
đạo cụ thể; đồng thời chú trọng phát triển 
thị trường tiêu thụ kịp thời, hiệu quả nông 
sản. Đặc biệt, trong năm 2018 ngành sẽ tập 

trung phát triển công nghiệp chế biến nông, 
lâm sản và thủy sản, nhất là chế biến rau 
quả và các sản phẩm chăn nuôi (gà, lợn), 
phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại cuộc họp giao ban tháng 3/2018, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn 
Xuân Cường đánh giá: Bức tranh nông 
nghiệp trong Quý I năm 2018 rất tích cực, 
nhất là tốc độ tăng trưởng ngành tăng cao, 
tạo tiền đề cho các quý tiếp theo cũng như 
việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được 
giao trong năm 2018. Bộ trưởng giao Thứ 
trưởng phụ trách lĩnh vực, lãnh đạo các đơn 
vị thuộc Bộ cần giao ban hàng tháng, vào 
cuộc quyết liệt, bám sát kịch bản tăng trưởng 
lĩnh vực của mình để chủ động có giải pháp 
thực hiên nhằm đảm bảo hoàn thành xuất 
sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn 
vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc việc cắt 
giảm điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 
thủ tục. Ngay trong tháng 4/2018, các đơn 
vị thuộc Bộ phải thống nhất đầu mối kiểm 
tra lô hàng chồng chéo; tập trung vào cắt 
giảm các danh mục hàng hàng hóa kiểm 
tra chuyên ngành và đơn giản hóa quy trình 
kiểm tra chuyên ngành; đồng thời sớm hoàn 
thành Nghị định sửa đổi các Nghị định có 
liên quan về điều kiện đầu tư kinh doanh n


