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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 NGÀNH HÀNG 
NÔNG NGHIỆP 

TRONG SỐ NÀY:

Nhóm Công tác ngành hàng Cà phê:
Trong Quý III 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) đã thống nhất hướng 
đi mới cho chương trình hợp tác công tư 
ngành cà phê về chương trình hành động 
và chiến lược trong thời gian tới của Tiểu 
ban sản xuất, trong đó mục tiêu chính là 
tập trung vào chuyển giao kiến thức và 
chia sẻ thông tin để mở rộng các mô hình 
hoạt động hiệu quả cũng như phát triển 
các mô hình liên kết trong sản xuất cà phê 
bền vững, trọng tâm vào hoạt động trên 
các vườn mẫu và các sự kiện/hội thảo 
chia sẻ thông tin và kết nối với các dự án 
khác. Nhóm cũng thống nhất tăng cường 
liên kết hơn nữa của cả hai khối Công Tư; 
bên cạnh đó một số thành viên khác của 
Nhóm đang đóng vai trò quan sát viên 
cũng đã cam kết tham gia vào các năm 
tiếp theo để mở rộng quy mô hoạt động 
cho thời gian tới. 

Trong tháng 9, bản thảo đầu tiên cho 3 
Hợp phần mới của Bộ tài liệu hướng dẫn 
sản xuất cà phê bền vững (NSC) là (i) Sản 
xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu 

và ứng dụng nông lâm kết hợp trong canh 
tác cà phê, (ii) Sử dụng phân bón và thuốc 
bảo vệ thực vật trong sản xuất cà phê, 
(iii) Quản lý nước tưới trong cà phê do Tổ 
Chức Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu (GCP) và 
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 
Tây Nguyên (WASI) phối hợp thực hiện đã 
hoàn tất để lấy ý kiến đóng góp từ các 
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thành viên và đối tác của Tiểu ban, dự 
kiến hoàn tất ấn phẩm vào Quý IV năm 
2017. Việc cập nhật chỉnh sửa NSC lần 
này được thực hiện theo hướng nâng 
cao chất lượng và hiệu quả thực tiễn 
của bộ tài liệu, cập nhật những tiến bộ 
về mặt khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
thích ứng biến đổi khí hậu. Bộ tài liệu 
NSC cập nhật này sẽ được dùng phục 
vụ cho mục đích đào tạo cho giảng viên 
(ToT) và cho nông dân (ToF) trong sản 
xuất cà phê bền vững.

Nhóm Công tác ngành hàng Chè:
Trong tháng 8/2017, nhóm chuyên gia đã 
hoàn thiện Bản dự thảo Hướng dẫn sản 
xuất Chè bền vững (NSC). Nhóm cũng 
tổ chức Hội thảo với sự góp mặt của các 
chuyên gia nông nghiệp từ Cục Bảo Vệ 
Thực Vật, Viện KHKT Nông Nghiệp miền 
núi phía Bắc, cùng các chuyên gia và tư 
vấn nước ngoài đã có mặt để đưa ra góp 
ý cho bản dự thảo này. Căn cứ vào những 
góp ý này, nhóm sẽ tiếp tục phát triển tài 
liệu đào tạo chính thức cho giảng viên 
(ToT) và dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý 
IV/2017.

Đối với các dự án thực địa:

Một số công ty đã hoàn thiện quá trình 
kiểm định chính thức và đang chờ chứng 
nhận Rainforest Alliance (RA) trên cây 
chè. Nhóm công tác cũng có kế hoạch 
mở rộng hỗ trợ các doanh nghiệp khác. 

Bốn công ty tại Lai Châu, Hà Tĩnh, Lâm 
Đồng đã hoàn thành xong lớp đào tạo 
(ToT) đầu tiên về tiêu chuẩn SAN mới 
nhất 2017 và đang tiếp tục triển khai 
lịch tập huấn.

Đến hết tháng 8/2017, Dự án Agri-team 
IDH kết hợp làm với Hiệp hội Chè Việt 
Nam đã hoàn thành về cơ bản các hoạt 
động của mình. Đây là dự án giúp 13 
doanh nghiệp/hợp tác xã/ công ty chè 
từ 7 tỉnh thành trên cả nước thành lập 
tổ đội phun thuốc tập trung để doanh 
nghiệp có thể quản lý tốt hơn việc sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng 
chè của mình. Ngoài ra dự án còn giúp 
đỡ doanh nghiệp về tập huấn kỹ thuật 
nông nghiệp chuẩn và hỗ trợ mua bộ 
quần áo bảo hộ lao động và bình phun 
chuẩn để trang bị cho tổ đội cũng như 
mua thuốc đúng quy định.

Một số kết quả đạt được của nhóm trong 
thời gian qua: 

100% các doanh nghiệp cải thiện được 
về dư lượng thuốc bảo vệ theo tiêu 
chuẩn EU, Mỹ, Đài Loan so với trước khi 
tham gia dự án.
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5 công ty không còn tìm thấy dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật nào trong danh 
sách 15 hoạt chất bị cấm hoặc có quy 
định về dư lượng rất nghiêm ngặt của 
EU, Mỹ, Đài Loan

Các công ty hầu như không tìm thấy dư 
lượng hoặc nếu có thì đều ở dưới mức 
cho phép.

4074 nông dân đã được tập huấn theo 
tổ đội kỹ thuật nông nghiệp về danh 
sách các hoạt chất cấm xuyên suốt 
dự án.

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Hồ tiêu.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ 
tiêu đã tổ chức tái cấu trúc nhóm với 
đồng Chủ tịch mới của Nhóm là Cục 
Bảo vệ Thực vật, Bộ NN&PTNT; và sự 
tham gia tích cực của Hiệp hội Hồ tiêu 
Việt Nam (VPA).

Nhóm công tác cũng đã hoàn thiện kế 
hoạch hành động của Nhóm cho đến 
năm 2020 tập trung vào (i) Xây dựng 

Bộ tài liệu Hướng dẫn sản xuất Hồ tiêu 
bền vững, (ii) Chia sẻ kinh nghiệm, (iii) 
Hỗ trợ thành lập Ban điều phối ngành 
hàng Hồ tiêu Việt Nam, (iii) Xây dựng hệ 
thống thông tin cho ngành hàng. 

Tổ chức IDH Việt Nam phối hợp cùng 03 
doanh nghiệp là McCormick, Nedspice 
và Harrisfreeman đã ký thỏa thuận tài 
trợ cùng Trung tâm Khuyến nông quốc 
gia (NAEC) để xây dựng Bộ tài liệu 
Hướng dẫn sản xuất Hồ tiêu bền vững 
(NSC) với 07 hợp phần. Hội thảo về phát 
triển Bộ tài liệu này đã được tổ chức vào 
cuối tháng 9/2017.

Dự án cấp thực địa: Tổ chức IDH Việt 
Nam và công ty McComick đã cùng 
xây dựng dự án áp dụng quy trình Thực 
hành nông nghiệp tốt (GAP) dựa trên 
bộ tiêu chuẩn Rainforest Alliance nhằm 
hướng đến việc sản xuất Hồ tiêu bền 
vững ở Việt Nam. 

Nhóm công tác PPP Hóa chất nông 
nghiệp:

Phối hợp với Cục BVTV để rà soát 
danh sách các thuốc BVTV được phép 
sử dụng trên cà phê phù hợp với Bộ 
tiêu chuẩn 4C và UTZ. Nhóm cũng 
đồng ý thỏa thuận với các đối tác để 
phát triển một ứng dụng cho nông 
dân và các thanh tra nhằm kiểm tra 
các sản phẩm là thuốc BVTV đã được 
sử dụng.

Các tổ chức như IDH, SSI và nhóm 
công tác như ESA, ASTA đã thảo luận 
để thiết lập kênh thông tin ngành hàng 
để cùng chia sẻ thông tin về sản xuất, 
thương mại cũng như việc sử dụng 
hóa chất nông nghiệp trên cây hồ tiêu. 
Cuộc họp đầu tiên đã được tổ chức 
vào cuối tháng 9/2017.

Tổ chức Hội thảo về Kế hoạch hành 
động để cải thiện quản lý, kinh doanh 
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Cuộc họp Các đồng trưởng 
nhóm khối Công nhóm 
công tác PPP ngành hàng. 
Vào ngày 20 tháng 7 năm 
2017 tại Bộ NN&PTNT đã diễn 
ra cuộc họp Các đồng trưởng 
nhóm khối Công nhóm công 
tác PPP ngành hàng do Thứ 
trưởng Lê Quốc Doanh chủ trì. 
Cuộc họp được thực hiện nhằm 
mục đích (i) Báo cáo các kết 
quả đạt được của các nhóm 
công tác và (ii) Thảo luận kế 
hoạch hoạt động và triển khai hoạt động 
của các Nhóm trong thời gian tới. Các 
đồng trưởng nhóm đã chia sẻ các kết quả 
của các Nhóm trong thời gian cũng như kế 
hoạch của các Nhóm trong thời gian tới. 
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng chỉ đạo 
các Nhóm cần tăng cường hơn nữa hợp 
tác Công Tư để hoạt động thực chất hiệu 
quả hơn, xây dựng kế hoạch hoạt động 
của các Nhóm cần phải phù hợp và theo 
định hướng với kế hoạch phát triển ngành 
hàng của Bộ NN&PTNT.

Chuẩn bị cho Hội nghị Tầm nhìn 
ngành hàng Gạo và Ra mắt nhóm 
công tác PPP ngành hàng Gạo.
Trong Quý III năm 2017, Văn phòng PSAV 
đã phối hợp cùng với Viện IPSARD, tổ chức 
GIZ và công ty Bayer để cùng thống nhất 
tổ chức Hội nghị Tầm nhìn ngành hàng 
Gạo và Lễ ra mắt nhóm công tác PPP 
ngành hàng Gạo. Hoạt động này được 
tổ chức nhằm cập nhật tình hình chung 

về các chính sách và yếu tố thị trường 
lúa gạo tại Việt Nam; tăng cường hợp tác 
chiến lược phát triển bền vững chuỗi giá 
trị lúa gạo theo mô hình đối tác Công Tư; 
giới thiệu Nhóm công tác đối tác Công Tư 
ngành hàng Gạo. Hoạt động dự kiến được 
tổ chức vào tháng 11 năm 2017 tại Thành 
phồ Hồ Chí Minh. 

Thúc đẩy thành lập Nhóm công tác 
PPP ngành hàng Chăn nuôi. 
Trong Quý III, Văn phòng PSAV tiếp tục 
phối hợp cùng Cục Chăn nuôi và tập đoàn 
Bungee để xúc tiến các hoạt động phối 
hợp nhằm thúc đẩy việc thành lập Nhóm 
PPP ngành hàng Chăn nuôi. Căn cứ vào 
điều kiện ngành hàng Chăn nuôi thực tế, 
các mô hình liên kết Công Tư sẽ hướng 
đến các sản phẩm như thịt gà và thịt lợn 
mà trong đó vai trò của các Doanh nghiệp 
nội địa đóng vai trò xúc tác quan trọng. 

Hoàn thiện mẫu Giám sát Đánh giá 
cho các Nhóm ngành hàng. 

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG BAN THƯ KÝ PSAV

và sử dụng thuốc BVTV vào ngày 
17/8/2017. Mục tiêu của Hội thảo là 
(i) phổ biến các kết quả nghiên cứu 
chính và lấy ý kiến đóng góp của các 
đại biểu tham dự hội thảo, (ii) cùng các 

đối tác xác định nguyên nhân và giải 
pháp cho những vấn đề liên quan đến 
thuốc BVTV trong nông nghiệp ở tỉnh 
Lâm Đồng, và (iii) phát triển những ý 
tưởng để giải quyết các vấn đề này n
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Đánh giá Vườn mẫu thực địa.
Vào ngày 17 và 18 tháng 8, Nhóm công 
tác PPP ngành hàng cà phê đã tổ chức 
chuyến công tác thực địa kiểm tra 
vườn mẫu tại 02 tỉnh Đăk Lăk và Lâm 
Đồng. Chuyến công tác với sự tham 
dự của đại diện các thành viên từ khối 
Công bao gồm đại diện của Cục Trồng 
Trọt – Bộ NN&PTNT, Viện WASI, Trung 
tâm khuyến nông tỉnh Đăk Lăk và Lâm 
Đồng; khối Tư bao gồm đại diện của 
Công ty Nestlé Việt Nam, Công ty Ba 
Con Cò và tổ chức AgriMedia; và của 
dự án của Diễn đàn Cà phê Toàn cầu 
(GCP). Hoạt động do Ông Lê Văn Đức 
– Cục phó Cục Trồng trọt, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì. 

Qua 02 ngày làm việc tại 5 vườn mẫu 
được đề xuất, nhóm công tác đã đánh 
giá những tiêu chí tăng trưởng bền 
vững của các vườn mẫu; đánh giá vai 
trò của các trưởng nhóm nông dân 
trong việc chuyển giao, chia sẻ kiến 
thức và kinh  nghiệm cũng như kết nối 
hoạt động của nông dân nhằm hướng 
tới việc nhân rộng mô hình cũng như 
xây dựng và kết nối chuỗi trong sản 
xuất cà phê bền vững. Căn cứ vào kết 
quả từ chuyến công tác này, Trung tâm 
khuyến nông các tỉnh sẽ tiến hành rà 
soát và chọn lọc ra những mô hình 
vườn mẫu phù hợp, đảm bảo đáp ứng 
một trong các yêu cầu về mô hình tái 

canh cà phê, mô hình thâm canh và mô 
hình liên kết sản xuất cà phê bền vững, 
để triển khai các hoạt động của dự án 
trong thời gian tới. 

Chuyến đánh giá tiếp theo dự kiến diễn 
ra trong tháng 11 và kết quả của hai 
chuyến đi này sẽ được chia sẻ thông 
qua diễn đàn cà phê cũng như cập nhật 
bổ sung cho Bộ tài liệu hướng dẫn sản 
xuất cà phê bền vững (NSC) thích ứng 
với biến đổi khí hậu n

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN KHÁC

Trong Quý III, Ban thư ký văn phòng PSAV 
đã phối hợp cùng với Sáng kiến tăng tưởng 
bền vững Grow Asia để cùng xây dựng mẫu 
thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động 
Giám sát Đánh giá của các Nhóm ngành 
hàng. Các biểu mẫu này đã được chia sẻ 

với Sáng kiến Tầm nhìn mới trong Nông 
nghiệp (NVA) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF) đóng góp ý kiến và thông qua. Dự 
kiến các biểu mẫu này sẽ được chia sẻ với 
các Nhóm công tác PPP ngành hàng để 
thu thập dữ liệu trong thời gian tới n
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Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định: “trong những năm qua, cả hai khối Công và Tư 
đã chủ động tham gia một cách tích cực vào việc nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng 
khoa học kỹ thuật trong sản xuất, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tự nhiên và con 
người nhằm đảm bảo sản lượng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế đã 
chứng minh rằng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết kiệm, có trách 
nhiệm và tái tạo nguồn lợi phải được coi như một yêu cầu cấp thiết.”

TUẦN LỄ AN NINH LƯƠNG THỰC TRONG KHUÔN KHỔ CÁC 
HOẠT ĐỘNG CỦA APEC 2017

Đối thoại giữa các Bộ trưởng APEC và các CEO: Thúc đẩy đầu tư chuỗi 
nhằm phát triển nông nghiệp bền vững
Tuần lễ “An ninh lương thực và Nông 
nghiệp bền vững thích ứng với Biến đổi 
khí hậu” trong khuôn khổ chuỗi hoạt APEC 
được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 25 tại 
Cần Thơ. Đã có 9 cuộc Hội thảo, Đối thoại 
và Chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức bởi 
các nền kinh tế thành viên APEC với sự 
tham gia của hơn 650 đại biểu. Một trong 
những hoạt động quan trọng trong tuần lễ 
An ninh lương thực này là Đối thảo giữa 
các Bộ trưởng APEC và các CEO với Chủ 
đề Thúc đẩy Đầu tư chuỗi nhằm phát triển 

Nông nghiệp Bền vững. 
Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà và Thứ 
trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đã 
tham dự và chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, 
các đại biểu tham dự đã có những trao đổi 
thẳng thắn xung quanh các chủ đề như (i) 
sử dụng có trách nhiệm tài nguyên để đảm 
bảo sản xuất lương thực bền vững và lợi 
nhuận cao cho các đối tác trên toàn chuỗi; 
(ii) đầu tư sản xuất lương thực và chế biến 
lương thực bền vững và (iii) vai trò của khu 
vực công và tư trong các vấn đề này
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QUÝ III/2017

Phát biểu về định hướng phát triển nông 
nghiệp Việt Nam bền vững trong thời gian 
tới, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT 
Hà Công Tuấn khẳng định: Việt Nam nhận 
thức sâu sắc 2 vấn đề: là quốc gia đang 
chịu ảnh hưởng BĐKH; thứ hai đất nước 
nông nghiệp truyền thống đang trong quá 
trình chuyển đổi gặp rất nhiều thách thức 
trong bối cảnh thị trường, nền kinh tế mở 
hoàn toàn. Do đó, Việt Nam khẳng định 
chỉ có sản xuất nông nghiệp sạch, hữu 
cơ theo mô hình nông nghiệp xanh. Để 
thực hiện được những mục tiêu lớn trên, 

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi coi 
các doanh nghiệp vừa là động lực, vừa là 
nhân tố quyết định thành công của liên kết 
chuỗi. Việt Nam có 14 triệu hộ nông dân 
làm nông nghiệp, có trên 70 triệu mảnh 
ruộng. Giai đoạn dựa vào hộ, không có liên 
kết giờ đã đến ngưỡng của sự phát triển, 
giờ quyết tâm đi vào phát triển bền vững”. 
Thứ trưởng cũng mong muốn thúc đẩy liên 
kết, hợp tác quốc tế để các bên hài hòa cơ 
chế, thể chế, nhất là vấn đề kiểm soát an 
toàn thực phẩm, gỡ bỏ rào cản để tăng thu 
hút đầu tư vào nông nghiệp n

Chiều ngày 5/9 tại Hà Nội, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổ chức “Hội thảo 
Tham vấn cơ chế, chính sách 
thu hút đầu tư và khuyến 
khích phát triển doanh nghiệp 
trong nông nghiệp” nhằm 
đánh giá để sửa đổi Nghị định 
210 về chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn. 
Tham dự hội thảo còn có các 
chuyên gia kinh tế, doanh 
nghiệp lớn đang hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Các chuyên 
gia đã có cơ hội đóng góp ý kiến vào Dự 
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định 210 đang được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn xây dựng về cơ chế 
chính sách thu hút đầu tư trong nông 
nghiệp. Các đại biểu cho rằng ngoài việc 
rà soát điều chỉnh chính sách về đất đai, 
vốn tín dụng phải đảm bảo nguồn lực 
trong thực hiện chính sách.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân 

Cường đánh giá cao nỗ lực đầu tư của 
các doanh nghiệp vào nông nghiệp trong 
thời gian qua. Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc thu thập các ý kiến đóng góp sau 
hội thảo để hoàn thiện nội dung trước khi 
trình Chính phủ thông qua để Nghị định 
bổ sung, sửa đổi Nghị định 210 thực sự 
hiệu quả khi đi vào cuộc sống. Bộ trưởng 
Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh đến vai 
trò của doanh nghiệp với vị trí chủ thể 
dẫn dắt trong liên kết giá trị chuỗi trong 
nông nghiệp Việt Nam n

Chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp phải đảm bảo gỡ 
“nút thắt” về đất đai, tín dụng
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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

Cuộc họp các Đồng trưởng nhóm.

Ban thư ký văn phòng PSAV đã thảo luận với các Đồng trưởng nhóm khối Tư 
nhân nhóm công tác PPP ngành hàng để tổ chức cuộc họp với mục đích (i) trao 
đổi về kế hoạch hành động các nhóm trong giai đoạn 2018 – 2020. (ii) thảo luận 
nội dung cho cuộc họp thường niên PSAV 2017 và (iii) củng cố và rà soát thành 
viên nhóm. Hoạt động sẽ được chủ trì bởi lãnh đạo Ban Thư ký văn phòng PSAV 
và dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong Quý IV năm 2017, Ban thư ký văn phòng PSAV sẽ phối hợp với các nhóm 
công tác ngành hàng để thu thập dữ liệu nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị 
cho cuộc họp báo cáo thường niên PSAV cũng như báo cáo tăng trưởng của 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới. 

Cuộc họp thường niên của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam 
được tổ chức với mục đích Đánh giá các hoạt động của các nhóm Công tác PPP 
ngành hàng trong năm 2017. Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 
12 năm 2017 với sự tham gia của tất cả các thành viên thuộc Đối tác Phát triển 
Nông nghiệp Bền vững Việt Nam và các quan sát viên. 

Đánh giá kết quả các nhóm ngành hàng.

Cuộc họp thường niên của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt 
Nam.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHO THỜI GIAN TỚI.


