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Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ tiêu:

Một số hoạt động chính của nhóm Cà phê, cụ thể:

- Diễn đàn Cà phê toàn cầu (GCP) tại Việt Nam phối hợp 
cùng Ban điều phối ngành hàng Cà phê (VCCB) thực 
hiện khảo sát nhanh tác động ảnh ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19 đến ngành hàng cà phê Việt Nam đặc biệt 
trong các hoạt động sản xuất bền vững và xuất khẩu. 
Báo cáo đánh giá nhanh dự kiến sẽ được hoàn thành và 
chia sẻ với các bên liên quan vào quý 3 năm 2020 làm 
cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp cũng như 

những đề xuất hỗ trợ trong thời gian tới.

- GCP và các đối tác tiếp tục nhân rộng việc áp dụng 
phần mềm truy xuất nguồn gốc cho cà phê tại hai huyện 
Di Linh và Lạc Dương.

- Dựa trên sự thành công của Bộ tài liệu Hướng dẫn sản 
xuất cà phê bền vững (NSC) cho cà phê Robusta của 
VCCB, Cục trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 
(WASI), GCP cùng hợp tác xây dựng Bộ tài liệu NSC cho 
cà phê Arabica tại Việt Nam. Dự kiến trong quý 3 năm 
2020 sẽ có bản dự thảo đầu tiên để cùng chia sẻ cho các 
đối tác đóng góp ý kiến.

- Nhóm công tác PPP ngành hàng cà phê ra mắt dự 
án “Sáng kiến sử dụng vật tư đầu vào có trách nhiệm 
cho ngành hàng Cà phê”; dự án được tài trợ bởi JDE, 
T’chibo, Nestle và IDH. Dự án được thực hiện trong 04 
năm tại các tỉnh Tây Nguyên nhằm hỗ trợ cộng đồng cà 
phê hướng đến việc sử dụng các yếu tố đầu vào có trách 
nhiệm vì một ngành hàng cà phê phát triển bền vững tại 
Việt Nam. 

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
NHÓM CÔNG TÁC PPP NGÀNH 

HÀNG NÔNG NGHIỆP TRONG QUÝ 
I&II NĂM 2020

Nhóm công tác PPP ngành hàng Cà phê:1

Nhóm ngành hàng rau quả phối hợp với Ban thư ký PSAV 
tổ chức Hội thảo “Tầm nhìn và đối thoại Công-Tư ngành 
rau quả Việt Nam” nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh 
nghiệm và đề xuất các giải pháp để phát triển hợp tác 
trong áp dụng các tiêu chuẩn bền vững ngành hàng rau 
quả, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng 
yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thành viên Nhóm công tác PPP Rau quả đã có trao đổi, 
chia sẻ với Ban Thư ký PSAV: (i) Công ty Fruit Repulic và 
các đối tác đưa ra ý tưởng về tiếp cận thị trường xuất khẩu 
bền vững; (ii) Công ty Mega Market/Metro Vietnam đưa 
ra ý tưởng về xây dựng chuỗi giá trị rau để xuất khẩu.

Nhóm PPP ngành hàng hồ tiêu triển khai một số hoạt 
động:

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây 
dựng Bộ tài liệu tập huấn trực tuyến về Sản xuất Hồ tiêu 
bền vững. Bộ tài liệu dự kiến được hoàn thành trong 
quý 3 và được tải lên ứng dụng của Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia để chia sẻ cho các bên liên quan sử dụng.

- Trong khuôn khổ hỗ trợ của IDH, phối hợp với Cục 
Trồng trọt tiến hành khảo sát nhanh đánh giá một số chỉ 
tiêu của ngành hàng Hồ tiêu như diện tích, sản lượng, 

thông tin nông dân và thu nhập…. làm cơ sở theo dõi 
xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành hàng 
trong những năm tiếp theo.

- Phối hợp cùng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (PVA) rà soát 
và bổ sung đề mục các hoạt động PPP của ngành hàng 
Hồ tiêu trên website của VPA với mục đích quảng bá và 
chia sẻ thông tin PPP ngành hàng đến các đối tác. 

- Có kế hoạch rà soát cập nhật Bộ tài liệu Quốc gia về sản 
xuất Hồ tiêu bền vững (NSC) để bổ sung thêm hạng mục 
liên quan đến trồng xen canh.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Rau quả2

3

Cục trưởng Cục Trồng trọt (trái) và Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc 
tế (phải) chủ trì hội thảo.
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Công ty Bayer Việt Nam phối hợp cùng Ban Thư ký PSAV và Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng đề xuất dự án PPP về ‘Hỗ trợ 
khẩn cấp Nông hộ sản xuất nhỏ ứng phó đại dịch Covid-19 và hạn 
mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long’. Dự kiến có khoảng 
80,000 nông hộ được tiếp cận với những hỗ trợ của dự án. 

Cục Chăn nuôi và các thành viên đã trao đổi để rà soát 
và chỉnh sửa kế hoạch hành động của nhóm sao cho 
phù hợp với tình tình thực tế của ngành hàng chăn 
nuôi hiện nay tại Việt Nam

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các doanh nghiệp 
đối tác cùng thảo luận và trao đổi xây dựng kế hoạch 
của Nhóm PPP ngành hàng chăn nuôi nhằm hỗ trợ 
phát triển chuỗi giá trị Gà phục vụ xuất khẩu.

Trong quý 1 và 2 năm 2020, nhóm công tác PPP về Hóa 
chất nông nghiệp tiếp tục phối hợp cùng Nhóm công tác 
PPP ngành hàng Cà phê và Hồ tiêu để thực hiện các hoạt 
động theo dõi cảnh báo về các vấn đề liên quan dến 
nhập khẩu của các thị trường nhập khẩu.

Tổ chức Croplife Việt Nam và Cục Bảo vệ thực vật thực 
hiện tổng kết các hoạt động liên quan đến Quản lý và 
Sử dụng thuốc BVTV trách nhiệm, an toàn, hiệu quả tại 
tỉnh Sơn La, đặc biệt áp dụng cho các cây trồng có giá trị 
xuất khẩu cao.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi:

Nhóm công tác PPP ngành hàng Gạo:

Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:

4

5

7

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè thuộc Đối tác 
Phát triển Nông nghiệp Bền vững (PSAV) đã chính thức 
được thể chế hóa theo quyết định 1994/QĐ-BNN-
HTQT, ngày 03 tháng 6 năm 2020. Cục Trồng trọt, Công 
ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Tổ chức Sáng kiến 
Thương mại Bền vững (IDH) được giao làm Đồng Chủ 
trì Nhóm công tác, Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) làm 
Thư ký. Các Đồng Chủ trì và các thành viên trong Nhóm 
công tác được bổ sung thêm khi cần thiết. Việc chính 
thức thể chế hóa Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè 
tạo nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy cơ chế phối 
hợp hiệu quả giữa đối tác công và tư trong Nhóm công 
tác, hỗ trợ triển khai các sáng kiến hợp tác PPP phát 
triển bền vững ngành chè tại Việt Nam.

Hiện tại Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè đã tích 
cực chia sẻ thông tin và hỗ trợ các thành viên cập nhật 
tình hình về các tiêu chuẩn xuất khẩu trong đại dịch 
Covid-19.

IDH và VITAS đang cùng xây dựng kế hoạch sáng kiến 
áp dụng mã vùng trồng để truy xuất nguồn gốc.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè: 6

Lần đầu Việt Nam xuất thịt gà sang thị trường Nhật Bản

Nhân viên Bayer VN hỗ trợ dịch vụ tư vấn và huấn 
luyện trên đồng ruộng. (Ảnh báo NNVN)

Người dân Sơn La sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có 
trách nhiệm. Ảnh: Phạm Hiếu (SL).
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Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN với thông điệp 
“Toàn dân đoàn kết, phòng chống dịch COVID-19”, 

Văn phòng PSAV đã phối hợp cùng Vụ Hợp tác quốc tế, 
tổ chức đối tác (IDH Việt Nam, Crop Life Việt Nam, Công 
ty Nestlé, Yara, Vĩnh Hoàn, Syngenta…) cá nhân, bạn bè 
tổ chức 03 đợt quyên góp phục vụ phòng, chống dịch 
COVID-19. Số tiền mặt từ sự đóng góp của các cá nhân, 
bạn bè và tổ chức đối tác, đã được chuyển thành những 
nhu yếu phẩm thiết yếu, vật dụng cần thiết cùng với 
hàng hoá hỗ trợ từ đối tác đã được chuyển trực tiếp 
đến tận các đơn vị bộ đội, cơ sở y tế để chung tay cùng 
tiếp sức hỗ trợ các cán bộ chiến sỹ đang làm công tác 
nơi tuyến đầu chống dịch.

Vụ HTQT và các đối tác đã tổ thực hiện 3 đợt chuyển một 
số hàng hóa thiết yếu tới 4 điểm cách ly, bao gồm: bộ 
đội biên phòng Quảng Ninh, Trường Quân sự tỉnh Ninh 
Bình, Sư đoàn 390 Thanh Hóa, Trung đoàn 59 Xuân Mai, 
Hà Nội; 5 cơ sở y tế, bao gồm: bệnh viện nhiệt đới trung 
ương (Đông Anh), CDC Hà Nội, bệnh viện phụ sản Hà 
Nội, bệnh viện Đống Đa, bệnh viện Bạch Mai. Kết thúc 
3 đợt, hàng hóa đã chuyển tới các đơn vị gồm: 2.500 
bộ đồ bảo hộ, 4.000 khẩu trang kháng khuẩn, 7.500 đôi 
găng tay y tế, 1.200 hộp cháo yến, 720 hộp cháo Bát 
bảo, 720 gói mỳ ăn liền, 2.880 hộp trà Nestea, 1.500 gói 
bột nêm Maggi.

Bên cạnh đó, Ban Thư ký PSAV cũng tăng cường hoạt 
động thông tin, truyền thông về quy định mới của một 
số thị trường xuất khẩu được áp dụng để bảo vệ sức 
khỏe trước tình hình dịch bệnh COVID-19, cũng như 
để đảm bảo an toàn trong các hoạt động kinh doanh, 
thương mại các sản phẩm và thực phẩm nông sản, từ đó 
giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các quy định mới 
của các thị trường xuất khẩu trong bối cảnh COVID-19, 
chủ động đưa ra các giải pháp ứng phó. 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN THƯ KÝ PSAV

Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hoạt động 
PSAV giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030

Triển khai các giải pháp hỗ trợ 
khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của PSAV, phát huy 
hiệu quả hoạt động của các Nhóm công tác PPP, 

thúc đẩy hơn nữa quy mô và nhân rộng các mô hình hợp 
tác công-tư trong ngành nông nghiệp, Văn phòng PSAV 
đã phối hợp cùng Trưởng nhóm, thành viên, đối tác các 
Nhóm công tác PPP, cùng các đơn vị liên quan xây dựng 
dự thảo Chiến lược và Kế hoạch hoạt động PSAV giai 
đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. 

Kế hoạch hoạt động PSAV với mục tiêu rõ ràng, kế hoạch 
cụ thể và hành động thống nhất giữa các đối tác công-
tư, bám sát với định hướng phát triển nông nghiệp bền 
vững của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm phát huy tối 
đa hiệu quả hợp tác công-tư trong ngành nông nghiệp. 

Dự thảo sẽ được tiếp tục hoàn thiện và tham vấn trực 
tuyến (đợt cuối) trong Quý 3/2020 trước khi trình lên 
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển 
Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, 
Tầm nhìn đến 2030 do ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 
Hợp tác quốc tế chủ trì, ngày 17/6/2020 tại TpHCM.

Văn phòng PSAV, Vụ Hợp tác quốc tế cùng các tổ chức đối tác, 
cá nhân, bạn bè chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
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Tăng cường hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững 
Hợp tác với Tổ chức Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO)

Tại buổi làm việc của Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế 
và Ban Thư ký PSAV (Bộ Nông nghiệp &PTNT) chiều 

12/5/2020, đại diện quốc gia văn phòng UNIDO tại Việt 
Nam, bà Lê Thị Thanh Thảo cho biết, UNIDO rất hân 
hạnh được cộng tác với Bộ Nông nghiệp và PTNT thông 
qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật góp phần củng cố hơn 
nữa năng lực xây dựng chính sách để thu hẹp những 
bất cập về thể chế và các nút thắt trong chính sách, 
nâng cao năng lực doanh nghiệp liên kết theo chuỗi giá 
trị với trọng tâm là năng lực cạnh tranh ngành, tiếp cận 
thị trường, tuân thủ đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
của các thị trường; và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, 

phát triển trung tâm tiên tiến (Centers of Excellent) với 
nòng cốt là doanh nghiệp và kinh tế tuần hoàn.

Tại cuộc họp đại diện các bên bày tỏ nguyện vọng tiếp 
tục tăng cường hợp tác giữa UNIDO và Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, đặc biệt trong khuôn khổ PSAV nhằm thúc 
đẩy hợp tác công-tư, phát triển các chuỗi giá trị nông 
nghiệp một cách hiệu quả và bền vững. Hai bên thống 
nhất sẽ phối hợp xây dựng một bản dự thảo đề xuất 
dự án thúc đẩy hợp tác công-tư giữa Bộ Nông nghiệp 
và PTNT và UNIDO, góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho doanh nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam.

Chiều ngày 27/5/2020, Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc 
tế và Ban Thư ký PSAV đã có buổi họp cùng ông 

Jonas Grunder, Phó trưởng bộ phận Văn phòng Hợp 
tác Thụy Sỹ (SECO), Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam. 
Tại buổi họp, hai bên đã trao đổi về chiến lược hoạt 
động của PSAV giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 
2030 cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT 
và SECO cho giai đoạn 2021-2024. Lãnh đạo Vụ đã 
chia sẻ về những thành tựu về hợp tác công-tư trong 
khuôn khổ PSAV cũng như định hướng thúc đẩy hợp 
tác công - tư, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, 

đóng góp thiết thực vào tái cơ cấu ngành theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Cộng đồng các nhà tài trợ, trong đó có Thụy Sỹ luôn 
có vai trò quan trọng với sự phát triển của Việt Nam 
cả về kinh tế và xã hội, đặc biệt là trong nông nghiệp, 
lĩnh vực Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển. Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đánh giá rất cao các dự án hợp 
tác công-tư thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững 
do Thụy Sỹ hỗ trợ trong thời gian qua và mong muốn 
được tăng cường hợp tác hơn nữa, hỗ trợ khu vực tư 
nhân của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị 
trường quốc tế.

Hợp tác với Văn phòng Hợp tác Thụy Sỹ (SECO)

Chuyên gia kỹ thuật của UNIDO hỗ trợ phát triển 
trung tâm tiên tiến với nòng cốt là doanh nghiệp.
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Hội nghị trực tuyến về Hệ thống Lương thực - 
Thực phẩm ASEAN ứng phó đại dịch COVID-19

Họp toàn thể trực tuyến về Kế hoạch hành động của cộng đồng các nước 
ASEAN ứng phó với Sâu keo mùa thu

Hội nghị trực tuyến về Hệ thống Lương thực - Thực 
phẩm ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19 do 

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Diễn đàn Tăng trưởng 
Châu Á (Grow Asia) và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc 
tế (IFAD) đã phối hợp tổ chức chiều 26/5/2020.

Hội nghị là một sự kiện cấp cao quy tụ các nhà lãnh đạo 
từ chính phủ các nước ASEAN, khu vực tư nhân toàn cầu 
và các tổ chức xã hội dân sự quốc tế, các tổ chức nông 
dân và các bên liên quan quan trọng khác để trao đổi và 
hợp tác trong phát triển lương thực, nông lâm nghiệp 
nhằm đưa ra những hành động, giải pháp phối hợp ứng 
phó để ngăn chặn sự lây lan của virus và giảm thiểu các 
tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải 

pháp hành động thiết thực để cùng nhau giải quyết 
các tác động kinh tế-xã hội do đại dịch COVID-19 gây 
ra tới các hệ thống lương thực-thực phẩm khu vực 
một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn. Từ các sáng 
kiến, đề xuất được đưa ra tại Hội nghị, các Nhóm 
Chuyên gia sẽ được thành lập. Trong tháng 6 đến cuối 
tháng 7, các Nhóm Chuyên gia sẽ tổ chức nhiều phiên 
họp trực tuyến khác nhau để thảo luận chi tiết về kế 
hoạch hành động của nhóm. Theo đó, một bản Kế 
hoạch hành động công-tư sẽ được xây dựng, trong 
đó xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên 
liên quan, và trình lên các nhà Lãnh đạo ASEAN phê 
duyệt nhằm xây dựng một cơ chế hỗ trợ hệ thống 
lương thực - thực phẩm ASEAN ứng phó với đại dịch 
COVID-19.

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2020, Tổ chức Grow Asia, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ban Thư ký 

ASEAN và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên 
Hợp Quốc (FAO) tổ chức Họp toàn thể trực tuyến về Kế 
hoạch hành động của cộng đồng các nước ASEAN ứng 
phó với Sâu keo mùa thu. 

Sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) là một loại 
dịch hại đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh và gây hại 
nặng nề tại các vùng bị xâm nhiễm.

Loài sâu hại này được phát hiện lần đầu tiên tại Nigeria, 
Châu Phi vào năm 2016 và đã nhanh chóng phát tán ra 
nhiều quốc gia khắp Châu Phi, khu vực cận Sahara. Tại 
châu Á, Sâu keo mùa thu lần đầu tiên được phát hiện 
ở Ấn Độ vào tháng 7 năm 2018, và hiện đã lan sang 
nhiều quốc gia như Sri Lanka, Bangladesh, Trung Quốc 
và nhiều nước ASEAN. Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt 
Nam chính thức công bố phát hiện Sâu keo mùa thu vào 
tháng 4 năm 2019. Kể từ đó loài sâu hại này đã lan rộng 
nhanh chóng trên cả nước, ảnh hưởng hơn 35.000 ha 
ngô tại khoảng 40 tỉnh cả nước.

Căn cứ kết quả Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp 
ASEAN lần thứ 40 (SOM-AMAF) và Hội nghị Quan chức 
cấp cao ASEAN trù bị (PrepSOM), các Bộ trưởng Nông 
Lâm nghiệp ASEAN đã nhất trí về sự cần thiết của việc 
xây dựng một nhóm các giải pháp ứng phó với vấn đề 
Sâu keo mùa thu tại khu vực. Việt Nam, trên cương 
vị Chủ tịch ASEAN 2020, được yêu cầu xây dựng một 
bản Đề xuất dự án để đệ trình lên Nhóm công tác 
ASEAN về cây trồng (ASWGC) nhằm ứng phó với Sâu keo 
mùa thu. 

Tổ chức Grow Asia đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam, 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 Đề xuất 
dự án/Khung kế hoạch hành động khu vực nhằm ứng 
phó với vấn đề sâu keo mùa thu. 

Tại phiên họp, các chuyên gia trong ngành, các doanh 
nghiệp và đại diện chính phủ các nước đã chia sẻ kinh 
nghiệm phòng chống dịch hại nghiêm trọng này, thảo 
luận về dự thảo Kế hoạch hành động của cộng đồng 
các nước ASEAN ứng phó với Sâu keo mùa thu cũng sẽ 
được, tư đó thống nhất chương trình hợp tác của các 
đối tác có liên quan trong tương lai.



Khởi động Dự án ASEAN AgriTrade

Sáng ngày 23 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổ 
chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua dự án 

“Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững tại ASEAN” 
(gọi tắt là ASEAN AgriTrade) phối hợp tổ chức Hội thảo 
Tầm nhìn và đối thoại công - tư ngành rau quả Việt Nam 
và Khởi động Dự án ASEAN Agritrade.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ 
trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế chia sẻ về tiềm năng ngành 
rau quả Việt Nam dự kiến sẽ phát triển thành một ngành 
công nghiệp phát triển toàn diện ứng dụng công nghệ 
cao. Ước tính đến năm 2021, mức tiêu thụ rau, củ, quả 
của thế giới là 317 tỷ USD, tuy nhiên hiện tại Việt Nam 
mới chỉ cung cấp được gần 4 tỷ USD (2019), khoảng 1% 
so với tổng mức nhu cầu của thế giới. Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 7 tới được kỳ vọng sẽ có những tác động thúc đẩy 

sản xuất và xuất khẩu. EVFTA sẽ là cánh cửa rộng để đưa 
các sản phẩm rau quả của Việt Nam sang thị trường EU.

Ông Lê Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết 
“Đây là thời điểm thích hợp để các đối tác trong ngành 
tăng cường thúc đẩy hợp tác công-tư hơn nữa, tìm ra 
giải pháp phát triển ngành rau hoa quả bền vững trong 
thời gian tới.”

Theo Ông Daniel Herrmann, Trưởng nhóm Chương trình 
AgriTrade, Tổ chức GIZ nhận định: ‘Những hạn chế trong 
việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và bền 
vững hiện không chỉ là một thách thức tại hầu hết các 
quốc gia thành viên ASEAN, mà còn là một trở ngại lớn 
cho hội nhập kinh tế, mở rộng liên kết với các chuỗi giá 
trị toàn cầu. Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết một vấn 
đề khu vực liên quan đến các rào cản thương mại nông 
nghiệp xuyên biên giới’. 

Đại diện Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua dự án “ASEAN AgriTrade”.
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Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 03/3/2020 về: Quy 
định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, 
phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 
chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19
Phạm vi và đối tượng áp dụng được hướng dẫn trong Thông 
tư gồm: Tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính 
sách), chi nhánh ngân hàng nước ngoài;  Khách hàng của tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ khách 
hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài); 
Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm 
hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, 
giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19.
Trong đó, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: (i) Tháo gỡ khó 
khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, 
thương mại, thanh toán điện tử; (ii) Rà soát, cắt giảm thủ 
tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; (iii) Tạo thuận lợi 
cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; (iv) Khẩn 
trương phục hồi và phát triển ngành Du lịch, hàng không; (v) 
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải 
thiện môi trường kinh doanh; (vi) Tập trung xử lý vướng mắc 
về lao động; (vii) Đẩy mạnh thông tin truyền thông.

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia 
hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất có hiệu lực kể 
từ ngày ban hành và được áp dụng rộng rãi cho hầu 
hết DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu 
tác động trực tiếp của dịch Covid-19.
Nghị định áp dụng với các đối tượng gồm doanh nghiệp, 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các 
ngành kinh tế sau: (a)  Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; 
(b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; 
sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản 
xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản 
xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy 
và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; 
sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim 
loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản 
phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất 
ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; 
(c) Xây dựng.

Nghị định nêu rõ việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia 
tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, 
cá nhân kinh doanh….
Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm 
vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19:
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 
giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 
để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, Chính phủ thông 
qua các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
- Trước hết, không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. 
Đồng thời, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 
đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang 
được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, 
Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình 
thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh 
doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp 
của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Thông báo 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 về kết luận của 
Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng CP 
với doanh nghiệp với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, 
đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế”:
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát, đề 
xuất gia hạn, miễn, giảm một số loại phí, lệ phí cho doanh 
nghiệp.
Đồng thời, các Bộ, ngành cần tạo ra một môi trường hết 
sức thuận lợi, thông thoáng, kịp thời cho doanh nghiệp phát 
triển, loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu tiếp cận gây khó dễ 
với doanh nghiệp…
Bên cạnh hành động của các cơ quan quản lý Nhà nước, 
Thủ tướng cũng yêu cầu các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp 
hội ngành hàng, các doanh nghiệp chủ động, sáng tạo, đổi 
mới mô hình sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp, 
nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực. Tận dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ, biến thách thức thành cơ hội, tạo 
giá trị mới, quan tâm đến phục vụ nhu cầu trong nước, mở 
rộng thị trường, tạo đà phát triển bền vững, bứt phá
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DỊCH COVID-19

Gia hạn nộp thuế, miễn thuế tiền chậm nộp do ảnh hưởng dịch Covid-19

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần giúp ổn định sản 
xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 897/TCT-QLN, ngày 3/3/2020, chỉ đạo các 

cục thuế triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế, theo các quy định của Luật 
Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Về gia hạn nộp thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ hướng dẫn của theo khoản 3 Điều 31 Thông tư 156/2013/
TT-BTC quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế. Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh chủ động triển khai hệ thống 
hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do dịch Covid-19 lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời gia hạn nộp thuế, miễn tiền 
chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi 
hành.
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Tọa đàm công - tư thúc đẩy ứng dụng khoa học công 
nghệ phát triển nông nghiệp bền vững 

Hội nghị trực tuyến Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 2020 (GAF)

Nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ 
doanh nghiệp nông nghiệp nắm bắt thị trường mới 

phát triển bền vững, Bộ Nông nghiệp và PTNT dự kiến 
sẽ tổ chức Tọa đàm công-tư, tạo điều kiện để một số 
doanh nghiệp đại diện trong lĩnh vực nông nghiệp chia 
sẻ về khó khăn và cơ hội, đưa ra các đề xuất cấp bách 
nhất cho các vấn đề nêu trên nhằm kịp thời tháo gỡ, hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động 
và tận dụng xu hướng mới của kinh tế toàn cầu, khắc 
phục các thách thức của phát triển vững bền. 

Dự kiến sự kiện sẽ có sự tham dự của trên 120 đại biểu, 

gồm doanh nghiệp đầu đàn về ứng dụng nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông lâm 
thủy sản (NLTS) xuất khẩu, một số hiệp hội ngành hàng 
trong lĩnh vực NLTS, một số tỉnh quan tâm tới đầu tư 
nông nghiệp, đại diện các Bộ, Ban, ngành có liên quan, 
một số tỉnh sản xuất nông nghiệp trọng điểm và cơ quan 
báo chí. Tọa đàm dự kiến được tổ chức tại Hà Nội cuối 
tháng 8/2020 với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn 
Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và 
Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao. 

GAF 2020 dự kiến sẽ được tổ chức trực tuyến vào 
ngày 13 tháng 8 năm 2020 gồm 3 phiên thảo 

luận chính bàn về các vấn đề nổi cộm trong phát triển 
nông nghiệp bền vững tại khu vực ASEAN: (i) Chiến lược 
khu vực ứng phó với đại dịch COVID-19; (ii) Bình đẳng 
giới trong nông nghiệp và hệ thống thực phẩm khu vực 
Đông Nam Á; (iii) Tăng cường năng lực nông hộ nhỏ ứng 
dung công nghệ trong nông nghiệp. 

Diễn đàn sẽ cập nhật Báo cáo tiến độ 2019/20 của 
mạng lưới đối tác Grow Asia, chia sẻ về một số thành 

tựu, sáng kiến mới được các đối tác áp dụng nhằm khắc 
phục những vấn đề mới phát sinh trong chuỗi cung ứng, 
vượt qua cơn bão COVID-19, thúc đẩy phát triển nông 
nghiệp bền vững trong đại dịch. Sự kiện là cơ hội để các 
đối tác khối công, tư, và các tổ chức xã hội dân sự được 
chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tăng cương cơ hội kết nối, 
hợp tác, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong 
nông nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các bên liên quan 
trong ngành định hình lại chiến lược phát triển một hệ 
thống lương thực, thực phẩm bền vững, toàn diện và 
bền vững hơn. 
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