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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
Chính sách mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn và hợp tác

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:

Trong Quý I/2019, Nhóm Công tác PPP ngành hàng 
Cà phê tiếp tục thực hiện và triển khai 4 nhóm mục 
tiêu hoạt động chính mà Nhóm đã đặt ra trong định 
hướng 2018 – 2020 về “Đẩy mạnh liên kết chuỗi để 
gia tăng giá trị cà phê Việt Nam và hỗ trợ Đề án phát 
triển cà phê Việt Nam chất lượng cao của Chính 
phủ”.

- Đẩy mạnh liên kết chuỗi để gia tăng giá trị cà phê 
Việt Nam: Tiếp tục thực hiện các hoạt động về tập 
huấn, chia sẻ để nhân rộng các mô hình điển hình 
của các dự án phát triển bền vững trong ngành; ứng 
dụng công nghệ trong công tác quản lý và đo lường 
hiệu quả thực hiện; xây dựng các nhóm tương tác 
trên các kênh mạng xã hội;

- Hỗ trợ đề án phát triển cà phê Việt Nam chất lượng 
cao của Chính phủ: Đã tổ chức các cuộc họp để khởi 
động, trao đổi và thống nhất định hướng ban đầu 

để xây dựng Đề án với Ban điều phối ngành hàng cà 
phê (VCCB) và Viện Chính sách chiến lược phát triển 
nông nghiệp nông thôn (IPSARD);

- Cập nhật, hoàn thiện và áp dụng các tài liệu hướng 
dẫn liên quan về thực hành nông nghiệp bền vững 
trong sản xuất cà phê: tiếp tục khuyến khích việc áp 
dụng Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững 
(NSC) trong hoạt động tập huấn và đào tạo của dự 
án trong ngành; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực 
trong hệ thống; 

- Quản lý và sử dụng các hóa chất nông nghiệp có 
trách nhiệm: hoàn thiện nội dung cập nhật của NSC; 
tham gia đối thoại chính sách với Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, các cơ quan quản lý có liên quan và phối hợp 
với các Nhóm công tác PPP ngành hàng cùng xây 
dựng giải pháp cho các vấn đề quản lý và sử dụng 
hóa chất có trách nhiệm.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè: 
Trong Quý I/2019, Dự án “Thúc đẩy các nông hộ chè 
tham gia vào chuỗi cung ứng chè bền vững và chất 
lượng - giai đoạn 2” (Chè V.U.I) và Dự án “Chất lượng 
và phát triển bền vững của ngành chè Việt Nam” 
(Agri-team) đã hoàn thành. Trong suốt quá trình 
triển khai, 02 Dự án trên đã thu hút được 20 doanh 
nghiệp chè trong nước và 10.048 nông dân tham 
gia. Với tổng diện tích đất trồng chè tham gia vào 
chương trình là 8.023 ha, tổng sản lượng chè sản 
xuất bền vững là 29.960 tấn, trong đó có 7500 tấn 
được nhận chứng chỉ của Rainforest Alliance (RA).

Quý I/2019
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Cũng trong Quý I/2019, Nhóm công tác PPP 
ngành hàng Chè đã phối hợp cùng Ban thư ký Đối 
tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam 
(PSAV) thực hiện tổng kết đánh giá về hiệu quả 
hoạt động của Nhóm công tác từ đó xây dựng 
Chiến lược 5 năm của Nhóm. Mục tiêu cho giai 
đoạn tới được đưa ra trong bản dự thảo Chiến 
lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè 
sẽ tập trung vào (i) Hỗ trợ nông hộ nhỏ cải thiện 
chất lượng chè xuất khẩu từ 3.6 lên 4.0 về chỉ tiêu 
chất lượng, dưới thương hiệu chè sản xuất tại Việt 
Nam; (ii) Tăng cường hiệu quả hợp tác giữa khối 
công, khối tư và các tổ chức xã hội; (iii) Thúc đẩy 
ngành chè phát triển toàn diện và bền vững về 
các mặt kinh tế, xã hội và môi trường, tăng cơ hội 
xuất khẩu chè sang các thị trường lớn. Hoạt động 
trên được triển khai trong khuôn khổ hỗ trợ của 
Tổ chức Grow Asia và Mạng lưới sáng kiến kinh 
doanh cùng người có thu nhập thấp (iBAN) nhằm 
hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả lấy người nông dân làm trọng tâm.

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Thủy sản: 

Ngày 8/3/2019, trong khuôn khổ Dự án “Thúc 
đẩy phát triển thủy sản bền vững thông qua tăng 
cường hợp tác công tư tại Đồng bằng Sông Cửu 

Long”, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Tổ chức 
Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) tổ chức hội 
thảo: “Định hướng nâng cao hiệu quả công tác 
quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong 
nuôi trồng thủy sản thời gian tới”, với các nội dung 
chính như sau:

- Đánh giá hiện trạng công tác quan trắc môi 
trường và giám sát dịch bệnh trong thời gian 
vừa qua; mối tương quan giữa một số yếu tố môi 
trường và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

- Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quan 
trắc môi trường và giám sát dịch bệnh trong thời 
gian tới;

- Nghiên cứu nâng cấp hoàn thiện website quan 
trắc môi trường quản lý dịch bệnh, nhằm hỗ trợ 
người sử dụng truy cập dễ dàng, đơn giản hóa quy 
trình và xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn thiện;

- Xác định được tư vấn điều tra hiện trạng nuôi 
tôm, cá tra và đề xuất giải pháp giảm thiểu hóa 
chất, kháng sinh sử dụng trong nuôi trồng, và 
nâng cao hiệu quả quản lý dịch bệnh trong nuôi 
trồng;

- Rà soát đánh giá các hiện trạng về quan trắc môi 
trường quản lý dịch bệnh, dựa trên các dữ liệu và 
quy trình quan trắc đã có;

- Chọn được nhà thầu nhằm đánh giá hiện trạng 
truy xuất nguồn gốc trong ngành nuôi tôm và cá 
tra.

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Rau quả: 
Chiều ngày 11/4 tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT (Văn phòng PSAV) đã phối hợp 
cùng Phái đoàn Thương mại Kinh tế Hà Lan do Thủ 
tướng Vương quốc Hà Lan dẫn đầu, Tổ chức Grow 
Asia và Công ty Triển lãm VNU Châu Á – Thái Bình 
Dương tổ chức Hội nghị “Tương lai ngành trồng 
trọt: Công nghệ tương lai – Tầm nhìn hôm nay” 
nhằm giới thiệu những đổi mới công nghệ đang 
được áp dụng tại Hà Lan, cũng như xây dựng tầm 
nhìn và lộ trình phát triển của ngành trồng trọt, rau 
quả Việt Nam trong tương lai, đảm bảo vai trò và 
quyền lợi của hộ sản xuất nhỏ từ quá trình chuyển 
đổi và phát triển của ngành hàng. Hội nghị có sự 
tham dự của hơn 150 đại biểu khách mời và diễn 
giả đến từ Vương Quốc Hà Lan, Hiệp hội Hạt giống 
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Châu Á và Thái Bình Dương, và các doanh nghiệp 
đi đầu trong ngành trồng trọt, rau quả tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đối tác đã đi đến thống nhất về 
3 nhóm giải pháp sẽ được xem xét và triển khai 
bởi Nhóm công tác PPP ngành hàng Rau quả trực 
thuộc PSAV bao gồm:

- Tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính

- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và các 
nhà bán lẻ

- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng và 
chứng nhận sản phẩm

Ngày 15/3/2019, Công ty PepsiCo Foods Việt Nam, 
đại diện cho Nhóm công tác PPP ngành hàng Rau 
quả, tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng 
nông dân Đơn Dương, Lâm Đồng tại Đà Lạt. Buổi 
lễ có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 
cùng hơn 200 nông dân huyện Đơn Dương. 

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh những thành 
tựu quan trọng của Chương trình hợp tác công-tư 
“Nông nghiệp bền vững” trong canh tác khoai tây 
làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất sản phẩm 
snack khoai tây của PepsiCo-Poca. Chương trình 
nằm trong khuôn khổ hợp tác của Nhóm công tác 
PPP ngành Rau quả. Chương trình này đã được 
Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là sự hợp tác 
mạnh mẽ giữa Chính phủ, ngành nông nghiệp và 
doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Pepsico Foods khẳng định cam 
kết lâu dài trong việc hỗ trợ ngành nông nghiệp 
Việt Nam và tiếp tục phát triển chương trình tại 
Đơn Dương và các khu vực khác trên toàn quốc 
nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu chung của 
ngành hàng n 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

Họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc 
PSAV

Chiều ngày 20/2, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, cuộc Họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác 
PPP ngành hàng thuộc PSAV đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng 
Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bà Glotin Martinez Marion Elisabeth, Giám đốc 
điều hành, Công ty Yara Việt Nam. Tham dự cuộc họp có 36 đại diện từ khối công và khối tư là 
đại diện các Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP thuộc PSAV.

Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên 
giữa các Đồng Trưởng nhóm từ cả khối 
công và khối tư của 8 Nhóm công tác 
PPP trong khuôn khổ PSAV. Tại cuộc 
họp, các đối tác đã có cơ hội được trao 
đổi, chia sẻ một cách cởi mở và thẳng 
thắn về những vấn đề, khó khăn trong 
quá trình hợp tác giữa khối công và khối 
tư trong các Nhóm công tác PPP ngành 
hàng, từ đó tìm kiếm các giải pháp tháo 
gỡ về cơ chế nhằm tăng cường hiệu quả 
hợp tác và phối hợp giữa khối công và 
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CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN KHÁC 
Ngày 27/3, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 
Công ty Bayer Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông - Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) 
tổ chức hội thảo “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
qua hệ thống tưới” (Giải pháp “Drip protection”). Hội 
thảo có sự tham dự của đại diện Cục BVTV, Sở NN-
PTNT các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk 
Nông, cùng các đại biểu đến từ các bên liên quan 

trong ngành cà phê như các tổ chức phi chính phủ, 
doanh nghiệp thu mua, nông dân…

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 trên 
thế giới nhưng ngành cà phê đang phải đối mặt với 
thách thức lớn là làm thế nào để tái canh cà phê 
thành công khi diện tích đất tái canh chiếm đến 
20% tổng diện tích đất trồng cà phê. Với độ tuổi 
trung bình từ 25 – 30 năm, cây cà phê Việt Nam 

Khảo sát về kỳ vọng của các thành viên và đối tác của PSAV

Đồng trưởng Nhóm khối công Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Rau quả 

Nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác công tư 
trong khuôn khổ PSAV, Ban thư ký PSAV đã 
thực hiện Khảo sát trực tuyến về kỳ vọng của 
các thành viên và đối tác của PSAV. Toàn bộ 
nội dung kiến nghị và góp ý đã được Văn phòng 
PSAV tổng hợp. Theo đó, các nhóm hoạt động 
trọng tâm cần được PSAV đẩy mạnh triển khai 
trong giai đoạn tới bao gồm tăng cường hiệu 
quả hoạt động các Nhóm công tác PPP, thúc 

đẩy cơ chế phối hợp giữa các Nhóm công tác; 
tăng cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm triển 
khai các dự án bền vững và đối thoại chính 
sách. Toàn bộ nội dung và kết quả khảo sát 
sẽ được báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và 
PTNT tại cuộc “Họp thường niên Đối tác Phát 
triển nông nghiệp bền vững Việt Nam” để xây 
dựng định hướng hoạt động và ưu tiên của 
Văn phòng PSAV trong thời gian tới. 

Xác định vai trò chủ lực của rau quả cho toàn 
bộ ngành nông nghiệp, nhằm tăng cường hiệu 
quả hợp tác giữa khối công và khối tư trong 
Nhóm công tác PPP ngành hàng rau quả, Vụ 
Hợp tác quốc tế (Văn phòng PSAV) đã có công 
văn số 2017/BNN-HTQT về việc mời Viện Kinh 
tế nông nghiệp hữu cơ (VOAE) tham gia Đối 
tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam 
với tư cách là Đồng Trưởng nhóm khối công 
Nhóm công tác PPP ngành hàng Rau quả. 
Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ là cơ quan 

đi đầu trong các hoạt động nghiên cứu chiến 
lược, đề xuất chính sách, kết nối nhà đầu tư, 
xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ 
và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông 
nghiệp và các lĩnh vực liên quan. Với tư cách là 
Đồng Trưởng nhóm, Viện Kinh tế nông nghiệp 
hữu cơ sẽ tham gia kết nối, thảo luận với các 
thành viên Nhóm để lập kế hoạch hành động 
và đẩy mạnh các hoạt động của Nhóm công 
tác nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu 
chung của ngành hàng.

khối tư, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của 
các đối tác trong PSAV. Nhóm cũng đi đến 
những thống nhất chung về Kế hoạch hoạt 
động của PSAV trong năm 2019 và kế hoạch 
xây dựng chiến lược của 8 Nhóm công tác 
trong giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Trần Kim Long, 
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đánh giá PSAV 
đã có những cải cách và thay đổi đáng kế 
trong những năm qua, tuy nhiên PSAV cần 
có kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn 

với tầm nhìn xa hơn. Kế hoạch này phải 
hướng đến giải quyết các vấn đề cốt lõi của 
ngành hàng và có liên quan đến hoạt động 
PPP trong nông nghiệp. Bà Marion Martinez, 
Giám đốc điều hành Công ty Yara Việt Nam, 
đại diện cho khối tư nhận định PSAV cần 
tăng cường hơn nữa hiệu quả trao đổi, hợp 
tác, phối hợp giữa các đối tác thành viên. Bà 
hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa cơ hội được 
trao đổi và đối thoại trong khuôn khổ PSAV 
về các giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư 
trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam n 
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Từ ngày 22-25/01/2019, Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
2019 đã được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ với chủ 
đề “Toàn cầu hóa 4.0: Định hình cấu trúc toàn cầu 
trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. 
Diễn đàn gồm nhiều cuộc thảo luận xoay quanh 
nhu cầu hợp tác công tư để vượt qua các thách 
thức toàn cầu - từ biến đổi khí hậu đến bất bình 
đẳng kinh tế. 

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc dẫn đầu đã tham dự 37 hoạt động tiếp 
nối nhau. Trong đó, Thủ tướng đã phát biểu tại 
phiên thảo luận “Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo về 
chương trình nghị sự hành động đại dương”, dự đối 
thoại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao (IGWEL) với 
chủ đề “Thế giới trong thời đại toàn cầu hóa 4.0” 
và phiên đối thoại với Chủ tịch WEF Borge Brende 
được truyền trực tuyến trên mạng chính thức toàn 
cầu của WEF với chủ đề “Việt Nam và Thế giới”. 
Đây là lần đầu tiên WEF tổ chức một phiên riêng về 

Việt Nam để quảng bá phát triển và hội nhập của 
Việt Nam. Thủ tướng cũng đã có các cuộc gặp gỡ 
lãnh đạo một số nước, người đứng đầu các tổ chức 
quốc tế lớn; gặp gỡ, đối thoại với các CEO, lãnh 
đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới; cùng Chủ tịch 
điều hành và sáng lập WEF, Giáo sư Klaus Schwab 
chứng kiến lễ ký Thoả thuận hợp tác về xây dựng 
Trung tâm cách mạng công nghệ 4.0 ở Việt Nam 
và Ý định thư về xây dựng sáng kiến rác thải nhựa 
giữa WEF và Việt Nam n 

Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF) - Davos 
2019

hiện đang bước vào giai đoạn lão hóa khiến năng 
suất có thể giảm từ 30% - 40%. Đây không chỉ là 
thách thức đối với người trồng cà phê mà còn liên 
quan đến việc phát triển bền vững của ngành cà 
phê Việt Nam.

“Drip Protection” là sự kết hợp giữa bộ giải pháp 
Bayer Much More Coffee và sản phẩm trị tuyến 
trùng sắp được giới thiệu ra thị trường là Velum của 
Bayer, được phát triển cho hệ thống tưới nhỏ giọt. 

Với hệ thống tưới nhỏ giọt, nước và các sản phẩm 
bảo vệ cây trồng sẽ được phân phối đều trên khắp 
các cánh đồng thông qua hệ thống ống tưới nhỏ 
giọt và được chuyển trực tiếp đến rễ của cây trồng. 
Kết quả khảo nghiệm giải pháp “Drip Protection” 
cho thấy, 100% cây cà phê trồng lại thành công và 
tiết kiệm đáng kể thời gian tái canh (chỉ cần khoảng 
02 năm tái canh là có thể thu hoạch vụ cà phê đầu 
tiên so với thời gian 04 năm trồng theo tập quán cũ 
của nông dân hiện nay) n 
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Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 
9/4/2019 của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Chính 
phủ hai nước đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác chuyển 
đổi nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo bản ghi nhớ này, Việt Nam sẽ sử dụng kiến 
thức và năng lực chuyên ngành hàng đầu của các 
trường đại học, đặc biệt là Đại học Wageningen của 
Hà Lan để tiến hành hỗ trợ kỹ thuật có chất lượng 
cao và khởi động một số dự án phát triển chuỗi giá 
trị. Hai bên nhấn mạnh mối liên hệ giữa nguồn nước, 
chất lượng nước, chuyển đổi nông nghiệp và hoan 
nghênh sự hợp tác trên cơ sở hai thỏa thuận đối tác 
chiến lược ngành giữa Việt Nam và Hà Lan để đối 
phó với thách thức này.

Hiện quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước về 

thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước, quan hệ 
đối tác về nông nghiệp bền vững và an ninh lương 
thực đang đi vào giai đoạn triển khai các chương 
trình, dự án cụ thể. 

Theo tuyên bố chung ký cùng ngày, hai nước nhất 
trí triển khai các chương trình hợp tác trên cơ sở các 
ưu tiên và thế mạnh của hai nước, trên các lĩnh vực 
trồng trọt, chăn nuôi, quản lý an toàn thực phẩm, 
nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, 
chất lượng nước…, trong đó có hợp tác phát triển 
các vùng nông nghiệp thông minh và hoàn thiện 
các chuỗi giá trị sản phẩm, ngành hàng nông nghiệp 
Việt Nam, chú trọng việc chuyển giao, hỗ trợ công 
nghệ từ các đối tác Hà Lan nhằm tăng cường cơ hội 
hợp tác kinh doanh.

Việt Nam - Hà Lan hợp tác chuyển đổi nông nghiệp

Ngày 15/3/2019, trang Dữ liệu Kỹ thuật số ASEAN 
do Grow Asia cùng hợp tác với Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới và iBAN xây dựng và phát triển đã chính 
thức đi vào hoạt động. Các giải pháp kỹ thuật số là 
một trong những công cụ quan trọng thúc đẩy sự 
phát triển các chuỗi giá trị bền vững. Tuy nhiên, cơ 
hội tiếp cận các giải pháp ứng dụng công nghệ này 
hiện vẫn còn rất hạn chế. Tiềm năng của những 
giải pháp này chỉ có thể được khai thác trong điều 
kiện nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức phát 

triển biết tới chúng. Trang dữ liệu sẽ là một công 
cụ hữu ích cho các đối tác trong ngành tìm kiếm 
và kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp về truy 
xuất, tài chính, thương mại cùng nhiều giải pháp 
công nghệ khác.

Thông tin về Trang dữ liệu có thể được truy cập tại 
https://growasiadirectory.org. Các thành viên và 
đối tác PSAV có thể liên hệ với Ban thư ký PSAV 
hoặc Grow Asia để được đăng tải các giải pháp kỹ 
thuật số trên Trang dữ liệu trên.

Trang dữ liệu kỹ thuật số ASEAN
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Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Thông tư số 37/2018/
TT-BNNPTNT về danh mục sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực quốc gia. Theo đó, 13 sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực quốc gia được hỗ trợ theo 
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 
của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn gồm: 1- Lúa gạo; 2- Cà phê; 3- Cao su; 
4- Điều; 5- Hồ tiêu; 6- Chè; 7- Rau, quả; 8- Sắn và 
sản phẩm từ sắn; 9- Thịt lợn; 10- Thịt và trứng gia 
cầm; 11- Cá tra; 12- Tôm; 13- Gỗ và sản phẩm 
từ gỗ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 
08/2/2019. 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 và Luật 
Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc 
hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 
19/11/2018 với đa số phiếu tán thành. Để 
triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật 

Chăn nuôi kịp thời, đồng bộ, thống nhất và 
hiệu quả, ngày 14/2/1019, Thủ tướng Chính 
đã phủ đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-
TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
Trồng trọt và Luật Chăn nuôi. 

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ 
sản tháng 3/2019 đạt 3,3 tỷ USD; đưa tổng giá trị 
xuất khẩu quý đầu năm của toàn ngành lên 8,8 tỷ 
USD. 

Hiện đang nổi lên 4 thị trường lớn nhất của nông lâm 
thủy sản là: Trung Quốc chiếm 19,3% trong tổng thị 
phần xuất khẩu toàn ngành; Mỹ chiếm 17,6%; Nhật 
Bản chiếm 9,7%; Hàn Quốc chiếm 6,3%.

Trong bối cảnh sụt giảm xuất khẩu nhiều loại nông 
sản và cây công nghiệp, các mặt hàng cao su, đồ gỗ, 
thịt tăng mạnh. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các 
sản phẩm chăn nuôi tháng 3/2019 ước đạt 47 triệu 
USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng này 

cả quý 1/2019 đạt 129 triệu USD, tăng 1,4% so với 
cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
tháng 3/2019 ước đạt 645 triệu USD, đưa kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm lên 1,8 tỷ USD, 
tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản, Hoa 
Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập 
khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 52,8% 
tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Nhập khẩu nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp 
trong tháng 3/2019 ước đạt 2,55 tỷ USD. Lũy kế 3 
tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành 
nông nghiệp là 7,25 tỷ USD tăng 4,6% so với cùng kỳ 
năm 2018. Như vậy, đến thời điểm này, ngành nông 
nghiệp đạt giá trị thặng dư thương mại 1,55 tỷ USDn 

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG 
THÔN VÀ HỢP TÁC 

Quý I/2019: Nông lâm ngư nghiệp xuất siêu 1,55 tỷ USD

Danh mục thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép 
lưu hành tại Việt Nam

Ngày 11/02/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT 
về ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi 
theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép 
lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, thức ăn chăn 
nuôi theo tập quán được phép lưu hành tại Việt 
Nam chia thành 04 nhóm sau: (i) Thức ăn có 
nguồn gốc thực vật; (ii) Thức ăn có nguồn gốc 

động vật; (iii) Sữa và sản phẩm từ sữa; (iv) Sản 
phẩm dầu, mỡ. Ngoài ra, sản phẩm nguyên liệu 
đơn dùng làm thức ăn chăn nuôi được phép lưu 
hành tại Việt Nam được quy định tại Danh mục 
kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/2/2019 
và bãi bỏ Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT 
ngày 25/6/2012.
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Diễn đàn Tầm nhìn ngành Chăn nuôi 
và Giới thiệu Nhóm công tác Đối tác 
công tư ngành Chăn nuôi
Xác định chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng 
trong nông nghiệp, nhằm tăng cường hợp tác 
công tư trong phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi 
bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, ngày 
25/01/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
đã có ý kiến chỉ đạo thống nhất với ý kiến của Vụ 
Hợp tác quốc tế (Văn phòng PSAV) tại Tờ trình số 
29/HTQT-TTr ngày 17/01/2019 về việc thành lập 
Nhóm công tác PPP ngành Chăn nuôi trực thuộc 
PSAV. Theo đó Nhóm công tác PPP ngành chăn 
nuôi sẽ được thành lập gồm 04 tiểu nhóm bao 
gồm bò sữa, heo, gia cầm, và thức ăn chăn nuôi. 

Bên cạnh đó, dự kiến trong Quý II/2019, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT sẽ tổ chức Diễn đàn Tầm nhìn 
ngành Chăn nuôi và Giới thiệu Nhóm công tác 
PPP ngành Chăn nuôi. Sự kiện sẽ là không gian 
mở để các đối tác trong ngành cùng nhau trao 
đổi về những bài học kinh nghiệm, cùng phân 
tích đánh giá những cơ hội thách thức của ngành 
chăn nuôi Việt Nam và xây dựng cơ chế hợp tác 
hiệu quả giữa khối công và khối tư để phát triển 

một ngành chăn nuôi và hướng tới xuất khẩu bền 
vững.

Họp thường niên Đối tác Phát triển 
Nông nghiệp Bền vững Việt Nam
Nhằm đánh giá, tổng kết hiệu quả hoạt động của 
PSAV, thảo luận giải pháp thúc đẩy hợp tác công 
tư trong lĩnh vực nông nghiệp và chuẩn bị nội 
dung cho Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á (WEF-
GAF), theo thông lệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
sẽ tổ chức Cuộc họp thường niên Đối tác Phát 
triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam trong Quý 
II/2019. Cuộc họp dự kiến sẽ có sự tham dự của 
hơn 80 đại biểu Trưởng nhóm các Nhóm công 
tác PPP ngành hàng trực thuộc PSAV, các CEO 
các Tập đoàn/Công ty đa quốc gia, các cơ quan 
có liên quan của Bộ, các Hiệp hội ngành hàng 
trong và ngoài nước, Ban Thư ký Grow Asia cùng 
các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc 
tế có liên quan khác. Cuộc họp thường niên năm 
2019 sẽ tập trung thảo luận về chiến lược và kế 
hoạch hoạt động của các Nhóm công tác PPP 
ngành hàng giai đoạn 2019-2020, kết hợp đối 
thoại Công - Tư giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT 
cùng các thành viên và đối tác của PSAV n 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHO THỜI GIAN TỚI

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Ngày 08/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật thủy sản gồm 09 
chương, 75 điều, quy định chung về thực hiện 
thủ tục hành chính trong Nghị định này; quy định 
về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 
quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; quy 

chế quản lý khu bảo tồn biển; quỹ bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thủy sản; quản lý giống thủy sản; 
thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản; nuôi trồng thủy sản; quản lý hoạt 
động của tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác 
thủy sản trên các vùng biển;... Nghị định này có 
hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019 n 


