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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

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

TRONG SỐ NÀY:

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Cà phê:

Trong Quý IV, Nhóm công tác đã hoàn tất công tác 
triển khai ứng dụng giám sát và đánh giá (M&E) trên 
điện thoại tại địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chia sẻ và chuyển 
giao kiến thức tại thực địa cũng được Nhóm tích cực 
triển khai bao gồm: 

01 lớp tập huấn trong 3 ngày cho 50 chủ vườn 
mẫu và điều phối viên của các dự án và trung tâm 
khuyến nông của 4 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm 
Đồng và Gia Lai.

03 lớp chia sẻ kinh nghiệm tại thực địa (TOF) 
trong tháng 12 tại huyện Di Linh do các chủ vườn 
mẫu tổ chức cho nhóm nông dân trong khu vực 
lân cận.

Xây dựng nhóm tương tác trên Zalo và Viber sau 
các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm để tiếp tục cập 

nhật thông tin và trao đổi sau các khoa học tại 
vườn.

Trong thời gian tới, hoạt động chia sẻ và chuyển giao 
kiến thức sẽ được tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng. 
Dự kiến trong nửa đầu năm 2019, Nhóm sẽ tổ chức 
40 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tại thực địa trên địa 
bàn 4 tỉnh Tây Nguyên.

Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè: 
Ngày 12/12 tại Hà Nội Nhóm công tác PPP ngành 
hàng Chè đã tổ chức Hội thảo Hợp tác công tư hỗ 
trợ phát triển chè bền vững tại Việt Nam, giai đoạn 
2019 – 2020” để tổng kết các dự án thực hiện trong 
khuôn khổ Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè 
giữa Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), Tổ chức Sáng 
kiến Thương mại Bền vững IDH, các doanh nghiệp 
sản xuất, thương mại chè trong nước và quốc tế và 
các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn. Các dự án được tổng kết 
đánh giá trong Hội thảo gồm có Dự án “Cải thiện 
chất lượng sản phẩm chè nhằm hỗ trợ ngành chè 
Việt Nam phát triển bền vững” và Dự án “Hỗ trợ sản 
xuất quy mô nhỏ tham gia chuỗi cung ứng bền vững 
và chất lượng trong ngành Chè Việt Nam – Pha 2” đã 
bắt đầu triển khai từ năm 2015, kết thúc vào tháng 
10/2018. Dựa trên kết quả của hai dự án này, IDH 
và VITAS đã tiến hành tham vấn với các đối tác liên 
quan thuộc khối Nhà nước và tư nhân để xây dựng 
đề cương chương trình: “Hợp tác công tư hỗ trợ phát 
triển ngành chè bền vững tại Việt Nam, giai đoạn 
2019 – 2020”.
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Dự án mới hứa hẹn sẽ tập trung chủ yếu vào củng 
cố quản lý sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trong 
sản xuất chè; hỗ trợ hộ nông dân nhỏ lẻ trong 
canh tác có trách nhiệm; tăng cường liên kết 
chuỗi cung cứng để đảm bảo chất lượng chè phù 
hợp với yêu cầu của thị trường và người mua quốc 
tế; củng cố Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè.

Cũng trong Quý IV năm 2018, Nhóm công tác PPP 
ngành hàng Chè đã phối hợp với các thành viên và 
đối tác để hoàn thiện Bộ tài liệu Quốc gia Hướng 
dẫn Sản xuất Chè Bền vững (NSC) dành cho các 
cán bộ kỹ thuật và nông dân. Hiện Nhóm công 
tác PPP ngành hàng Chè đang phối hợp cùng với 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phân phối tài 
liệu tới hệ thống khuyến nông và các đối tác liên 
quan trong ngành hàng.

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Hồ tiêu:
Trong Quý IV năm 2018, Nhóm công tác PPP 
ngành hàng Hồ tiêu đã phối hợp với các thành 
viên và đối tác để hoàn thiện Bộ tài liệu Quốc 
gia Hướng dẫn Sản xuất Hồ tiêu Bền vững (NSC) 
dành cho các cán bộ kỹ thuật (TOT) và nông dân 

(TOF). Dự kiến Bộ tài liệu sẽ được Nhóm công tác 
PPP ngành hàng Hồ tiêu phối hợp cùng Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia phân phối và triển khai tập 
huấn trong hệ thống khuyến nông và các đối tác 
liên quan trong ngành hàng trong năm 2019.

Ngày 4/12 tại Tp. Hồ Chí Minh, Nhóm công tác 
PPP ngành hàng Hồ tiêu, Hiệp hội hồ tiêu Việt 
Nam (VPA) đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, Bộ Công Thương, Hiệp hội hồ tiêu quốc 
tế (IPC), Hiệp hội gia vị Châu Âu (ESA), Hiệp hội 
thương mại gia vị Châu Mỹ (ASTA) và Tổ chức 
IDH tổ chức Hội nghị hồ tiêu quốc tế - VIPO 2018. 
Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh, cùng hơn 
200 đại biểu gồm thương nhân, các nhà xuất 
nhập khẩu, các cơ quan chính phủ, các công ty 
tài chính, các tổ chức phi chính phủ, các Hiệp hội 
gia vị… quan tâm tới mặt hàng hồ tiêu đến từ Việt 
Nam và khắp nơi trên thế giới. Nội dung của VIPO 
2018 tập trung đánh giá tình hình cung cầu hồ 
tiêu năm 2018 và triển vọng của ngành Hồ tiêu 
Việt Nam, xác định những yếu tố có thể tác động 
tới sản xuất – thương mại hồ tiêu trong năm 2019 
và trong tương lai. Hội nghị cũng thông tin về 
những nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng hồ 
tiêu của Việt Nam trong thời gian qua.

Nhóm công tác PPP ngành hàng 
Thủy sản: 
Trong khuôn khổ Nhóm công tác PPP ngành 
hàng Thủy sản, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp 
với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Hiệp hội 
chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) 
tổ chức Đối thoại bàn tròn về "Nâng cao giá trị 
thủy sản nuôi trồng của Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhật quốc tế và công nghệ 4.0”, với mục đích 
nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò và lợi thế của 
ngành tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế; tạo 
thêm cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp 
Việt Nam đổi mới công nghệ, sáng tạo trong sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản Việt Nam trên 
toàn cầu.

Trong Quý IV, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp 
với Tổ chức IDH, GIZ, Hội Nghề cá (VINAFIS) và 
VASEP xây dựng đề cương Dự án “Hỗ trợ phát triển 
nuôi trồng thủy sản bền vững ở Đồng bằng Sông 
Cửu Long thông qua Hợp tác công tư”. Mục tiêu 
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của dự án là huy động nguồn lực công tư để giải 
quyết các thách thức kiểm soát môi trường, dịch 
bệnh, quản lý kháng sinh, nâng cao hiệu quả trong 
nuôi trồng thủy sản đặc biệt là nuôi tôm nước lợ và 
nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long.

Dự kiến dự án sẽ được triển khai từ tháng 9/2018 
tới tháng 12/2020. Dự án bao gồm 03 Hợp phần: 

+ Hợp phần 1: Đẩy mạnh hợp tác công tư trong 
quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong 
nuôi trồng thủy sản.

+ Hợp phần 2: Nâng cao chất lượng nuôi trồng 
thủy sản thông qua quản lý tốt hơn giống, thức ăn, 
kháng sinh, hóa chất. 

+ Hợp phần 3: Cải thiện hệ thống truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Dự án hiện đang trong quá trình tuyển dụng chuyên 
gia, cán bộ phụ trách dự án và làm việc với các 
công ty về kế hoạch triển khai dự án.

Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:

Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp đã 
tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực xuất khẩu 
và an toàn thực phẩm nông sản Việt Nam: Vai trò 
của quản lý hóa chất nông nghiệp”, chủ trì bởi Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh 
và Ông Siang Hee Tan, Giám đốc điều hành Tổ 
chức CropLife Asia. Cuộc họp có sự tham dự của 
gần 100 đại diện đến từ các đơn vị có liên quan của 
Bộ; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Chi cục Quản lý 
chất lượng NLTS các tỉnh phía Bắc; các Bộ/ngành; 
các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; các 
Công ty sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV, cà 
phê, chè, tiêu, gạo...; thành viên các Nhóm công 
tác PPP thuộc PSAV; các tổ chức quốc tế và trong 

nước có liên quan khác. Hội thảo thảo luận nhiều 
vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy năng lực cạnh 
tranh và xuất khẩu nông sản Việt Nam, đặc biệt là 
các giải pháp quản lý thuốc BVTV và quản lý dư 
lượng tối đa MRL n

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

Giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động các Nhóm công tác PPP 
ngành hàng

Trong tháng 11 và 12/2018, Ban Thư ký PSAV đã phối hợp với Đồng Trưởng nhóm các Nhóm 
công tác PPP ngành hàng triển khai hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động các Nhóm công tác 
PPP ngành hàng trực thuộc PSAV trong năm 2018. Thông tin và dữ liệu thu thập được về các 
hoạt động của các Nhóm công tác PPP ngành hàng sẽ được báo cáo tại Hội nghị thường niên 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019 tại Davos, Thụy Sỹ trong tháng 1/2019.

Họp Đồng Trưởng nhóm khối tư các 
Nhóm công tác PPP ngành hàng 

Với mục tiêu hoàn thiện cơ chế hợp tác giữa đối 
tác công và đối tác tư trong khuôn khổ PSAV, 

Trưởng nhóm khối tư của 7 Nhóm công tác PPP 
Ngành hàng trực thuộc PSAV đã tổ chức họp vào 
ngày 03/12/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh để tổng kết 
hiệu quả hoạt động các nhóm trong năm 2018 
và thảo luận, tìm kiếm giải pháp và phương pháp 
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hợp tác mới. Cuộc họp được chủ trì bởi Bà 
Marion Martinez, Giám đốc Điều hành Công ty 
Yara Việt Nam Đồng Chủ trì đại diện cho Khối 
tư trong PSAV. Các nội dung được thảo luận tại 
phiên họp bao gồm các giải pháp hỗ trợ kiện 

toàn cơ cấu và thành viên PSAV, tăng cường 
vai trò của khối công trong PSAV và kế hoạch 
tổ chức đối thoại công tư về các vấn đề được 
quan tâm bởi các Nhóm công tác PPP ngành 
hàng trong thời gian tới.

Tham vấn thành lập Nhóm công tác 
PPP chăn nuôi

Trong Quý IV, Ban thư ký PSAV đã phối hợp 
cùng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển 
Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD) tổ chức 
nhiều phiên họp tham vấn cùng các đối tác 
khối tư trong ngành về cơ chế và hoạt động ưu 
tiên của Nhóm công tác PPP. Hiện nhóm đang 
phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia và Cục Chăn nuôi hoàn thiện đề xuất Thành 
lập nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi, 
trình Bộ trưởng trong Quý I năm 2019 n 

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN KHÁC 

Lễ Kỷ niệm “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018

Nhằm thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) trong nông 
nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến trong 
liên kết chuỗi, phát triển bền vững ngành hàng 
cà phê, ngày 4/12/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban 
điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam (VCCB) đã 
phối hợp cùng Diễn đàn cà phê toàn cầu (GCP), 
Grow Asia, Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền 
vững Việt Nam (PSAV) và HRNS/EDE Consulting 
tổ chức hội thảo “Hợp tác công tư phát triển bền 
vững ngành hàng cà phê Việt Nam 2018”.

Tham dự Hội thảo, Tiểu ban sản xuất đã chia sẻ 
cùng đại diện tham dự những thành tựu đạt được 
trong Giai đoạn 1 của Chương trình từ 2010-2017 
trong việc “Xây dựng mô hình vườn mẫu theo  
hướng sản xuất bền vững” và phương hướng phát 
triển cho Giai đoạn 2 (2018 – 2020), tập trung vào 
“Đẩy mạnh liên kết chuỗi để gia tăng giá trị cà phê 
Việt Nam, đồng thời nghiên cứu xây dựng dự án 
điều phối phát triển cà phê Việt Nam chất lượng 
cao”. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: Có trên 80.000 
hộ nông dân tham gia với 97.000ha; thu hút sự 

tham gia của nhiều đối tác trong hợp tác công tư 
như Nestlé Việt Nam, GCP, IDH, Yara, Bayer, EDE, 
ACOM, OLAM, Simexco, WASI, Trung tâm Khuyến 
nông của 4 tỉnh Tây Nguyên, Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia…Để đạt được kết quả đó, ngành 
hàng cà phê sẽ mở rộng mô hình hợp tác công 
tư cà phê có tính nhân rộng cao; tăng cường đo 
lường và giám sát hiệu quả thực hiện; tăng cường 
kết nối giữa các tiểu ban VCCB và những dự án 
liên quan nhằm đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị.

Từ ngày 09-11/12, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh 
Đắk Nông phối hợp với Hiệp hội cà phê ca cao Việt 
Nam (VICOFA) tổ chức Lễ Kỷ niệm “Ngày cà phê 
Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề “Phát 

triển bền vững ngành cà phê Việt Nam”. Ngoài các 
doanh nghiệp trong nước, sự kiện còn có sự tham 
gia của gần 40 tổ chức, doanh nghiệp quốc tế lớn 
như Chủ tịch Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), Chủ 

Hội thảo Hợp tác công tư phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt 
Nam 2018
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tịch Liên đoàn Cà phê ASEAN, Chủ tịch Hiệp hội Cà 
phê Châu Á, các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê từ 
Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan... Ngày 

cà phê Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức với nhiều sự 
kiện quan trọng như: hội chợ triển lãm gồm 53 gian 
hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm cà phê chất 
lượng cao đến từ các vùng miền sản xuất cà phê 
nổi tiếng của Việt Nam; Hội thảo phát triển cà phê 
Việt Nam bền vững; Diễn đàn Giao thương kết nối 
các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước, các 
nhà nhập khẩu cà phê nước ngoài; Hội thảo phát 
triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng 
các sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên... Đây là một 
sự kiện quan trọng, thiết thực nhằm quảng bá, tôn 
vinh giá trị và hình ảnh cây cà phê Việt Nam, đồng 
thời cũng là cơ hội để kết nối, mở rộng giao lưu, hợp 
tác giữa các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh cà 
phê và thúc đẩy sự phát triển của ngành cà phê Việt 
Nam. 

Từ ngày 8 – 13/10/2018, tại Hà Nội, Việt Nam đã chủ 
trì tổ chức thành công 3 Hội nghị quan trọng cấp Bộ 
trưởng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm 
nghiệp, gồm: Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp 
ASEAN (AMAF) lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng nông 
lâm nghiệp ASEAN+3 (AMAF+3) lần thứ 18, Hội nghị 
Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 về SPS và 
các cuộc họp liên quan. 

Tại Hội nghị, các bộ trưởng và đại biểu đã bàn bạc, 
thảo luận để xem xét và thông qua 23 tài liệu kỹ 
thuật trong lĩnh vực nông lâm thủy sản và ký kết 3 
văn kiện hợp tác, bao gồm:

+ Nghị định thư sửa đổi Thoả thuận Quỹ Dự trữ lúa 
gạo khẩn cấp ASEAN+3.

+ Biên bản Ghi nhớ (MOU) giữa ASEAN và Trung 
Quốc về hợp tác nông nghiệp và thực phẩm.

+ Biên bản Ghi nhớ giữa ASEAN và FAO về Tăng 
cường hợp tác trong nông nghiệp và lâm nghiệp.

Theo đó, Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp 
ASEAN lần thứ 40 đã thông qua Khung đa ngành 
về biến đổi khí hậu: Nông - Lâm nghiệp hướng tới an 
ninh lương thực, dinh dưỡng và thực hiện Mục tiêu 
phát triển bền vững  thông qua sử dụng bền vững 
và hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng, nguồn nước và 
thủy sản.

Hội nghị cũng thông qua 5 tài liệu hướng dẫn quan 
trọng nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng nông 
sản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thương mại 
nông lâm sản trong ASEAN; thông qua các hướng 
dẫn của ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm 
trong thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp để 

tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực này trong khu 
vực ASEAN cũng như việc sử dụng bền vững tài 
nguyên thiên nhiên.

Đồng thời, hội nghị đã thông qua phương pháp tiếp 
cận của AMAF trong việc lồng ghép giới trong lĩnh 
vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp để hỗ 
trợ các nước thành viên ASEAN nhằm  thúc đẩy và 
ủng hộ bình đẳng giới trong các chính sách, chương 
trình và hệ thống thực phẩm nông nghiệp ở cấp khu 
vực và quốc gia; thông qua lộ trình ASEAN nhằm 
tăng cường vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp 
trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu 2018 - 2025.

Về lĩnh vực lâm nghiệp, hội nghị đã thông qua tài liệu 
hướng dẫn phát triển nông lâm ASEAN nhằm thúc 
đẩy vai trò của ngành nông lâm nghiệp, đồng thời 
đạt được các kết quả kinh tế, môi trường và xã hội 
ở cấp nông trại, hộ gia đình và cảnh quan, giúp các 
nước thành viên ASEAN đạt được các mục tiêu liên 
quan đến an ninh lương thực, tăng trưởng bền vững, 
giảm phát thải khí nhà kính, khôi phục đất đai, bảo 
vệ rừng đầu nguồn, bình đẳng giới, lâm nghiệp quy 
mô xã hội/ cộng đồng, thích ứng và giảm thiểu biến 
đổi khí hậu, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển 

Việt Nam đăng cai Hội nghị AMAF: Thúc đẩy nông sản tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu
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bền vững. Hội nghị cũng đã thông qua Sổ tay hướng 
dẫn đánh giá thực thi Luật Lâm nghiệp và Quản trị 
rừng ở các nước thành viên ASEAN.

Về lĩnh vực thuỷ sản, hội nghị nhất trí thành lập 
Nhóm công tác chuyên gia ASEAN về thực hành 

nuôi trồng thủy sản tốt; thông qua Quy định chính 
sách thiết lập Hệ thống nhãn mác sinh thái khu vực 
ASEAN để đảm bảo sử dụng hợp lý nguồn cá ngừ 
và đảm bảo thực thi các quy định xã hội có trách 
nhiệm...

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 
88/2018/TT-BTC quy định một số nội dung về quản 
lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. Một điểm 
thay đổi quan trọng của thông tư này là sửa đổi quy 
định về nguyên tắc xác định lãi suất vốn vay trong 
các dự án PPP. Thông tư số 88/2018/TT-BTC được 
Bộ Tài chính ban hành ngày 28/9/2018 thay thế 
các Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016, 
75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017, 30/2018/TT-BTC 
ngày 28/3/2018. Thông tư được xây dựng trên cơ 
sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của các Thông 
tư trước; sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù 
hợp với thực tiễn; bổ sung một số nội dung mới 

được Chính phủ giao tại Nghị định số 63/2018/NĐ-
CP. Thông tư đã quy định hướng dẫn xác định giá trị 
tài sản công tham gia trong dự án PPP; xác định giá 
trị phần vốn đầu tư công đã đầu tư của dự án đầu tư 
công được chuyển sang đầu tư theo hình thức hợp 
đồng PPP.

Nội dung hướng dẫn cụ thể của Thông tư 88/2018/
TT-BTC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, 
UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư và cơ quan, đơn vị liên 
quan nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án PPP. 
Thay đổi về quy định lãi suất vốn vay hy vọng sẽ 
thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia vào đầu tư 
các dự án kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công 
trong thời gian tới.

Thông tư mới về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư

Quy định mới về thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2018. 

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa IV, chiều 19/11, 
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trồng trọt 
và Luật Chăn nuôi với đa số phiếu tán thành. 

Gồm 7 chương, 85 điều, Luật Trồng trọt quy định 
về giống cây trồng, phân bón, canh tác, thu hoạch, 
sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản 
lý chất lượng sản phẩm giống cây trồng. Luật 

xác định phát triển trồng trọt theo định hướng thị 
trường, sản xuất hàng hóa quy mô lớn chất lượng, 
phát triển thị trường quốc tế trên cơ sở khai thác 
hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng 
biến đổi khí hậu, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa 
người sản xuất, doanh nghiệp, nhà nước và lợi ích 
cộng đồng. Luật hóa các quy định về quản lý phân 
bón, nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả phân bón 
trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
sử dụng; đơn giản hóa, minh bạch các thủ tục 
hành chính cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển 
ngành phân bón. Theo đó, đã luật hoá các quy 
định về quản lý phân bón nhằm quản lý chặt chẽ, 
hiệu quả phân bón trên thị trường, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người sử dụng, đơn giản hoá, minh 
bạch hoá các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 
nhân đầu tư phát triển ngành phân bón. Luật có 
hiệu lực thi hành từ 1/1/2020.

Luật Chăn nuôi quy định về hoạt động chăn nuôi; 

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG 
THÔN VÀ HỢP TÁC 
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Chính phủ muốn trình luật về PPP 

3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Tháo gõ vướng mắc trong quy định về quản lý phân bón

Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống 
cây trồng, giống vật nuôi, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Sáng 10/12, trong phiên họp thứ 29, Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội đã xem xét việc điều chỉnh chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Những bất cập 
của các nghị định về lựa chọn nhà đầu tư đặt ra yêu 
cầu phải giải quyết ở hình thức văn bản có hiệu lực 
pháp lý cao hơn. Đó là một trong những nguyên 
nhân được Chính phủ nhấn mạnh khi trình bày  sự 
cần thiết phải sớm có Luật Đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư trong năm sau. Chính phủ đề nghị trình 

Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), 
thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Qua thẩm tra, Ủy ban Pháp luật thống nhất với Ủy 
ban Kinh tế và Chính phủ về việc cần thiết khẩn 
trương nghiên cứu xây dựng Luật PPP. Dự án Luật 
PPP sẽ được bổ sung vào Chương trình xây dựng 
và pháp lệnh năm 2019 và trình Quốc hội cho ý kiến 
tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) để thông qua trong 
năm 2020.

Ngày 13/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
ký Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg quy định đối 
tượng thủy sản nuôi chủ lực. Theo đó, danh mục 
đối tượng thủy sản nuôi chủ lực gồm: Tôm sú, 
tôm thẻ chân trắng và cá tra.

Theo Quyết định 50/2018/QĐ-TTg, đối tượng 
thủy sản nuôi chủ lực phải đáp ứng 4 tiêu chí sau:

1 - Thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh 
doanh tại Việt Nam.

2 -Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cao cho 
người lao động; phát huy hiệu quả tài nguyên, 
điều kiện tự nhiên của đất nước và có khả năng 

thích ứng với biến đổi khí hậu.

3- Có năng suất và hiệu quả sản xuất cao; có khả 
năng thu hút đầu tư để tạo ra vùng sản xuất hàng 
hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ 
cao.

4- Tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao; có khả 
năng cạnh tranh với đối tượng thủy sản của quốc 
gia khác trên thị trường nội địa và xuất khẩu, 
trong đó giá trị xuất khẩu tối thiểu đạt 100 triệu 
USD/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 
30/01/2019.

Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban 
hành Quyết định số 1254/QĐ-TTg phê duyệt Kế 
hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 
2020.

Kế hoạch hành động đã xác định một trong các giải 
pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý về kiểm tra chuyên 
ngành. Theo đó, đối với lĩnh vực quản lý phân bón 
hiện đang thực hiện theo Nghị định số 108/2017/
NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ, hiện tồn 
tại một số vướng mắc, bất cập cụ thể được chỉ ra 

như Điều 30 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy 
định về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng 
phân bón nhập khẩu; Khoản 6, 7 Điều 3 Nghị định số 
108/2017/NĐ-CP về yêu cầu Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất phân bón cho trường hợp doanh 
nghiệp nhập khẩu phân bón ở dạng hàng xá, hàng 
rời nếu thực hiện việc đóng gói hàng hóa vào bao gói 
tại cảng sau khi dỡ hàng từ phương tiện vận chuyển 
xuống để vận chuyển về kho của doanh nghiệp; và 
quy định tại Điều 30 Nghị định số 108/2017/NĐ-
CP cho việc kiểm tra nhà nước về chất lượng được 
áp dụng đối với từng lô phân bón nhập khẩu. Thời 
hạn hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
108/2018/NĐ-CP là Quý II/2019.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn 
thảo dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về 
xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, 

nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật. Các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể nghiên cứu, 
đóng góp ý kiến tại http://bit.ly/2TYzSGe 

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt 
động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi 
với 8 chương, 83 điều. Theo đó, Luật quy định các 
nguyên tắc hoạt động chăn nuôi trên tinh thần 
phát triển ngành chăn nuôi theo các chuỗi liên 
kết giá trị, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh và 
xã hội hoá tối đa tạo nguồn lực xã hội đầu tư vào 

chăn nuôi theo nền kinh tế thị trường và hội nhập 
quốc tế. Đồng thời, luật cũng cụ thể hoá các điều 
kiện sản xuất, kinh doanh như yêu cầu, điều kiện 
của một cơ sở chăn nuôi cần bảo đảm các yếu tố 
có liên quan đến an toàn dịch bệnh, an toàn thực 
phẩm, bảo vệ môi trường và cân đối thị trường sản 
phẩm chăn nuôi. Luật này có hiệu lực từ 1/1/2020.
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Hội thảo xây dựng chiến lược Nhóm 
công tác PPP ngành hàng trực thuộc 
PSAV 
Nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác giữa đối tác 
công và đối tác tư trong khuôn khổ PSAV, dự kiến 
“Hội thảo xây dựng chiến lược Nhóm công tác PPP 
Ngành hàng trực thuộc PSAV” sẽ được tổ chức 
trong tháng 2/2019 với sự tham gia của các đồng 
Trưởng nhóm khối công và khối tư của 7 Nhóm 
công tác PPP ngành hàng trực thuộc PSAV. Mục 
tiêu của Hội thảo là nhằm tăng cường kết nối đối tác 
công, tư trong các Nhóm công tác PPP ngành hàng, 
xây dựng chiến lược trung hạn (2019-2020), lập kế 
hoạch hoạt động các Nhóm công tác cũng như xác 
định vai trò của các bên liên quan. 

Họp thường niên Nhóm công tác PPP 
ngành hàng trực thuộc PSAV
Cuộc họp thường niên Nhóm công tác PPP ngành 
hàng trực thuộc PSAV được tổ chức với mục đích 
tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của 
các Nhóm công tác PPP ngành hàng trong năm 
2018 và thảo luận, thống nhất về các vấn đề, kiến 
nghị giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
Nhóm công tác PPP ngành hàng trong năm 2019. 
Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 3 
năm 2019 với sự tham gia của tất cả các thành viên 
thuộc PSAV và các quan sát viên.

Chia sẻ kinh nghiệm trong các Nhóm 
công tác PPP ngành hàng
Với mong muốn tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và 
nhân rộng các mô hình điểm về tổ chức sản xuất 
thông qua liên kết với nông dân trong các Nhóm 
công tác PPP ngành hàng trực thuộc PSAV, trong 
Quý I năm 2019, văn phòng PSAV sẽ phối hợp cùng 
Công ty Bayer chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 
xây dựng và quản lý tổ nhóm nông dân cho đông 
đảo các đối tác trong các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng trực thuộc PSAV và các đối tác khác 
trong nông nghiệp. Các đối tác tham dự Hội thảo 
sẽ có cơ hội được chia sẻ và học tập kinh nghiệm 
từ các đối tác trong mạng lưới PSAV về kinh nghiệm 
liên kết, tổ chức sản xuất cùng nông dân theo chuỗi 
từ các khâu Giống - Canh tác - Công nghệ bảo quản 
sau thu hoạch - Xây dựng thương hiệu - Tiêu thụ sản 
phẩm nhằm đem lại giá trị kinh tế cao cho người 
nông dân, khuyến khích các thành viên hợp tác xã 
và nông dân tham gia liên kết.

Đề xuất thành lập Ban Điều phối ngành 
hàng hồ tiêu
Trong Quý III và Quý IV, Nhóm công tác PPP ngành 
hàng Hồ tiêu đã tổ chức tham vấn nhiều đối tác 
công và tư, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh, và xuất khẩu hồ tiêu chủ lực về việc 
thành lập Ban điều phối ngành hàng hồ tiêu (VPCB). 
Nhóm sẽ tổ chức một cuộc họp với Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT để báo cáo về kết quả tham 
vấn và đề xuất cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ 
của VPCB trong Quý I.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 
Dự kiến, Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019 sẽ 
diễn ra từ ngày 22-25/1 tại Davos, Thụy Sỹ với chủ 
đề “Toàn cầu hóa 4.0: Định hình kiến trúc toàn cầu 
trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 
Diễn đàn Kinh tế thế giới 2019 sẽ quy tụ 3.000 nhà 
lãnh đạo từ mọi lĩnh vực xã hội, các đại diện hàng 
đầu của hơn 100 chính phủ và 1.000 doanh nghiệp. 

Hội nghị sẽ bao gồm hơn 400 buổi làm việc của các 
chính phủ, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, 
xã hội dân sự, các cơ quan truyền thông, các chuyên 
gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực và thế hệ trẻ, đến 
từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, hội nghị là cơ 
hội diễn ra các “đối thoại toàn cầu,” với các khuyến 
nghị từ các đại diện tham dự hội nghị, các chuyên 
gia, tổ chức quốc tế trong đó có các thành viên Hội 
đồng quản trị Diễn đàn Kinh tế Thế giới n
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