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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
Các hoạt động cho thời gian tới

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

TRONG SỐ NÀY:

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Chè:
Dự án “Thúc đẩy các nông hộ chè tham gia 
vào chuỗi cung ứng chè bền vững và chất 
lượng” – giai đoạn 2 (VUI) bước đầu đi vào 
hoạt động. Trong Quý II năm 2018, Ban Quản 
lý Dự án đã thực hiện các hoạt động khảo sát 
tại các công ty chè tại Phú Thọ và Nghệ An, 
cùng với đó đã xác định được thêm 2 doanh 
nghiệp tham gia vào dự án để được tập huấn 
tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững SAN. Dự 
án VUI được tổ chức Sáng kiến Thương mại 
Bền vững IDH của Hà Lan, Tập đoàn Unilever 
và Bộ Nông nghiệp & PTNT triển khai theo 
mô hình hợp tác công – tư (PPP), nhằm đào 

tạo tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân 
canh tác chè theo tiêu chuẩn nông nghiệp 
bền vững SAN, hướng đến đạt chứng chỉ 
Rainforest Alliance (RA). Dự án sẽ hỗ trợ 15 
nhà máy cùng 16,500 nông hộ trồng chè về 
nông nghiệp bền vững. Dự kiến sẽ có khoảng 
25 nghìn tấn chè được sản xuất có trách 
nhiệm. Trong đó, khoảng 15 nghìn tấn được 
chứng nhận RA, tiếp cận thị trường thế giới 
và cung ứng cho Tập đoàn Unilever.

Các công ty chè ở Lai Châu đã bước đầu 
hoàn thành công tác đánh giá nội bộ trước 
khi chính thức đăng ký đánh giá chứng 
nhận SAN chính thức vào Quý III năm 2018.

Quý II/2018
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Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ tiêu: 
Sau Hội thảo tham vấn ngày 23/3/2018, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và nhóm tư vấn 
đã chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các đại biểu. Hiện bản dự thảo cuối cùng của Bộ Tài 
liệu Quốc gia Hướng dẫn Sản xuất Hồ tiêu Bền vững (NSC) đã được hoàn thiện và được sử 
dụng làm tài liệu giảng thử cho 02 khóa học diễn ra vào các ngày 9-11/7 tại Buôn Ma Thuột 
(Đắk Lăk) và 12-14/7 tại Pleiku (Gia Lai). Sau 02 khóa tập huấn thí điểm này, căn cứ vào đóng 
góp chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các cán bộ, Bộ tài liệu sẽ tiếp tục được chỉnh sửa trước 
khi đưa vào áp dụng cho toàn ngành.

Cục Bảo vệ thực vật, Hiệp hội Hồ 
tiêu Việt Nam và Tổ chức Sáng 
kiến Thương mại Bền vững IDH 
thay mặt Nhóm công tác PPP 
ngành hàng Hồ tiêu đã lựa chọn 
Viện Chính sách và Chiến lược 
Phát triển Nông nghiệp và Nông 
thôn (IPSARD) làm đơn vị tư vấn 
hỗ trợ quá trình thành lập Ban Điều 
phối ngành hàng Hồ tiêu. Cục Bảo 
vệ thực vật đã gửi công văn đề nghị 
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam làm đơn 
vị đầu mối phối hợp chặt chẽ với 
IPSARD để tư vấn và tham vấn các 
bên liên quan trong toàn bộ quá 
trình thành lập.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ tiêu đã làm việc và thảo luận cùng với các công ty 
tư nhân nhằm xác định nhu cầu hợp tác và đề xuất thiết kế các dự án trong tương lai. 
Nhóm cũng làm việc với các Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế bao gồm ESA, ASTA và SSI nhằm 
trao đổi thông tin về xu hướng thị trường, giá cả, yêu cầu của quốc tế và trong nước.

Nhóm công tác PPP Hóa chất Nông nghiệp: 
Trong Quý II, Các trưởng nhóm bao gồm Cục BVTV, Tổ chức Croplife Châu Á và Croplife 
Việt Nam; tổ chức IDH và đại điện Ban Thư ký PSAV đã có cuộc họp nhằm rà soát lại các 
hoạt động 06 tháng đầu năm của Nhóm 
và xây dựng kế hoạch hành động của 
Nhóm trong ngắn hạn và trung hạn. Một 
trong những hoạt động của nhóm là tiếp 
tục theo dõi và hỗ trợ các ngành hàng cà 
phê, hồ tiêu và chè. Nhóm sẽ cũng sẽ lên 
kế hoạch thăm dò khảo sát hỗ trợ Nhóm 
công tác PPP ngành hàng rau quả để có 
thể giúp nhóm đạt được những chỉ tiêu 
xuất khẩu theo như yêu cầu của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và PTNT n

 
- 
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

Chiến lược phát triển cho PSAV năm 2018 và chuẩn bị Diễn đàn 
Tăng trưởng châu Á 2018

Ngày 18/5/2018, Ban thư ký PSAV đã có buổi làm việc với Grow Asia tại Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về các công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Sáng kiến tăng trưởng 
châu Á 2018 và các hoạt động sắp tới của PSAV.

Ban thư ký PSAV và Grow Asia đã thống nhất các sửa đổi của Chương trình Diễn 
đàn Sáng kiến tăng trưởng châu Á 2018 và các vấn đề chuẩn bị liên quan. Bên 
cạnh đó, các vấn đề quan trọng cần giải quyết cấp bách như: (i) Bổ sung thêm 
Phó đồng trưởng ban khối Tư nhân để thúc đẩy các hoạt động của Nhóm; (ii) Thu 
hút thêm các Doanh nghiệp trong nước tham gia PSAV; (iii) Chỉnh sửa và cập nhật 
Điều lệ hoạt động; (iv) Nghiên cứu khả năng thành lập các Nhóm mới và mở rộng 
Nhóm công tác PPP ngành hàng về Rau quả và (v) Bổ sung nhân sự cho Ban Thư 
ký PSAV cũng đã được thảo luận cụ thể trước khi báo cáo Thứ trưởng Lê Quốc 
Doanh tại cuộc tiếp đón cùng ngày.

Ngoài ra, Grow Asia cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với PSAV để chuẩn bị nội dung và 
tổ chức các sự kiện quan trọng của PSAV trong năm 2018 bao gồm Họp thường 
niên giữa năm của Nhóm Công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV và Hội 
thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV n



4 www.psav-mard.org.vn

Bản tin PSAV

Ngày 25/5/2018, Ban thư ký PSAV đã tổ 
chức 01 cuộc họp 3 bên giữa Vụ Hợp tác 
quốc tế, Cục Trồng trọt và IPSARD để rà 
soát đánh giá lại tình hình hoạt động của 
Nhóm công tác PPP ngành hàng Rau 
quả. Hiện nay, Nhóm mới chỉ phát triển 
các dự án khoai tây của Công ty PepsiCo 
Việt Nam, chưa có các mặt hàng rau quả 
khác trong Nhóm. Vì vậy, để mở rộng 
thêm các mặt hàng rau quả, Vụ Hợp tác 
quốc tế, Cục Trồng trọt và IPSARD thống 
nhất đề xuất kêu gọi các Tập đoàn quốc 
tế và các Công ty trong nước có hoạt 
động kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực 
trồng và chế biến rau quả tham gia với vai 
trò là đối tác hoặc thành viên của Nhóm 

công tác PPP ngành hàng Rau quả, qua 
đó hỗ trợ phát triển nguồn nguyên liệu, 
chế biến, chứng nhận, kết nối và thu mua 
sản phẩm n

Định hướng phát triển Nhóm công tác PPP ngành hàng Rau quả

Ngày 22/5/2018, đại diện Ban Thư ký 
PSAV và cùng đại diện Nhóm công tác 
PPP ngành hàng Chè có buổi làm việc 
với Tổng Giám đốc Công ty Chè URC để 
cùng phối hợp xây dựng các dự án Chè 
bền vững theo mô hình hợp tác Công 

Tư. Tại cuộc họp, Bà 
Nguyễn Ánh Hồng – 
Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Chè đã chia sẻ bối 
cảnh ngành hàng chè 
và gợi ý những hoạt 
động cần thiết để 
phát triển ngành hàng 
hiện nay; trong khi 
ông Huỳnh Tiến Dũng, 
Giám đốc Quốc gia tổ 
chức IDH Sáng kiến 
Thương mại Bền vững 
chỉ ra sự cần thiết có 
sự phối hợp từ cả phía 
Công và phía Tư để 

hỗ trợ phát triển bền vững ngành hàng 
chè. Tổng Giám đốc Công ty Chè URC 
cam kết việc sử dụng các nguồn lực 
của công ty để hỗ trợ hiệu quả hơn nữa 
các hoạt động n

Tăng cường hợp tác kết nối mở rộng các hoạt động của PSAV
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CÁC SỰ KIỆN KHÁC CÓ LIÊN QUAN
Cải thiện năng suất lao động nông nghiệp: Vai trò của khu vực tư 
nhân

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn

Ngày 20/4/2018, Vụ Hợp tác 
quốc tế, Bộ Nông nghiệp & 
PTNT, Văn phòng Chương trình 
Hỗ trợ Quốc tế (ISG) phối hợp 
với các đối tác: PSAV, Cơ quan 
hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) và Công ty PepsiCo Việt 
Nam tổ chức Diễn đàn đối thoại 
chính sách: “Cải thiện năng 
suất lao động: Vai trò của khu 
vực tư nhân”.

Diễn đàn thu hút gần 100 đại biểu tham 
dự đại diện cho các Bộ Nông nghiệp & 
PTNT, Lao động, Thương binh và Xã hội, 
các Viện/Trường, các Sở Nông nghiệp & 
PTNT và đặc biệt là rất đông các doanh 
nghiệp từ khu vực tư nhân như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Hà Lan… và doanh nghiệp Việt 
Nam. Những tham luận tại diễn đàn đã 
nêu rõ hiện trạng năng suất lao động nông 
nghiệp thấp của Việt Nam và chỉ ra những 
‘nút thắt’ cần tháo gỡ để cải thiện năng 
suất. Những mô hình năng suất lao động 
cao của các công ty PepsiCo Việt Nam, 
thành viên của nhóm PSAV, công ty thực 
phẩm Nhật Bản-Đà Lạt đã chứng tỏ tiềm 
năng năng suất lao động nông nghiệp cao 

của Việt Nam nếu ứng dụng các quy trình 
kỹ thuật tiên tiến, phương thức quản lý sản 
xuất nông nghiệp tốt và nâng cao trình độ 
thâm canh của nông dân thì chắc chắc đạt 
năng suất cao.
Những giải pháp chính để cải thiện năng 
suất lao động được đưa ra như 

- Cải thiện các chính sách về đất đai 
- Chính sách cải tiến giống 
- Cải thiện chính sách đầu tư để phát 
triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp tốt
- Phát huy tinh thần làm chủ của người 
sản xuất, thực hiện phương thức hợp 
đồng tiên tiến trong sản xuất, gắn với 
bao tiêu nông sản và phát triển thị 
trường n

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP về việc các doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ 
được hưởng nhiều cơ chế, chính sách 
khuyến khích của Nhà nước và Quyết định 
số 19/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chí, 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao

Theo quy định, doanh nghiệp được nhận ưu 
đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành 
lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh 
nghiệp và có các dự án nông nghiệp thuộc 

(i) đặc biệt ưu đãi đầu tư; (ii) ưu đãi đầu tư 
và (iii) khuyến khích đầu tư.

Các doanh nghiệp trên sẽ được Nhà nước 
ưu đãi và hỗ trợ thông qua miễn, giảm 
tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước của Nhà nước; hỗ trợ tập 
trung đất đai; tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; hỗ 
trợ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ đào 
tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; 
hỗ trợ đầu tư cơ sở; cung cấp dịch vụ công 
và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, 
nông thôn n
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Tổ chức sản xuất theo chuỗi để quản lý tốt việc sử dụng thuốc 
bảo vật thực vật

Tổ chức sản xuất theo 
chuỗi để quản lý tốt việc sử 
dụng thuốc bảo vật thực 
vật, đó là một trong những 
giải pháp được đưa ra tại 
Hội nghị “Định hướng công 
tác bảo vệ thực vật trong 
tình hình mới” được tổ chức 
vào ngày 15/5/2018 nhằm 
khắc phục những tồn tại 
của ngành bảo vệ thực vật 
(BVTV) hiện nay, đặc biệt 
trong việc kiểm soát sử 
dụng các loại thuốc BVTV.

Theo Cục trưởng Cục Bảo 
vệ Thực vật Hoàng Trung, 
những năm gần đây, biến đổi khí hậu 
diễn biến ngày càng rõ nét không những 
ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây 
trồng mà còn làm bùng phát nhiều sinh 
vật gây hại mới hoặc thay đổi quy luật 
phát sinh gây hại của sinh vật gây hại và 
cũng gây nhiều khó khăn cho công tác 
dự tính dự báo và chỉ đạo phòng chống. 
Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu sử 
dụng thực phẩm an toàn của người tiêu 
dùng trong nước ngày càng tăng cũng 
như yêu cầu từ các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) đang được ký kết, hàng 
rào kỹ thuật về kiểm dịch thực vật và an 
toàn thực phẩm đang được các nước 
nâng lên ở mức rất cao, vì thế cần nâng 
cao năng lực cán bộ trong ngành BVTV, 
ứng dụng các công nghệ mới trong quản 
lý và dự báo…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Cường cho 
rằng, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ 
thực vật thời gian qua dẫn đến làm tăng 
giá thành sản phẩm nông sản và tác 
động không nhỏ tới môi trường. Ngài Bộ 

trưởng yêu cầu, phải giảm nhanh lượng 
thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là nhóm 
thuốc trừ cỏ, thuốc có độc tố cao. Yêu 
cầu, ngành bảo vệ thực vật phải phối 
hợp cùng các đơn vị kiểm soát, ngăn 
chặn tình trạng thuốc nhập lậu. và chấn 
chỉnh mạng lưới cung ứng thuốc bảo 
vệ thực vật, nhất là khâu dịch vụ trung 
gian. Hướng các nhà sản xuất, phân 
phối, người sử dụng vào sử dụng sản 
phẩm thân thiện môi trường như thuốc 
bảo vệ thực vật sinh học để thay thế dần 
các nhóm thuốc hóa học. Tăng cường 
tuyên truyền đưa tiến bộ khoa học kỹ 
thuật sản xuất thân thiện môi trường 
vào sản xuất. Cần đẩy mạnh tổ chức và 
thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu 
thụ để đảm bảo quản lý tốt việc sử dụng 
các loại thuốc bảo vật thực vật, đảm bảo 
yêu cầu về an toàn thực phẩm cho sản 
phẩm tiêu dùng trong nước cũng như 
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Liên kết sản 
xuất còn là yếu tố quan trọng để tổ chức 
thu gom bao bì thuốc bảo vật thực vật 
sau sử dụng, không để gây ô nhiễm môi 
trường n
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Ngày 30/7/2018, tại TP Đà Lạt (Lâm 
Đồng) đã diễn ra Hội nghị toàn quốc 
“Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp” do Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì 

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tâm huyết 
của các doanh nghiệp, nêu lên những 
thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc 
về cơ chế, chính sách trong đầu tư phát 
triển nông nghiệp, nhất là tiếp cận nguồn 
tín dụng, đất đai, khó khăn về giống cây 
trồng, vật nuôi, kết quả nghiên cứu ứng 
dụng, thị trường tiêu thụ; vấn đề bảo hiểm 
nông nghiệp, tập trung đất đai, thủ tục 
hành chính về đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực nông nghiệp… Các Bộ, thành viên 

Chính phủ đã trả lời, đối thoại với các 
doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia về 
nhiều vấn đề, nhất là doanh nghiệp nông 
nghiệp, một lực lượng được xác định có 
vai trò “chủ lực” thúc đẩy phát triển sản 
xuất nông nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những 
kết quả to lớn mà ngành nông nghiệp đạt 
được trong thời gian qua, đồng thời thẳng 
thắn chỉ rõ những hạn chế mà báo cáo 
đã đề cập. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đề ra mục 
tiêu, trong 10 năm tới Việt Nam quyết tâm 
xếp vào hàng thứ 15 nằm trong các nước 
phát triển về nông nghiệp trên thế giới n

Thủ tướng đặt hàng ngành nông nghiệp 10 năm nữa vào top 15 
thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp. Ảnh: VGP.
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Bản tin PSAV

Thông tin liên lạc
Văn phòng Ban Thư ký Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) 
Phòng 102 Tòa nhà B4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024 3771 3071   I    Email: psav.office@psav-mard.org.vn  I   Website: psav-mard.org.vn

Để chuẩn bị cho WEF ASEAN 2018 và Diễn 
đàn Tăng trưởng Châu Á 2018, Ban thư ký 
PSAV đã phối hợp với các Đồng trưởng 
nhóm các Nhóm công tác PPP ngành 
hàng chuẩn bị tổ chức “Họp thường niên 
giữa năm của Nhóm công tác PPP ngành 
hàng thuộc Đối tác Phát triển bền vững 
nông nghiệp Việt Nam”. Dự kiến sẽ có 
khoảng 60 - 80 đại biểu tham dự đến từ các 
Nhóm công tác PPP ngành hàng; các CEO 
các Tập đoàn/Công ty đa quốc gia đồng 
trưởng Nhóm công tác PPP ngành hàng; 
các Cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/
ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và 
ngoài nước; thành viên nhóm PSAV, quan 
sát viên; Ban Thư ký Grow Asia; các tổ chức 
trong nước và quốc tế có liên quan khác.

WEF ASEAN 2018 và Diễn đàn Tăng 
trưởng Châu Á 2018

Hội nghị WEF ASEAN, trước đây là Hội 
nghị WEF Đông Á, là một diễn đàn lớn và 
có uy tín trong khu vực, thu hút sự tham 
dự của lãnh đạo nhiều nước trong và ngoài 
khu vực, nhiều tổ chức quốc tế lớn và đông 
đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế 
giới. Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 với 
chủ đề “Tinh thần doanh nghiệp và Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4” sẽ diễn ra 
từ ngày 11-13/9/2018 tại Trung tâm Hội 
nghị quốc gia Hà Nội, là một trong những 
sự kiện đối ngoại quan trọng của nước ta 
trong năm 2018. 

Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á là một sự 
kiện cấp cao quy tụ hơn 120 lãnh đạo 
cấp cao các nước ASEAN, thế giới và khu 
vực, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế, tổ 
chức nông dân và nhiều đối tác quan trọng 
cùng tham dự vào một chương trình hành 
động chung. Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 
thường niên lần thứ tư năm 2018 dự kiến 
sẽ được tổ chức vào ngày 11/9/2018 bên 
lề Hội nghị WEF-ASEAN. 

Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á năm nay 
được xây dựng dựa trên các bài học và 
phản hồi từ các diễn đàn được tổ chức 
trước đó. Chương trình nghị sự kết hợp 
các kết quả khảo sát từ những đạo biểu 
tham dự năm trước, với mục đích chia sẻ 
thông tin, tạo mối kết giao mới và học tập 
các kiến thức mới. Với chủ đề “Đổi mới để 
tạo ra thay đổi: Khám phá và truyền cảm 
hứng”, đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ có 
nhận thức mạnh mẽ về mục đích, tiến độ 
và những đổi mới đang nổi lên trên toàn bộ 
mạng lưới của Grow Asia. Đại biểu tham 
dự sẽ được truyền cảm hứng để tiếp tục 
cam kết đóng góp hơn nữa vào việc phát 
triển quan hệ đối tác đa bên, thúc đẩy sự 
phát triển của các ngành nông nghiệp và 
hệ thống lương thực hiện đại, trong đó lấy 
người nông dân làm cơ sở để thúc đẩy phát 
triển các chuỗi cung ứng có lợi nhuận cao 
và bền vững n

Họp thường niên giữa năm của Nhóm công tác PPP ngành hàng 
thuộc Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam

CÁC HOẠT ĐỘNG CHO THỜI GIAN TỚI


