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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
Một số hoạt động nổi bật trong 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:

Trong Quý 3/2019, các đồng trưởng nhóm khối 
công và tư nhất trí ban hành cơ chế hoạt động 
chính thức của Nhóm hợp tác công tư ngành Chè 
vào tháng 6 năm 2019 đồng thời thành lập tổ 
công tác với sự tham gia của các đại diện từ Cục 
Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Tổ chức Sáng kiến 
Thương mại bền vững IDH, Công ty Unilever, Công 
ty URC và Hiệp hội Chè Việt Nam và họp tổ công 
tác vào tháng 8 năm 2019 để thống nhất một số 
nội chính về hoạt động của Nhóm bao gồm: (i) Kế 
hoạch hoạt động chung đến năm 2019; (ii) Thống 
nhất bổ nhiệm Công ty Unilever tiếp tục giữ chức 
vụ Đồng chủ trì khối tư của Nhóm công tác, bổ 
nhiệm thêm Tổ chức IDH làm Đồng chủ trì khối tư 
của Nhóm nhằm tăng cường cơ hội kết nối, kêu 

gọi tài trợ cho các dự án của Nhóm, Cục Trồng trọt 
và Cục Bảo vệ thực vật (BTVT) tiếp tục giữ chức 
vụ là Đồng chủ trì đại diện cho khối công, Hiệp hội 
Chè tiếp tục đảm nhiệm vai trò thư ký. Tổ chức 
IDH cam kết tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 
Nhóm tối thiểu trong 12 tháng tới và hỗ trợ Nhóm 
tìm kiếm các nguồn tài trợ khác từ chính phủ Hà 
lan; (iii) Đẩy mạnh vai trò và sự tham gia của các 
thành viên trong hiệp hội. Ngoài việc thống nhất 
kế hoạch hoạt động, giải quyết các vấn đề chung 
của ngành, cần tạo diễn đàn để các công ty thành 
viên chia sẽ bài học kinh nghiệm, kết nội mạng 
lưới, phát triển ngành chè.

Sau cuộc họp, Ban thư ký Nhóm đã tiếp tục triển 
khai làm việc với Cục BVTV, Cục Chế biến để thống 
nhất các hoạt động các Cục có thể tham gia trong 
bản kế hoạch chung. Trong đó, Cục BVTV sẽ chủ 
trì nội dung về kiểm soát sử dụng thuốc BVTV 
bằng cách cung cấp danh mục các loại thuốc 
được phép sử dụng trên chè giúp Nhóm xây dựng 
bộ thuốc cho cây chè. Các doanh nghiệp sẽ tham 
gia xây dựng bộ thuốc phù hợp với thị trường 
xuất khẩu của từng doanh nghiệp. Cục chế biến 
và Phát triển thị trường nông sản sẽ chủ trì hoạt 
động (i) rà soát tiêu chuẩn các sản phẩm chè và 
quy chuẩn các cơ sở chế biến chè, bổ sung chỉnh 
sửa tiêu chuẩn, quy chuẩn; (ii) kiểm tra việc thực 
hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn thực phẩm tại 
một số cơ sở chế biến chè. Kinh phí cho 2 hoạt 
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động trên sẽ được huy động từ ngân sách của 
Bộ và được khai trong Quý 2/2020.

Bên cạnh đó, tất cả các thành viên của Nhóm 
được giao tiếp tục tìm kiếm các nguồn hỗ trợ 
trong và ngoài nước; khuyến khích các thành 
viên hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chung của 
Nhóm, nhưng vẫn phải tuân thủ theo sự chỉ 
đạo của nhóm và ban điều hành; tìm kiếm và 
tuyển dụng 1 cán bộ điều phối dự án có kinh 
nghiệm, có chuyên môn, có khả năng làm việc 
và thương thảo, quản lý dự án với các cơ quan 
khối công và các thành viên.

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Hồ tiêu: 

Nhằm thể chế hóa hoạt động của Nhóm công 
tác PPP ngành hàng Hồ tiêu, thúc đẩy vai trò 
của khối tư trong các hoạt động của nhóm, 
tăng cường hiệu quả kết nối giữa khối công và 
khối tư, Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ 
tiêu đã tiến hành tham vấn và thống nhất về 
việc xây dựng dự thảo quy định quy chế hoạt 
động của Nhóm công tác, trong đó có quy định 
về việc thành lập 1 tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ 
Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu. Tổ chuyên gia 
sẽ có sự tham gia của Cục BVTV và Cục Chế 
biến và Phát triển thị trường nông sản về phía 
khối công cùng các doanh nghiệp trong nước 
và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh, chế biến, xuất khẩu hồ tiêu để hỗ 
trợ tăng cường hiệu lực thực thi chính sách cấp 
tỉnh và hiệu quả hoạt động của các dự án công-
tư của Nhóm. Một tổ giúp việc cho Nhóm công 
tác cũng sẽ được thành lập bao gồm đại diện 
của Cục BVTV, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Tổ 
chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH hỗ 
trợ các Trưởng nhóm khối công và khối tư của 
Nhóm công tác.  

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Thủy sản:
Trong Quý 3/2019, Nhóm công tác PPP ngành 
hàng Thủy sản đã phối hợp với Tổng Cục Thủy 
sản và các đơn vị thành viên tổ chức nhiều 
hoạt động nhằm thúc đẩy nuôi trồng thủy sản 
bền vững thông qua mô hình hợp tác công - tư. 
Cụ thể, một số hoạt động chính đã được triển 
khai bao gồm:

- Hội Thảo  tham vấn các bên liên quan trong 
việc xây dựng chương trình quan trắc dịch 
bệnh và môi trường trong nuôi trồng thủy sản 
(tôm/cá tra) (7/2019)

- Hội thảo kết nối các đơn vị cung cấp công 
nghệ với các doanh nghiệp, người nuôi trong 
việc ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm hiệu 
quả (7/2019). Khảo sát và kết nối thành công 
mô hình thí điểm áp dụng công nghệ trong 
việc nuôi tôm hiệu quả tài nguyên và cải thiện 
năng suất, chất lượng.

- Hội thảo giới thiệu các quy trình nuôi tôm 
hiệu quả về sử dụng tài nguyên và giảm giá 
thành (8/2019).

- Tổ chức triển khai mô hình điểm trong việc 
cải thiện tỉ lệ sống và hiệu quả về sử dụng tài 
nguyên trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 
ở Bạc Liêu và Cà Mau (6-9/2019).

- Tham gia xây dựng liên minh tôm sạch Việt 
Nam ở Cà Mau (Ban nghiên cứu phát triển kinh 
tế tư nhân (tức Ban IV, thuộc Hội đồng tư vấn 
cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 
Chính phủ) bao gồm UBND Tỉnh Cà Mau, Minh 
Phú, Camimex, CP, Việt Úc, Seafood Watch, 
IDH, Ocean bank và đại diện các hợp tác xã 
nuôi tôm trong tỉnh Cà Mau). (8/2019)

- Tổ chức thành công hội thảo giới thiệu các 
yêu cầu truy suất nguồn gốc thủy sản ở các 
nước và hiện trạng của Việt Nam tại Vietfish 
(8/2019).  

- Làm việc với các công ty thủy sản lớn (Minh 
Phú, Stapimex, Quốc Việt) và các ngân hàng 
(Agribank, Lienviet Postbank, Ngân hàng Nhà 
Nước) trong việc xác định tiềm năng đầu tư 
và tiếp cận tài chính trong nuôi trồng thủy sản 
(9/2019).

Kế hoạch Quý 4/2019 của Nhóm công 
tác PPP ngành hàng thủy sản:
- Xây dựng và thực hiện thí điểm chương trình 
quan trắc dịch bệnh và môi trường trong nuôi 
trồng thủy sản theo hướng hợp tác công tư 
trong tháng 11/2019.
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- Triển khai thí điểm chương trình truy suất 
hiệu quả, minh bạch đáp ứng nhu cầu các thị 
trường trọng điểm theo hướng hợp tác công tư 
từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020.

- Tổng kết mô hình điểm trong việc cải thiện tỉ 
lệ sống và hiệu quả về sử dụng tài nguyên trong 
nuôi tôm sú quảng canh cải tiến ở Bạc Liêu 
và Cà Mau. Và triển khai mô hình điểm trong 
việc cải thiện tỉ lệ sống và hiệu quả về sử dụng 
tài nguyên trong mô hình tôm lúa và thẻ thâm 
canh, siêu thâm canh trong tháng 11/2019.

- Tổ chức triển khai mô hình thí điểm áp dụng 
công nghệ trong việc nuôi tôm hiệu quả tài 
nguyên và cải thiện năng suất, chất lượng tại 
Bạc Liêu và Cà Mau từ tháng 10/2019 đến 
tháng 3/2020.

- Tổ chức Hội Thảo về nhu cầu, thách thức và 
tiềm năng đầu tư và tiếp cận tài chính trong 
nuôi trồng thủy sản trong nuôi trồng thủy sản 
(tập trung vào các chương trình áp dụng công 
nghệ cao, tiếp cận tài chinh, tiếp cận nhà đầu 
tư) trong tháng 12/2020.

- Tổng kết chương trình hợp tác công tư (PPP) 
năm 2019 và xây dựng kế hoạch 2020 trong 
tháng 12 năm 2019

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Chăn nuôi: 
Ngày 24/9/2019, tại Hà Nội, Ban thư ký PSAV 
đã phối hợp cùng Nhóm công tác PPP về Chăn 
nuôi tổ chức “Diễn đàn Tầm nhìn và đối thoại 
hợp tác công tư (PPP) ngành hàng chăn nuôi: 
Thách thức và tiềm năng phát triển chăn nuôi 
bò sữa và sản phẩm sữa” và “Lễ ra mắt nhóm 
công tư PPP ngành hàng chăn nuôi”. Diễn 
đàn nhằm tăng cường hợp tác giữa khối công 
và khối tư trong ngành chăn nuôi, đặc biệt là 
ngành chăn nuôi bò sữa, tạo điều kiện cho các 
đối tác trong ngành có cơ hội trao đổi thông tin, 
chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hợp tác. Tại diễn 
đàn, các đại biểu đã cùng nhau bàn thảo tình 

hình ngành chăn nuôi bò sữa và định hướng 
phát triển đến năm 2030; đánh giá tác động 
của các hiệp định thương mại đặc biệt là Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương và Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - EU đến ngành hàng sữa. Đồng thời, dự 
báo tiềm năng thị trường sữa và sản phẩm sữa 
trong những năm tới; đối thoại thách thức phát 
triển chuỗi chăn nuôi bò sữa - vai trò của Chính 
phủ, nông dân, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. 
Các ý kiến cho rằng, việc phát triển đàn bò sữa 
không vì chạy theo số lượng mà cần ưu tiên áp 
dụng khoa học kỹ thuật hướng tới nâng cao 
chất lượng con giống; phát triển trang trại tập 
trung ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất 
chế biến sữa. Giảm dần chăn nuôi bò sữa quy 
mô nhỏ, phân tán; khuyến khích quy mô chăn 
nuôi nông hộ dần ổn định ở số lượng từ 50 đến 
100 con. Trên cơ sở đầu tư theo hình thức công 
- tư, các đơn vị của Bộ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp 
và người chăn nuôi về cơ chế, chính sách và xây 
dựng các mô hình để nhân rộng thời gian tới.

Về hoạt động của Nhóm công tác trong thời 
gian tới, trước mắt, Nhóm sẽ tập trung vào phát 
triển chuỗi giá trị bò sữa. Nhóm chủ trương 
thành lập 2 tiểu nhóm chuỗi giá trị chính Chuỗi 
giá trị bò sữa 1 do Vinamilk và Mộc Châu 
đồng chủ trì và Chuỗi giá trị bò sữa 2 do TH 
và Friesland Campina đồng chủ trì. Bộ Nông 
nghiệp và PTNT sẽ làm việc trực tiếp với từng 
doanh nghiệp trong Quý 4/2019 để xây dựng 
kế hoạch cho Nhóm bò sữa trong năm 2020, 
và xác định các hoạt động ưu tiên của Nhóm. 
Bên cạnh đó, Nhóm sẽ khẩn trương xây dựng 
Quy chế hoạt động của Nhóm trong năm 2019. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ đẩy mạnh các 
hoạt động đối thoại với các với doanh nghiệp 
để nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực 
tiễn thực hiện chính sách. Qua đó, tháo gỡ khó 
khăn và hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là ngành 
chăn nuôi n
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CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN KHÁC 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

Phát triển xuất khẩu hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các hiệp định 
thương mại tự do
Theo dự báo của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT, năm 2019 
được đánh giá là năm rất khó 
khăn cho ngành hồ tiêu Việt 
Nam khi giá bán giảm, tăng 
trưởng chậm so với cùng 
kỳ. Đây chính là thách thức 
cho ngành nghề sản xuất 
hồ tiêu Việt Nam, đặc biệt 
trong bối cảnh Việt Nam gia 
nhập các Hiệp định thương 
mại tự do. Để tìm giải pháp, 
hướng đi phát triển bền vững 
cho ngành hồ tiêu, ngày 
23/8/2019 Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đã phối hợp cùng 

Xây dựng chiến lược hoạt động 
PSAV giai đoạn 2021 – 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 
Để tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của 
PSAV, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
Nhóm công tác PPP, thúc đẩy hơn nữa quy 
mô và nhân rộng hiệu quả các mô hình hợp 
tác công-tư trong ngành nông nghiệp, Ban 
thư ký PSAV hiện đang phối hợp cùng tổ tư 
vấn xây dựng Chiến lược hoạt động Đối tác 
Phát triển Bền vững Nông nghiệp Việt Nam 
cho giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 
2030. Trong Quý 3-4/2019, Ban thư ký PSAV 
sẽ phối hợp cùng các Trưởng nhóm các 
Nhóm công tác PPP khẩn trương xây dựng 
nội dung bản Chiến lược và thu thập ý kiến 
các thành viên và đối tác PSAV.

Hoàn thiện Quy chế hoạt động 
của PSAV
Căn cứ kết luận cuộc họp thường niên giữa 
năm các Nhóm công tác PPP ngành hàng 
trong khuôn khổ PSAV được tổ chức vào 
tháng 5/2019 tại Hà Nội, Ban thư ký PSAV 
hiện đang phối hợp cùng Công ty Yara Việt 
Nam, Đồng Chủ trì khối tư tiếp thu ý kiến 

các thành viên và đối tác PSAV hoàn thiện 
Quy chế (sửa đổi) hoạt động của PSAV, để 
tiếp tục kiện toàn bổ máy tổ chức của PSAV, 
góp phần thể chế hóa các Nhóm công tác 
PPP, từ đó tăng cường hiệu quả hợp tác và 
phối hợp giữa các đối tác khối công và khối 
tư trong PSAV. Dự kiến Quy chế hoạt động 
của PSAV sẽ được trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT phê duyệt để ban hành 
trong Quý 4/2019 – Quý 1/2020.

Thúc đẩy các hoạt động truyền 
thông của PSAV
Trong Quý 3/2019 Ban Thư ký PSAV đã phối 
hợp với Grow Asia sản xuất một video clip và 
sổ tay giới thiệu về Đối tác Phát triển Nông 
nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) để thúc 
đẩy chia sẻ thông tin và phổ biến về hợp tác 
công tư trong nông nghiệp của Việt Nam và 
các quan hệ đối tác thành công trong khuôn 
khổ PSAV, qua đó thu hút sự tham gia tích 
cực của các đối tác trong ngành, đặc biệt là 
các doanh nghiệp dẫn đầu ở địa phương về 
các chuỗi giá trị chủ chốt khác nhau của Việt 
Nam, các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế. 
Dự kiến sẽ phát hành trong Quý 4/2019.
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Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng 
năm 2019 gặp nhiều khó khăn do hạn hán và 
biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến năng suất và 
sản lượng cây trồng, trong đó sản lượng lúa 9 
tháng giảm gần 460 nghìn tấn so với cùng kỳ 
năm trước. Dịch tả lợn châu Phi lây lan trên 
diện rộng ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất 
của ngành chăn nuôi. Nhiều mặt hàng nông 
sản gặp khó khăn cả về thị trường và giá xuất 
khẩu. Ngành nông nghiệp chưa có dấu hiệu 
phục hồi khi GDP 9 tháng đầu năm 2019 chỉ 
đạt mức tăng 2,02% (cùng kỳ năm 2018 tăng 
3,7%). Ngành thủy sản là điểm sáng của khu 
vực này với mức tăng trưởng 6,12%. Ngành 
lâm nghiệp tăng 3,98%. 

Theo thống kê, tổng kim ngạch xuất - nhập 
khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2019 
ước đạt 53,2 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 
khoảng 30,02 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng 
kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 23,16 tỷ 
USD, giảm 0,7%. Như vậy, thặng dư thương 
mại nông, lâm, thủy sản đạt 6,86 tỷ USD, cao 
hơn 957 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng chủ yếu đạt 
được từ tăng giá trị xuất khẩu lâm sản chính 
đạt 7,93 tỷ USD, tăng 18%; xuất khẩu chăn 
nuôi ước đạt 0,53 tỷ USD, tăng 8,6%. Còn 
nhóm nông sản chính vẫn giảm khá mạnh 
với mức 7,2%, đạt 13,9 tỷ USD. Thủy sản cũng 
là nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 
không đạt như kỳ vọng. Đến nay, xuất khẩu 
thuỷ sản ước đạt 6,23 tỷ USD, giảm 2%. Nhóm 
nông sản, thủy sản xuất khẩu giảm do giá xuất 
khẩu nhiều mặt hàng như: cà phê, gạo, hạt 
điều, sắn và các sản phẩm từ sắn, tôm, cá tra 
giảm sâu so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh 

đó, việc xuất khẩu sang một số thị trường lớn, 
quan trọng cũng giảm, đặc biệt như thị trường 
Trung Quốc ước giảm 8%, EU ước giảm 6,5%.

Trong thời gian tới, thương mại toàn cầu dự 
báo sẽ tiếp tục suy giảm, giá xuất khẩu một 
số nông sản chủ lực vẫn còn xu hướng giảm. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, toàn ngành 
tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh 
hoạt động xúc tiến thương mại, tháo gỡ các 
rào cản thương mại, mở rộng thị trường xuất 
khẩu và khuyến khích tiêu dùng nội địa. Các 
đơn vị chuyên môn nghiên cứu, đánh giá 
tổng quan thị trường một số mặt hàng thiết 
yếu như: gạo, đường, thủy sản, thịt lợn và đề 
xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối 
cung cầu, bình ổn thị trường giá cả. Bộ Nông 
nghiệp và PTNT sẽ phối hợp và hỗ trợ các địa 
phương giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ, xúc tiến 
thương mại các sản phẩm nông sản đặc sản 
địa phương, tổ chức các hội nghị, diễn đàn 
thảo luận về các giải pháp trong sản xuất, 
chế biến, thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất 
khẩu. Các đơn vị chức năng tập trung tháo 
gỡ khó khăn đối với sản phẩm gạo, thịt lợn, 
sữa, trái cây với thị trường Trung Quốc; tháo 
gỡ những rào cản kỹ thuật, giải quyết vướng 
mắc sản phẩm thủy sản, đặc biệt đối với việc 
EU rút “thẻ vàng” các sản phẩm thủy sản Việt 
Nam, Chương trình Giám sát nhập khẩu thủy 
sản của Mỹ; trái cây, hồ tiêu... với thị trường 
EU; thủy sản, rau quả, cà phê đối với thị trường 
Nhật Bản; thuỷ sản, gỗ và sản phẩm gỗ, thịt gà 
chế biến, trứng gia cầm muối với Hàn Quốc. 
Đồng thời, mở cửa các thị trường mới đối với 
nhiều sản phẩm xuất khẩu, như xoài vào Mỹ, 
Anh, Australia...

Kết quả phát triển của ngành nông nghiệp Quý 3/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương 
và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đồng tổ chức “Hội 
nghị phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu 
các Hiệp định thương mại tự do” tập trung đánh 
giá xu hướng thị trường hạt tiêu, đồng thời đưa 
ra một số giải pháp nâng cao giá trị gia tăng và 
năng lực cạnh tranh của ngành hàng tiêu Việt 
Nam, như: rà soát các giống tiêu đang tồn tại; 
tăng cường công tác tuyển chọn vườn cây đầu 
dòng để có nguồn giống tốt phát triển sản xuất; 
tiếp tục đầu tư cho hệ thống nghiên cứu, chọn 
tạo và nhập nội các giống cây tiêu thích ứng với 
điều kiện biến đổi khí hậu và dịch bệnh; xây dựng 

cơ chế khuyến khích phát triển cây tiêu bền vững; 
phát triển theo chuỗi cung ứng để nâng cao giá 
trị canh tác, chế biến, xuất khẩu.

Để nâng cao sức cạnh tranh và tận dụng được lợi 
thế của các hiệp định thương mại, Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, 
trong bối cảnh hội nhập và đáp ứng với yêu cầu 
của các Hiệp định thương mại tự do, ngành hồ 
tiêu Việt Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, 
chú trọng chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu 
để tạo ra sản phẩm chất lượng cao và tham gia 
vào các thị trường “khó tính”, có giá trị gia tăng 
cao để nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. 
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Bản tin PSAV

Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án Luật Đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư

Thực hiện giải pháp khuyến khích, thúc dẩy doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững

Chiều ngày 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
nghe Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư 
theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trình 
bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Kinh 
tế cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ 
về sự cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo 
hình thức đối tác công tư (PPP). Một số nội 
dung cần được tiếp tục nghiên cứu bao gồm :

Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1), Đối tượng áp 
dụng (Điều 2), Áp dụng luật và điều ước quốc 
tế (Điều 3), cần tiếp tục nghiên cứu, quy định 
phạm vi điều chỉnh của dự án Luật một cách 
rõ ràng hơn về không gian áp dụng Luật, cụ 
thể việc điều chỉnh các hoạt động đầu tư PPP 
tại Việt Nam và rà soát, nghiên cứu, đề xuất 
một cách đầy đủ những quy định khác nhau 
giữa Luật này và các luật liên quan, nhằm bảo 
đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống 
pháp luật.

Về lĩnh vực đầu tư của dự án PPP, cần tiếp tục 
nghiên cứu, rà soát, quy định rõ hơn về các 
lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP ngay tại 
dự án Luật, cũng như phải làm rõ nguyên tắc 
chỉ bổ sung lĩnh vực đầu tư PPP đã có trong 
kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm tạo cơ 
sở pháp lý rõ ràng cho các bên trong lựa chọn 
hình thức đầu tư phù hợp.

Liên quan đến quy mô đầu tư của dự án PPP, 
cần tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể quy 
mô đầu tư tối thiểu đối với các lĩnh vực cũng 

như làm rõ hơn căn cứ, cơ sở của việc không 
quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu 
đối với dự án áp dụng loại hợp đồng kinh 
doanh - quản lý.

Về Hội đồng thẩm định dự án PPP, việc thành 
lập Hội đồng thẩm định dự án PPP là cần 
thiết nhằm đảm bảo dự án được phân tích 
một cách thấu đáo, khách quan, độc lập trước 
khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư và phê duyệt báo cáo nghiên 
cứu khả thi, tránh lãng phí trong đầu tư, cũng 
như bảo đảm lợi ích, trách nhiệm của các bên 
trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tuy 
nhiên, việc thành lập Hội đồng thẩm định dự 
án cũng phải bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, 
chất lượng, gắn với chuyên môn, đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính, tránh việc thẩm 
định chỉ mang tính hình thức, thủ tục. Đề nghị 
Cơ quan soạn thảo tiếp tục xem xét, nghiên 
cứu quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng thẩm định phù hợp 
với từng loại dự án PPP. 

Về nguồn vốn thực hiện dự án PPP, cần làm 
rõ hơn trong dự thảo Luật hạng mục đầu tư 
nào sử dụng vốn hỗ trợ của Nhà nước thì áp 
dụng thủ tục đầu tư công, hạng mục đầu tư 
nào sử dụng vốn đầu tư tư nhân thì áp dụng 
thủ tục đầu tư thông thường, tránh việc thủ 
tục đầu tư dự án PPP vẫn còn nặng về thủ tục 
đầu tư công, như vậy sẽ khó thu hút đầu tư từ 
khu vực tư nhân.

Thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP của Chính phủ, 
ngày 14/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT đã ban hành Quyết định số 3147/QĐ-BNN-
KH về khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. 
Kế hoạch hành động của Bộ đã giao trực tiếp 23 
nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ có liên quan 
triển khai các nội dung của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT được giao tại Nghị quyết số 53. Các đơn vị 
được giao chủ trì chịu trách nhiệm phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, địa phương, hiệp hội ngành 
hàng có liên quan triển khai nhiệm vụ được giao 
và định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm báo 
cáo Bộ trưởng kết quả triển khai để phục vụ hoạt 
động chỉ đạo, điều hành của Bộ. 

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG 
THÔN VÀ HỢP TÁC
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Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, tổng kết, đánh giá hơn 15 
năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử 
dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) thời gian qua 
cho thấy chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN 
đã mang lại những kết quả quan trọng, cụ thể 
như sau: Góp phần khuyến khích các tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; khuyến khích hình thức kinh tế 
trang trại, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, 
từ đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, 
có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất 
nông nghiệp; nâng cao khả năng cạnh tranh 
của các mặt hàng nông sản Việt Nam trên thị 
trường.

Việc liên tục mở rộng đối tượng và diện tích 
đất được miễn, giảm thuế SDĐNN từ 2003 
đến nay đã góp phần mang lại sự ưu đãi hợp 

lý đối với những đối tượng sử dụng nhiều đất 
vào sản xuất nông nghiệp, khuyến khích tập 
trung đất đai để sản xuất nông nghiệp ở quy 
mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại 
hóa.

Bộ Tài chính hiện đang kiến nghị với Chính 
phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc 
hội bổ sung dự án Nghị quyết về miễn thuế 
SDĐNN vào Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2020 nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV 
nhằm hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, giúp 
người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm 
bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. Về thời hạn miễn thuế SDĐNN: 
Dự thảo đề xuất thời gian miễn thuế SDĐNN là 
10 năm (từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2030).

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Hồ tiêu 
Quốc tế – IPC lần thứ 47
Hội nghị Thường niên Hiệp hội Hồ tiêu Quốc 
tế (IPC) là Hội nghị lớn nhất thế giới về Hồ tiêu 
được tổ chức hằng năm tại các nước thành viên 
IPC. Năm 2019, Việt Nam là nước chủ nhà Hội 
nghị IPC lần thứ 47, Hội nghị sẽ được tổ chức 
tại khách sạn Pullman, TP. Vũng Tàu từ ngày 12-
14/11/2019 với sự phối hợp của IPC, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 
(VPA). Dự kiến hội nghị sẽ có sự góp mặt tham 
dự của hơn 300 đại diện các nhà sản xuất chế 
biến xuất khẩu Hồ tiêu - gia vị của các nước 
thành viên IPC và đại diện các Hiệp hội gia vị 
như Hiệp hội Thương mại Gia vị Mỹ (ASTA), Hiệp 
hội Gia vị Châu Âu (ESA), các doanh nghiệp kinh 
doanh xuất nhập khẩu Hồ tiêu - gia vị của các 
quốc gia sản xuất hồ tiêu. Hội nghị sẽ là nơi gặp 
gỡ, giao lưu, trao đổi và mua bán của các nhà 
kinh doanh, xuất nhập khẩu Hồ tiêu hàng đầu 
trên thế giới. 

Bên lề Hội nghị IPC, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
(Văn phòng PSAV, Nhóm công tác PPP về Hồ 
tiêu) sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề bao gồm 
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chế biến 

và kinh doanh hồ tiêu bền vững và Diễn đàn Đối 
thoại Chính sách và Thúc đẩy hợp tác công tư 
ngành hàng Hồ tiêu. Kế hoạch hành động của 
Nhóm công tác PPP ngành hàng Hồ tiêu sẽ 
được giới thiệu tại Diễn đàn này.

Diễn đàn cà phê bền vững 2019
Với sự tài trợ của Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) 
và Tổ chức Grow Asia, Văn phòng Ban điều phối 
ngành hàng Cà phê Việt Nam (VCCB) sẽ tổ chức 
Diễn đàn “Phát triển bền vững ngành cà phê Việt 
Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và biến động 
thị trường 2019” trong tháng 12/2019 tại TP. Hồ 
Chí Minh. Diễn đàn là cơ hội để các đối tác trong 
ngành cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trển khai, 
áp dụng các sáng kiến canh tác cà phê bền vững từ 
đó xây dựng các kiến nghị, chủ trương, chính sách 
và giải pháp khoa học công nghệ trong thâm canh 
cà phê hợp lý để giảm chi phí, tăng hiệu quả sản 
xuất và sản xuất bền vững nhằm giải quyết những 
vấn đề cấp bách trong sản xuất, chế biến và tiêu 
thụ cà phê tại Việt Nam.

Diễn đàn tầm nhìn ngành hàng rau 
quả
Nông sản Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm 
rau quả, phong phú nhưng xuất khẩu còn hạn 
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chế. Rau quả của Việt Nam được xuất đến 55 
quốc gia và vùng lãnh thổ đạt 3,81 tỷ USD về 
kim ngạch năm 2018. Trong khi đó tổng dung 
lượng của thị trường rau quả thế giới hàng năm 
khoảng 240 tỷ USD, như vậy cơ hội cho hàng 
rau quả của Việt Nam còn rất lớn. Nhằm tang 
cường hợp tác công-tư trong ngành hang rau 
quả, trong Quý 4/2019, Văn phòng PSAV sẽ 
phối hợp cùng Nhóm công tác PPP về Rau quả 
tổ chức Diễn đàn tầm nhìn ngành hàng rau quả 
để cung cấp cho các đối tác trong ngành một 
bức tranh tổng quan về tiềm năng, cơ hội, thách 
thức và các giải pháp phát triển ngành hàng rau 
quả Việt Nam bền vững. Diễn đàn sẽ tạo cơ hội 
cho các đối tác trong ngành hàng chia sẻ thông 
tin, trao đổi kinh nghiệm sản xuất bền vững, 
giới thiệu nông sản Việt Nam ra thị trường quốc 
tế, tăng cường hợp tác nhằm cải tiến sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng công 
nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản, 
đóng gói, vận chuyển, tham gia chuỗi cung ứng 
toàn cầu, đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt 
khe của các thị trường xuất khẩu cũng như cạnh 
tranh trên thị trường nội địa.

Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 năm 
2019 

Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 
năm 2019 do Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam 
(Vicofa) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức 
sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 10/12/2019 tại tỉnh 
Gia Lai. Các hoạt động chính gồm: trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm cà phê thành phẩm, giống, 
phân bón, tư vấn kỹ thuật; tham quan vườn cà 
phê tái canh, cà phê Organic, nhà máy chế biến; 
chương trình Gala Dinner; lễ kỷ niệm… Dự kiến, 
về tham dự sẽ có các doanh nghiệp sản xuất 
cà phê chất lượng cao đến từ các vùng trồng 

cà phê trọng điểm của cả nước như Đắk Lắk, 
Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Phước; 
đại diện tổ chức cà phê quốc tế; Hiệp hội cà phê 
Trung Quốc (CCA); Liên đoàn cà phê Đông Nam 
Á (ACF); Hội đồng Xuất khẩu cà phê Brazil... Đây 
là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác 
xã, cá nhân sản xuất cà phê Việt Nam tham gia 
quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết 
nối tiêu dùng trong nước và quốc tế… Được biết, 
“Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ Nhất năm 2017 
được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, lần thứ 2 năm 
2018 tổ chức tại tỉnh Đắk Nông.

Hội nghị Toàn thể Chương trình hỗ 
trợ Quốc tế ISG năm 2019
Trong tháng 12/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
sẽ tổ chức Hội nghị Toàn thể Chương trình Hỗ 
trợ Quốc tế (ISG) năm 2019 với chủ đề xây dựng 
vùng nguyên liệu thúc đẩy chế biến và xuất 
khẩu cho thi trường nông sản Việt Nam. Đây là 
hội nghị đối thoại cấp cao về các chính sách 
phát triển nông nghiệp nông thôn được tổ chức 
thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT và cộng đồng các nhà tài trợ nhằm tăng 
cường hợp tác thúc đẩy các ưu tiên phát triển 
ngành nông nghiệp. Mục đích của Hội nghị toàn 
thể nhằm kịp thời chia sẻ chiến lược và định 
hướng ưu tiên của ngành cũng như các lĩnh vực 
trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn 
với cộng đồng các nhà tài trợ và đầu tư quốc tế 
nhằm hướng các hợp tác, hỗ trợ và đầu tư quốc 
tế vào các lĩnh vực mà ngành ưu tiên trong từng 
giai đoạn khác nhau. Hàng năm, Hội nghị Toàn 
thể ISG có sự tham dự của gần 200 đại biểu đến 
từ các Bộ/ngành, các nhà tài trợ, các tổ chức 
quốc tế và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, 
doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương và các 
cơ quan truyền thông.


