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Cập nhật Hoạt động của các Nhóm công tác ngành hàng nông nghiệp và Ban Thư 
ký PSAV

Các hoạt động của Ban thư ký PSAV

Các hoạt động và sự kiện khác

Cập nhật những chính sách có liên quan

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

TRONG SỐ NÀY:

Nhóm Công tác ngành hàng Cà phê:
Trong Quý II năm 2017, Nhóm công tác ngành 
hàng Cà phê (tên gọi khác: Tiểu ban Sản xuất 
thuộc Ban điều phối ngành hàng cà phê (VCCB) 
phối hợp cùng Diễn đàn Cà phê Toàn cầu xây 
dựng tầm nhìn chiến lược của ngành hàng cà 
phê Việt Nam. Bên cạnh đó Nhóm cũng bắt đầu 
có kế hoạch nghiên cứu đánh giá để chia sẻ kinh 
nghiệm trong việc thực hiện các mô hình cà phê 
bền vững. Nhóm công tác cũng bước đầu tham 
gia hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong việc bổ 
sung, chỉnh sửa và cập nhật Tài liệu Hướng dẫn 
sản xuất cà phê bền vững. 

Nhóm Công tác ngành hàng Chè:
Trong quý 2 năm 2017, nhóm Công tác ngành 
hàng Chè đã:

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia để tổ chức họp tham vấn cho Tài liệu 
Hướng dẫn sản xuất Chè bền vững và tổ chức 
giảng thử tại Tuyên Quang với chủ đề Thích 
ứng với Biến đổi khí hậu; và tại Hà Tĩnh với chủ 
đề Kỹ thuật thâm canh cây Chè. 

- Nhóm cũng đã hoàn thành các lớp tập huấn 
ToT về sử dụng hóa chất nông nghiệp an toàn 
trên cây chè với sự tham gia của 326 học viên.

- Các công ty Chè tham gia dự án đã bước 
đầu thành lập các tổ đội nông nghiệp để tiến 
hành phun thuốc; tiến hành lấy mẫu để phân 
tích so sánh dư lượng hóa chất theo phương 
pháp mới. 

- Nhóm phối hợp với các bên liên quan để 
hoàn thiện các danh mục về hoạt chất và 
thuốc thay thế cho các thuốc và hoạt chất bị 
cấm trên các thị trường. Kết quả về danh mục 
mới đã được chia sẻ với các công ty Chè.

Nhóm Công tác ngành hàng Hồ tiêu:
Trong Quý II năm 2017 Nhóm Công tác ngành 
hàng Hồ tiêu đã lên kế hoạch và đề xuất cùng 
phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
để xây dựng tài liệu Hướng dẫn sản xuất Hồ tiêu 
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bền vững cũng như tài liệu Giảng dạy cho Tiểu 
giảng viên và Nông dân. Các hoạt động cụ thể 
sẽ được triển khai trong Quý tới. 

Nhóm Công tác ngành hàng Thủy sản:
Trong Quý II năm 2017, Nhóm công tác ngành 
hàng Thủy sản đã tổ chức các cuộc đối thoại 
bàn tròn với nhiều chủ đề khác nhau nhằm 
thảo luận các Giải pháp Nâng cao giá trị ngành 
hàng tôm của Việt Nam. Nhóm cũng xây dựng 
kế hoạch hành động cho các quý tiếp theo để 
phát triển thị trường nội địa đối với sản phẩm 
cá tra và tôm nhằm đưa các sản phẩm này 
vào hệ thống các siêu thị tại Việt Nam; hỗ trợ 
tổ chức các dự án liên kết chuỗi sản xuất bền 
vững ngành hàng Cá tra và tôm theo các mô 
hình Hợp tác Công – Tư. 

Nhóm Công tác Hóa chất nông nghiệp: 
Trong Quý II năm 2017, Nhóm Công tác Hóa 
chất Nông nghiệp đã Hỗ trợ các nhóm ngành 
hàng Cà phê, Chè và Hồ tiêu trong việc quản 
lý và sử dụng Hóa chất nông nghiệp hiệu quả 
và bền vững; thực hiện các hoạt động rà soát 
danh sách thuốc kiến nghị không cho phép 
sử dụng trên cà phê ở các thị trường chính sẽ 
được phối hợp triển khai giữa Cục Bảo vệ thực 
vật và Diễn đàn Cà phê Toàn cầu, dự kiến kết 
quả công bố trong nửa cuối năm 2017. Bên 
cạnh đó, Nhóm cũng phối hợp và đóng góp 
ý kiến trong việc xây dựng tài liệu Hướng dẫn 
sản xuất Chè bền vững và Hồ tiêu bền vững. 
Nhóm cũng tư vấn và phối hợp tổ chức các 
cuộc đối thoại với các bên liên quan về các 
chủ đề Hóa chất nông nghiệp n

Hỗ trợ thành lập Nhóm Công tác 
ngành hàng Lúa gạo.
Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đã đồng ý với Công 
văn số 340/HTQT-HNĐT về việc thành lập 
Nhóm công tác ngành hàng Lúa gạo của Vụ 
Hợp tác quốc tế; đây là sáng kiến năm trong 
khuôn khổ PSAV. Viện Chính sách và Phát 
triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) và 
Công ty Bayer Việt Nam sẽ là đồng Chủ trì 
của Nhóm công tác ngành hàng Lúa gạo. 

Đại diện Ban thư ký PSAV cũng đã tiến hành 
thảo luận với tổ chức GIZ để lên kế hoạch ra 
mắt Nhóm công tác ngành hàng Lúa gạo, 
dự kiến sẽ được tổ chức trong Quý tới. 

Hỗ trợ thành lập Nhóm Công tác 
ngành hàng Chăn nuôi.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về 
việc Thành lập Nhóm công tác Ngành hàng 
Chăn nuôi; Ban Thư ký PSAV đã có những 
cuộc làm việc tiếp xúc với các bên liên quan 
để thúc đẩy việc hợp tác thành lập Nhóm. 
Đại diện Ban Thư ký đã có cuộc gặp với 
Tham tán Nông nghiệp của Đại sứ quán 

Pháp tại Việt Nam và đại diện các công ty 
của Pháp tại văn phòng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT; và đại diện Tập đoàn Bunge tại 
Thành phố Hồ Chí Minh để cùng thảo luận 
các bước thành lập nhóm. Tập đoàn Bunge 
và Cục Chăn nuôi sẽ xây dựng Đề án thành 
lập Nhóm công tác, văn phòng PSAV sẽ hỗ 
trợ kết nối với các đối tác và hỗ trợ các thủ 
tục thành lập. 

Cục Chăn nuôi và Tập đoàn Bungee sẽ là 
đồng chủ trì của nhóm Công tác ngành 
hàng Chăn nuôi. Nhóm Công tác ngành 
hàng Chăn nuôi sẽ tập trung hướng vào 
việc xây dựng các mô hình liên kết Công 
Tư cho sản phẩm Thịt lợn, Sữa và Thức ăn 
Chăn nuôi. Dự kiến việc thành lập nhóm sẽ 
hoàn tất trong Quý tới. 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV
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Rà soát và tìm kiếm đối tác làm 
đồng trưởng Nhóm Tài chính Nông 
nghiệp
Trong thời gian qua, do Tổ chức Tài chính 
Quốc tế IFC rút lui khỏi vai trò Đồng trưởng 
nhóm Tài chính Nông nghiệp nên đại diện 
của Vụ Hợp tác quốc tế cùng Ban thư ký 
PSAV đã tổ chức ra soát lại Nhóm cũng 
như trao đổi với các đối tác nhằm tìm kiềm 
những đơn vị tổ chức phù hợp để tiếp tục 
thực hiện các hoạt động của Nhóm. Bên 
cạnh đó, Ban thư ký PSAV cũng lên kế 
hoạch phối hợp với các nhóm để tìm hiểu 
nhu cầu về Tài chính Nông nghiệp.

Đánh giá nhanh về các vấn đề liên 
quan đến Hóa chất nông nghiệp của 
các Nhóm ngành hàng.
Trong tháng 5/2017, Văn phòng Ban thư ký 
PSAV tiến hành một cuộc khảo sát nhanh 
nhằm đánh giá mức độ quan tâm của các 
Nhóm công tác về các vấn đề liên quan 
đến việc quản lý và sử dụng hóa chất nông 
nghiệp trong các ngành hàng. Kết quả khảo 
sát nhanh chỉ ra một số vấn đề mà các bên 
liên quan đang quan tâm như (i) Vai trò 
của các bên liên quan như vấn đề quản lý 
và sử dụng hiệu quả thuốc BVTV hiện nay; 
ảnh hưởng của vấn đề này đối với việc xuất 
khẩu/tiêu thụ các mặt hàng như trà, hồ tiêu 
và cà phê; (ii) Các biện pháp và sáng kiến 
mà các tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp 
đang áp dụng nhằm giải quyết các khó 
khăn liên quan tới việc quản lý và sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật.

Dựa trên kết quả khảo sát, Ban thư ký PSAV 
đã phối hợp cùng các đối tác để tổ chức 
“Diễn đàn đối thoại các vấn đề và giải pháp 
quản lý hiệu quả hóa chất trong ngành 
nông nghiệp”. 

Kết nối với dự án VnSAT.
Vào ngày 24 tháng 5 năm 2017, đại diện Ban 
thư ký cùng với đại diện của Diễn dàn Cà 
phê Toàn cầu (GCP) và đại diện của Grow 
Asia đã có cuộc họp với đại diện của Ngân 
hàng Thế giới là Quản lý dự án Chuyển đổi 
Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (VnSAT) 
tại Hà Nội. Mục đích cuộc họp nhằm kết nối 

các hoạt động của Nhóm công tác Ngành 
hàng Cà phê với Chương trình của GCP và 
dự án VnSAT. Các bên liên quan cũng thảo 
luận các chủ đề có liên quan như (i) các 
hoạt động để có thể tăng cường hơn nữa 
kết nối người nông dân trồng cà phê với các 
tổ nhóm và các doanh nghiệp, (ii) các hoạt 
động để hỗ trợ Ban điều phối ngành hàng 
Cà phê và (iii) chia sẻ những bài học kinh 
nghiệm của các bên liên quan vì sự phát 
triển ngành hàng cà phê bền vững tại Việt 
Nam. 

Chuẩn bị cho cuộc họp giữa các 
Đồng trưởng nhóm các ngành hàng. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc 
Doanh sẽ Chủ trì cuộc họp với các Đồng 
trưởng Nhóm công tác ngành hàng phía Bộ 
Nông nghiệp và PTNT. Mục tiêu của cuộc 
họp là rà soát các hoạt động của các Nhóm 
ngành hàng cũng như giúp tăng cường mối 
liên kết giữa các đồng trưởng nhóm ở cà hai 
phía Công và Tư. Ban thư ký PSAV đã phối 
hợp cùng với các Nhóm để cập nhật và tổng 
hợp hoạt động của các nhóm. Cuộc họp dự 
kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2017.

Hoàn thiện các tài liệu truyền thông 
cho PSAV.
Trong quý 2/2017, Văn phòng Ban thư ký 
đã bước đầu hoàn thiện website của PSAV 
theo địa chỉ www.psav-mard.org.vn. Hiện 
nay website đang trong quá trình cập nhật 
bổ sung thông tin. Bên cạnh đó, Ban thư ký 
PSAV cũng tổ chức lấy ý kiến của các thành 
viên cho logo chính thức của PSAV. Ngày 
12 tháng 7 năm 2017, Vụ trưởng Vụ Hợp 
tác quốc tế đã đồng ý việc đưa vào sử dụng 
logo chính thức của PSAV dựa trên kết quả 
bầu chọn n  (hình bên).
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Cuộc họp Nhóm công tác ngành hàng 
Cà phê.
Vào ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại văn phòng 
Công ty Nestle Việt Nam, Ban điều phối ngành 
hàng Cà phê (VCCB) đã chủ trì cuộc họp của 
Nhóm Công tác ngành hàng Cà phê (hay còn 
gọi là Tiểu ban sản xuất). Tại cuộc họp, đại 
diện của Nestle Việt Nam đã chia sẻ tổng kết 
hoạt động trong năm 2016 cũng như ý tưởng 
hoạt động của Nhóm trong năm 2017. Bên 
cạnh đó Phó trưởng Ban Điều phối chia sẻ 
định hướng phát triển và hỗ trợ ngành của Ban 
Điều phối trong năm 2017 và đại diện của Diễn 
đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) cũng chia sẻ kế 
hoạch hoạt động và hỗ trợ của diễn đàn.

Các bên đều thống nhất trong năm 2017, 
nhóm Công tác ngành hàng Cà phê sẽ chú 
trọng vào việc chia sẻ kinh nghiệm và kết 
quả đã đạt được trong những năm qua nhằm 
hướng đến số người hưởng lợi lớn hơn, củng 
cố lại các thành viên và tăng cường kết nối để 
chia sẻ. 

Cùng ngày, Ban điều phối ngành hàng cà phê 
phối hợp cùng Viện Chính sách và Chiến lược 
Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) 
đã chia sẻ kết quả nghiên cứu về các rào cản 
chính sách trong tích tụ đất đai cho mở rộng 
sản xuất và phân tích các mô hình chính về 

liên kết hợp tác để tăng quy mô sản xuất. Hơn 
30 đại diện đã tham dự và cùng thảo luận chia 
sẻ về những thuận lợi cũng như thách thức 
trong thực hiện các mô hình tích tụ mở rộng 
sản xuất trên cơ sở Đề xuất mô hình tích tụ 
sản xuất thử nghiệm cho cà phê ở Tây Nguyên

Hội thảo tham vấn cho Dự thảo Bộ 
tài liệu Hướng dẫn sản xuất Chè bền 
vững.
Một trong những hoạt động quan trọng của 
Nhóm công tác ngành hàng Chè là xây dựng 
Tài liệu Hướng dẫn sản xuất Chè bền vững. 

Trong quý 2/2017 các thành viên trong nhóm 
đã cùng các chuyên gia đã xây dựng bản dự 
thảo cho Bộ tài liệu này. Vào ngày 27 tháng 5 
năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
đã phối hợp cùng Viện Khoa học Kinh tế Nông 
Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Hiệp hội chè 
Việt Nam, Sáng kiến Thương mại Bền vững 
IDH và các Doanh nghiệp tổ chức “Hội thảo 
Tham vấn cho Dự thảo Bộ tài liệu Hướng dẫn 
Sản xuất Chè bền vững” tại Hà Nội. Có hơn 50 
chuyên gia hàng đầu đang hoạt động trong 
ngành hàng chè đã tham dự Hội thảo và đóng 
góp ý kiến cho Bộ tài liệu; các ý kiến này đã 
được đưa ra trao đổi khách quan và được Ban 
soạn thảo ghi nhận và bổ sung. Dự kiến Dự 
thảo lần thứ hai sẽ được chỉnh sửa bổ sung 
trong Quý III năm 2017 và sẽ được đưa vào 
giảng dạy thử tại 05 tỉnh phía Bắc để tiếp tục 
lấy ý kiến tại các địa phương nhằm hoàn thiện 
trước khi trình lên Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn phê duyệt và áp dụng rộng rãi. 

Thúc đẩy xúc tiến ngành hàng thủy 
sản tại Hội chợ Thủy sản Toàn cầu.
Tại Hội chợ Thủy sản toàn cầu tại Brussel, 
Vương quốc Bỉ (Hội chợ Brussel) từ ngày 25-
27/4/2017, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp 
với các thành viên Nhóm công tác ngành hàng 
Thủy Sản tổ chức Họp báo với chủ đề về tình 
hình sản xuất và xuất khẩu cá tra Việt Nam, 

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN KHÁC
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tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm và 
thương hiệu, cụ thể là cung cấp các thông tin 
về hoạt động nuôi trồng chế biến cá tra của 
Việt Nam; Hội thảo về triển vọng ngành tôm 
Việt Nam tập trung vào thực trạng sản xuất và 
xuất khẩu tôm ở Viêt Nam và định hướng phát 
triển ngành tôm ở Việt Nam; Gặp gỡ doanh 
nghiệp nhập khẩu thủy sản và các nhà bán 
lẻ quốc tế, cụ thể là Đại diện Nhóm công tác 
Thủy sản của Thái Lan.

Diễn đàn đối thoại các Vấn đề và Giải 
pháp quản lý hiệu quả hóa chất trong 
nông nghiệp.
Dựa trên kết quả đánh giá nhanh về các vấn 
đề có liên quan đến Hóa chất Nông nghiệp, 
Văn phòng Ban thư ký PSAV phối hợp cùng 
Grow Asia, Nhóm công tác Nông nghiệp Nhật 
Bản, Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH, 
công ty Louis Dreyfus, Dow Agro Science và 
Bayer tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn đối thoại 
các Vấn đề và Giải pháp quản lý hiệu quả hóa 
chất trong nông nghiệp” vào ngày 20/6/2017 
tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là 
sáng kiến đưa các bên liên quan để cùng (i) 
cập nhật các vấn để có liên quan đến Hóa 
chất Nông nghiệp, (ii) chia sẻ các thông tin liên 
quan đến việc sử dụng hóa chất nông nghiệp 
trong các ngành hàng chính và (iii) thảo luận 
những sáng kiến và giải pháp trong việc quản 
lý và sử dụng hóa chất nông bền vững cho các 
ngành hàng. 

Đã có hơn 90 đại biểu là đại diện của của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và 
PTNT các tỉnh Tây Nguyên, các Doanh nghiệp 
cà phê – hạt tiêu – chè và rau, các Hiệp hội, 
các Hợp tác xã nông nghiệp và nông dân đã 
tham dự sự kiện này. Tại buổi đối thoại, nhiều 
vấn đề liên quan đến sử dụng và quản lý hóa 
chất trong nông nghiệp đã được đưa ra để đối 
thoại. Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu thực 
hành tốt tại địa phương cũng như nhiều sáng 
kiến và giải pháp khác nhau nhằm quản lý và 
sử dụng hóa chất nông nghiệp cũng được chia 
sẻ và thảo luận. Các đại biểu tham dự cũng 
tham gia thảo luận nhóm với các chủ đề có 
liên quan đến Vai trò và Trách nhiệm của khối 
công – khối tư và người nông dân trong việc 
quản lý và sử dụng Hóa chất nông nghiệp có 
trách nhiệm vì Nông nghiệp bền vững tại Việt 
Nam. Căn cứ trên kết quả thảo luận nhóm này, 
nhóm Công tác Hóa chất Nông nghiệp sẽ xây 
dựng những hoạt động phù hợp với kế hoạch 
hành động của Nhóm và chia sẻ cho các 
thành viên để thực hiện.

Ông Bùi Sỹ Doanh – Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật chia sẻ rằng “đây là một cuộc 
đối thoại được tổ chức tốt với các bài trình bày cũng như các thông tin chia sẻ là hữu ích cho 
người tham dự. Đây là một cơ hội tốt để các bên liên quan có thể học hỏi và hiểu biết lẫn 
nhau hơn”.

Bà Hồ Thị Ngọc Thủy, thành viên của HTX Trang trại Xanh thì cho biết “Tôi cảm ơn Ban tổ 
chức đã mời chúng tôi đến tham dự sự kiện này bởi đây là lần đầu tiên những người nông 
dân như tôi có thể chia sẻ những vấn đề khó khăn mà chúng tôi gặp phải đối với nhà nước 
và các bên liên quan”

Khảo sát mô hình Chè bền vững.
Ngày 1/6/2017, Văn phòng Ban thư ký Đối tác 
Nông nghiệp Bền vững tại Việt Nam (PSAV) 
đã cùng với đại diện của Vụ Kế hoạch và Viện 
Chính sách Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 
(IPSARD) thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đã 

có cuộc khảo sát đánh giá nhanh mô hình Đối 
tác Công Tư Chè bền vững tại tỉnh Phú Thọ. 
Mục tiêu của chuyến đánh giá nhằm (i) đánh 
giá tính hiệu quả và bền vững của mô hình Đối 
tác Công Tư của nhóm ngành hàng Chè, (ii) 
trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị bổ 
sung cho Thông tư Hướng dẫn đầu tư các Dự 
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Khóa tập huấn về 
các mô hình Hợp tác 
Công Tư trong nông 
nghiệp. 
Từ ngày 9 đến ngày 22 
tháng 4 năm 2017, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam phối 
hợp với Ban thư ký ASEAN 
thông qua chương trình 
xây dựng năng lực ASEAN 
- Nhật Bản đã tổ chức 
khoá đào tạo về các mô 
hình sản xuất PPP trong 
nông nghiệp của Việt Nam hướng tới gia tăng 
giá trị cho nông sản. Mục tiêu của khóa đào 
tạo nhằm chia sẻ giữa các nước thành viên 
ASEAN về các chính sách mới nhất liên quan 
đến PPP trong nông nghiệp và mô hình thực tế 
PPP trong nông nghiệp ở Việt Nam. 

Đã có 18 học viên đến từ 9 quốc gia ASEAN 
tham dự và có 11 Giảng viên đã đến từ các Bộ 
Ngành cũng như các tổ chức, doanh nghiệp 
tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm 
thực tiễn trong việc phát triển các mô hình dự 
án Hợp tác Công  Tư trong nông nghiệp để 
gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp và 
hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. 

Diễn đàn tăng trưởng Châu Á.
Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 2017 với chủ 
đề “Cách thức để nhân rộng” được tổ chức 
vào ngày 10 tháng 5 năm 2017 tại thành phố 
Phnôm Phênh, Vương quốc Campuchia đã 
thu hút được sự tham gia của hơn 120 đại biểu 

là Lãnh đạo cao cấp của các nước ASEAN, đại 
điện của các tập đoàn đa quốc gia, đại diện 
các các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức 
nông dân, và các bên liên quan khác. Các đại 
biểu đã cùng thảo luận về kịch bản của hệ 
thống cung cấp lương thực trong tương lai 
cũng như các vấn đề nông nghiệp trong khu 
vực ASEAN để từ đó cùng cam kết thực hiện.

Ngài Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn – Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đầu 
đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn. Tại phiên 
khai mạc Diễn đàn, Ngài Bộ trưởng đã chia sẻ 
một số kết quả mà Chương trình Đối tác Nông 
nghiệp Bền vững tại Việt Nam (PSAV) đã đạt 
được trong thời gian qua. Ngài Bộ trưởng đã 
nhấn mạnh việc cần phải tập trung đảm bảo 
An ninh lương thực và Dinh dưỡng trong khu 
vực để từ đó có thể hỗ trợ phát triển Nông 
nghiệp bền vững. 

Ngài Bộ trưởng cũng tham dự phiên thảo luận 
về Chương trình Đối tác Nông nghiệp Bền 
vững tại Việt Nam (PSAV). Tại đây, Ngài Bộ 

Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch nhận xét “Công ty Chè Phú Đa là một đơn vị 
được tổ chức tốt; mô hình liên kết với nông dân chặt chẽ và bền vững vì mang lợi ích cho cả 
hai bên. Đây là một mô hình mà Bộ Nông nghiệp sẽ cân nhắc xem xét để có thể nhân rộng”

án PPP trong ngành hàng nông nghiệp. 

Nhóm công tác đã tới thăm Công ty Chè Phú 
Đa – một trong những đơn vị tham gia thực 
hiện Dự án Chè giai đoạn 2 “Chất lượng và Bền 
vững của ngành chè Việt Nam” hướng đến việc 
đạt được chứng chỉ Rainforest Alliance (RA). 

Tại đây, nhóm công tác đã có thời gian để thảo 
luận cùng lãnh đạo nhà máy về mô hình của 
công ty hiện nay, thảo luận về hình thức liên 
kết với nông dân trong chuỗi sản xuất chè bền 
vững; thăm quan nhà máy sản xuất và chế 
biến chè, thăm các trang trại chè và thảo luận 
với người nông dân trồng chè. 
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trưởng yêu cầu phải hoàn thiện hơn nữa các 
mô hình Hợp tác Công Tư hiện nay nhằm huy 
động sự tham gia của các tổ chức và doanh 
nghiệp khác để có thể tối đa hóa các nguồn 
lực hỗ trợ cho nông nghiệp bền vững. Trong 
thời gian tới sẽ tổng kết mô hình của ngành 
hàng Cà phê và Chè để từ đó có thể nhân rộng 
cho các ngành hàng khác.

Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 2018 sẽ được tổ 
chức tại Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực 
Đông Nam Á.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại ASEAN 
đã diễn ra từ ngày 10-12/5 tại Campuchia 
kỷ niệm 50 năm thành lập nhóm ASEAN với 
Chủ đề chính là Tuổi trẻ - Công nghệ và Tăng 
trưởng toàn diện, Đã có khoảng 700 đại biểu 
tham dự đến từ 40 quốc gia, bao gồm các nhà 
lãnh đạo cấp cao, các Bộ trưởng các nước 
ASEAN và các nước như Nhật Bản và Hàn 
Quốc; các tổ chức quốc tế và các tập đoàn 
đa quốc gia. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ 
thướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn 
đã tham dự Diễn đàn. 

Chương trình nghị sự năm nay tập trung vào 
việc mở rộng hỗ trợ lực lượng lao động trẻ và 
năng động để cùng xây dựng một tương lai 
cho khu vực ASEAN; 40 nhóm thảo luận đã 
tập trung vào những vấn đề này. 

Trong bài phát biểu tại cuộc thảo luận về cơ 
sở hạ tầng thông minh, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng 
là điều kiện tiên quyết cho sự kết nối kinh tế và 
là vấn đề then chốt trong việc xây dựng Cộng 
đồng ASEAN. Thủ tướng hoan nghênh các 
công ty quốc tế đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại 
Việt Nam và nhấn mạnh rằng Chính phủ Việt 
Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư đặc 
biệt là dưới hình thức Hợp tác Công Tư (PPP). 
Tại phiên trao đổi với chủ đề “ASEAN: 50 năm 
tuổi trẻ”, Thủ tướng nhấn mạnh những thành 
tựu đạt được trong phát triển và hội nhập khu 
vực ASEAN 50 năm qua,  sự phát triển năng 
động của khối ASEAN đã tạo cơ hội cho các 
doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị thành lập 
một nhóm làm việc để nghiên cứu và đưa ra 
các chính sách về giáo dục, đào tạo nghề và 
khuyến khích khởi nghiệp và khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư vào các sáng kiến của 
thanh thiếu niên ASEAN.

Nhận vai trò là nước chủ nhà của WEF ASEAN 
vào năm 2018 từ Thủ tướng Campuchia 
Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc cho biết việc lựa chọn Việt Nam để 
tổ chức hội nghị khu vực WEF thể hiện sự phát 
triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác giữa WEF 
và Việt Nam, cũng như giữa Việt Nam và cộng 
đồng doanh nghiệp quốc tế n

CẬP NHẬT NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN

Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT gồm 
09 Điều và 03 Phụ lục hướng dẫn chi tiết về 
lĩnh vực đầu tư, nội dung đề xuất dự án, báo 
cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng dự án đầu 
tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn

Theo đó, Lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP 
trong nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm 
vi điều chỉnh của Thông tư này bao gồm hai 
nhóm chính: (1) Dự án xây dựng, cải tạo, 

vận hành, kinh doanh, quản lý công trình 
kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; (2) 
Dự án dịch vụ phát triển liên kết sản xuất 
gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp (gọi tắt là dự án DVC).

Thông tư đã hướng dẫn cụ thể về Đề xuất 
dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hợp 
đồng dự án đối với dự án DVC. Trách nhiệm 
quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức 
PPP trong lĩnh vực nông nghiệp và nông 
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thôn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND 
cấp tỉnh cũng được quy định chi tiết tại 
Thông tư này.

Việc ban hành Thông tư  14/2017/TT-
BNNPTNT là góp phần hoàn thiện khung 
pháp lý để phát triển các loại hình đầu tư 
theo hình thức đối tác công tư nói chung và 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói 
riêng, qua đó thu hút hơn nữa nguồn lực 
đầu tư tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp 
nông thôn trong thời gian tới.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22 
tháng 8 năm 2017.

Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 
về chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về 
“Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - 
xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các 
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Trong đó tại điều e mục II nhấn mạnh vào 
việc bổ sung và kiện toàn cơ chế, chính 
sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. 
Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ 
trợ và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự 
phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam, 
đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các doanh 
nghiệp khởi nghiệp… đảm bảo nguyên tắc 
phù hợp với các cam kết mà Việt Nam đã 
tham gia.

Sửa đổi Nghị định 210/2013/ ND-CP về 
các chính sách khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

Với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư 
và thúc đẩy các doanh nghiệp nông nghiệp 
phát triển, Chính phủ đã quyết định sửa đổi 
Nghị định 210/2013/ND-CP về các chính 
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp nông thôn nhằm xoá bỏ 
những khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn. Dự thảo Nghị định mới tập 
trung vào đề xuất cơ chế, chính sách, tăng 
hỗ trợ gián tiếp thông qua chính sách ưu 
đãi về tiền thuê đất, thuế, phí; môi trường 
đầu tư, giảm thủ tục hành chính, hạn chế 
tối đa hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà 
nước; Đặc biệt xóa bỏ cơ chế xin – cho, 
hướng tới tạo động lực kinh tế để các bên 
tham gia tự điều tiết. Nội dung sửa đổi tập 
trung vào mở rộng đối tượng, lĩnh vực, địa 
bàn, các lĩnh vực ưu đãi. Đối tượng sẽ mở 
rộng ra các doanh nghiệp nông nghiệp, 
doanh nghiệp ngoài ngành đầu tư vào 
nông nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp. 
Lĩnh vực hưởng ưu đãi bao gồm tất cả các 
khâu trong chuỗi giá trị nông, lâm, thủy 
sản. Các mức ưu đãi được phân theo cấp 
độ tùy thuộc theo địa bàn và lĩnh vực. Theo 
đó, các dự án nông nghiêp tại địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 
doanh nghiệp ứng dụng Nông nghiệp CNC 
sẽ hưởng mức ưu đãi cao nhất.

Tờ trình số 2319/BNG-THKT ngày 
04/7/2017 về việc ký lại Thỏa thuận hợp 
tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về 
việc WEF chịu phần lớn chi phí thực hiện 
Thỏa thuận hợp tác về “Phát triển nền kinh 
tế Việt Nam tự cường trước tương lai”


