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Bộ Quy tắc tham chiếu cung cấp cho các bên liên quan một khung
cơ sở được đơn giản hóa nhưng phù hợp với mục đích để nâng cao
hiểu biết về các nguyên tắc cơ sở trong sản xuất cà phê bền vững.
Bộ Quy tắc giải quyết các vấn đề về bền vững hiện tại trong sản
xuất cà phê ở cấp độ vùng sản xuất đồng thời đóng góp để giải
quyết các vấn đề nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, đa dạng hóa
cây trồng, bình đẳng và hòa nhập.

1 Nhóm công tác PPP về Cà phê:
Ra mắt Bộ quy tắc tham chiếu về cà phê bền vững
Trong quý 4 năm 2021, Diễn đàn Cà phê toàn cầu (GCP) đã ban hành
Bộ quy tắc tham chiếu về cà phê bền vững, để thúc đẩy các nguyên
tắc cơ bản trong sản xuất cà phê bền vững. Bộ Quy tắc cung cấp
những thông tin và hiểu biết chung cho phép người nông dân, các
đơn vị sản xuất và các đối tác như các nhà tài trợ, tổ chức phi chính
phủ, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ tăng cường hợp tác và
thực hiện hiệu quả các hoạt động của mình từ đó thúc đẩy sự phát
triển bền vững của ngành cà phê.

Bà Annette Pensel, Giám đốc Điều hành của GCP chia sẻ, bộ quy tắc
này chính là “do cộng đồng cà phê xây dựng vì cộng đồng cà phê”
và cuối cùng là tìm cách thúc đẩy sự thịnh vượng của người nông
dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo tồn thiên nhiên. Bộ Quy tắc
Tham chiếu về Cà phê bền vững sẽ giúp đẩy mạnh và kết nối các
hoạt động của toàn ngành từ đó tiếp cận được nhiều nông dân hơn,
thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững”,

2 Nhóm công tác PPP về Rau quả:

Khóa đào tạo trực tuyến về Kỹ thuật canh tác cây Xoài theo
tiêu chuẩn VietGAP
Ngày 4-5/10/2021, Cục Trồng trọt phối hợp với Tổ chức Hợp tác
Quốc tế Đức (GIZ) và Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam (SOFRI)
tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về Kỹ thuật canh tác cây Xoài theo
tiêu chuẩn VietGAP cho 50 cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và nông
dân 02 tỉnh Hậu Giang và An Giang.
Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị
nông sản bền vững tại ASEAN” (gọi tắt là ASEAN AgriTrade) do tổ chức
Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài trợ. Tại buổi đào tạo các học viên được
nghe giảng viên Viện nghiên cứu Cây Ăn quả Miền Nam chia sẽ về các
quy trình như: Quy trình canh tác xoài áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới,
quy trình phòng trừ sâu bệnh, quy trình xử lý ra hoa và quy trình canh
tác theo tiêu chuẩn VietGAP để hướng tới sản phẩm an toàn phục vụ
tiêu dùng và xuất khẩu.

Ảnh: Tập huấn về Kỹ thuật canh tác xoài theo VietGAP
Trong khuôn khổ dự án, đại diện các đối tác khối Công và Tư đã phối
hợp để xây dựng và phổ biến Bộ tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật canh tác
theo tiêu chuẩn VietGAP cho 10 loại trái cây trọng điểm của Việt Nam
là cam, bưởi, nhãn, vải, dứa, chuối, mít, sầu riêng, thanh long, xoài.

3 Nhóm công tác PPP về Thủy sản:

Hội nghị trực tuyến về Giải pháp phát triển ngành hàng tôm
Việt Nam

Năm 2021, mặc dù ngành nuôi trồng thủy sản nói chung, ngành tôm
nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động
thời tiết, khí hậu bất thường, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng
được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo Bộ NN-PTNT, các bộ,
ngành, địa phương vào cuộc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
và sự đồng lòng, chung tay, chia sẻ khó khăn của người dân, doanh
nghiệp nên kết quả nuôi trồng thủy sản năm 2021 đạt kết quả tốt.
Theo đó, diện tích tôm nước lợ thả nuôi ước đạt 740.000ha, trong đó
diện tích nuôi tôm sú 630.000ha, còn lại là diện tích nuôi tôm thẻ
chân trắng, sản lượng tôm nuôi ước 11 tháng đầu năm 2021 đạt hơn
902.000 tấn, tăng gần 2% so năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu tôm
10 tháng đầu năm 2021 đạt 3,2 tỷ USD (tăng 2% so với cùng kỳ năm
2020). Ước kim ngạch xuất khẩu tôm cả năm đạt 3,8 tỷ USD (tăng
2,7% so với năm 2020).
Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân
Đồng Trưởng nhóm khối Công Nhóm Công tác PPP về Thủy sản nhận
định: Mặc dù ngành hàng tôm đã đạt được nhiều kết quả như trên,
nhưng trên thực tế trong tháng cuối cùng của năm 2021 vẫn còn bộn
bề nhiều việc cần xử lý. Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm
cần tận dụng tốt cơ hội nhanh chóng phục hồi sau đợt giãn cách xã
hội kéo dài. Việc Việt Nam đang tham gia 16 Hiệp định thương mại tự
do (FTA) thế hệ mới cũng là cơ hội thuận lợi để nâng cao năng lực tổ
chức sản xuất đảm bảo theo chuỗi, truy xuất được nguồn gốc từ con
giống, thức ăn chăn nuôi, thú y phòng bệnh, an toàn sinh học đến thu
hoạch, sơ chế và chế biến phục vụ xuất khẩu.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị
Ngày 10/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức
hội nghị trực tuyến “Giải pháp phát triển nuôi tôm tháng cuối năm
2021 và năm 2022” để đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, tăng
giá trị cho ngành tôm trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT
Phùng Đức Tiến chỉ đạo hội nghị với sự tham dự của Tổng cục Thủy
sản, Cục Thú y, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cùng
nhiều đơn vị, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan đến
ngành tôm.

Để đạt kế hoạch sản xuất thủy sản năm 2022, Thứ trưởng Phùng Đức
Tiến đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo
hướng liên kết dọc giữa các nhà, giữa các ngành liên kết với các cơ
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sở sản xuất để đảm bảo sản xuất an toàn, hạ giá thành; tăng cường
công tác quan trắc; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ mới
để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất,
đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Thứ trưởng

Bộ NN&PTNT lưu ý các ngành cần triển khai hiệu quả một số Đề án,
Chương trình đã được phê duyệt, đồng thời nhấn mạnh: Cần chủ động
xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp theo từng giai đoạn, đảm bảo sản
xuất tôm nước lợ không bị động trong bối cảnh dịch COVID-19./.

4 Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu:
Hội thảo giới thiệu Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ
tiêu bền vững tại Việt Nam”
Ngày 25/11, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội Hồ tiêu Việt
Nam và Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) đồng tổ chức
Hội thảo giới thiệu Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu
bền vững tại Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có đại diện của cục, vụ, viện
liên quan thuộc Bộ NN&PTNT, đại điện của Phái đoàn Liên minh châu
Âu tại Việt Nam, các đơn vị liên quan và đại diện các công ty trong
nước, quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến hồ tiêu.
Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt
Nam” nằm trong khuôn khổ Chương trình ARISE Plus do Liên minh
châu Âu tài trợ nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được những lợi
ích từ các cam kết thương mại song phương, trong đó tập trung vào
việc thực hiện EVFTA; thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ
chất lượng cao từ Việt Nam sang châu Âu.

Ảnh: Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
hội viên về vật chất cũng như tinh thần. Đối với các cơ quan của Bộ
NN-PTNT, Bộ Công Thương, chính quyền các tỉnh trọng điểm sản xuất Hồ
tiêu, các Hiệp hội địa phương Hiệp hội đều có mối quan hệ tốt, hợp tác
trao đổi thông tin và giải quyết tốt các công việc liên quan.

Dự án do tổ chức IDH Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Hiệp hội
Gia vị châu Âu đồng tổ chức thực hiện. Dự án sẽ thúc đẩy sự tham
gia tích cực của các bên trong ngành hồ tiêu vào các hoạt động như:
Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về canh tác bền vững cho
nông dân; hỗ trợ đào tạo, giám sát thực hành canh tác bền vững;
quản lý sử dụng hóa chất nông nghiệp có trách nhiệm...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII với 19 ủy viên. Bà Hoàng Thị
Liên, nguyên Giám đốc Điều hành Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) được
bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ VII.
Trong nhiệm kỳ VII, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ đẩy mạnh hoạt động
thông tin, nghiên cứu thị trường, thị hiếu để đưa ra thông tin tốt giúp
nông dân có định hướng đúng trong phát triển sản xuất hồ tiêu, doanh
nghiệp chế biến, xuất khẩu có được chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu
quả, giúp gia tăng giá trị, giảm thiểu rủi ro cho ngành công nghiệp hồ
tiêu Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước, các
Bộ Ngành trung ương và địa phương để kịp thời xử lý những vấn đề từ
sản xuất tới thương mại, xuất khẩu của ngành hồ tiêu Việt Nam trong
phạm vi trong và ngoài nước; Phối hợp cùng Tổ chức Sáng kiến Thương
mại bền vững (IDH) và Hiệp hội Gia vị Châu Âu triển khai thực hiện dự án:
“Thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững Hồ tiêu Việt Nam” do Liên
minh châu Âu và IDH Hà Lan tài trợ;

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục
Bảo vệ thực vật đại diện Nhóm Đối tác công tư ngành hồ tiêu khẳng
định: “Đã đến lúc ngành hồ tiêu Việt Nam cần chuyển đổi từ sản xuất
theo số lượng sang tập trung nâng cao chất lượng và cải tiến hệ
thống sản xuất để hồ tiêu có chất lượng tốt hơn, đồng thời giúp nông
dân có thu nhập bền vững. Hỗ trợ của Liên minh châu Âu thông qua
Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng và đúng thời điểm, đóng vai trò
là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước và châu Âu cùng tham
gia vào một mục tiêu chung phát triển ngành hồ tiêu bền vững”.
VPA tổ chức Đại hội và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Để triển khai những hoạt động mang tính bền vững, VPA sẽ triển khai
nhiều hoạt động hơn, trong đó tập trung vào việc phối hợp chặt chẽ với
ngành nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác, liên kết với nông dân sản xuất
hồ tiêu thông qua các tổ chức của nông dân để quản lý, kiểm soát quy
trình sản xuất từ khâu canh tác tới thu hoạch, xử lý, chế biến, bảo quản
… theo GAP, GMP để có hồ tiêu sạch, không tồn dư hoá chất mà các nước
nhập khẩu không cho phép;

Ngày 18/12, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) - Đồng chủ trì khối Tư
Nhóm Công tác PPP về Hồ tiêu đã tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ VII (20212023) và Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Trong nhiệm kỳ VI, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã làm rất tốt các
nhiệm vụ. Trước hết, trong hoạt động của Hiệp hội đã tạo ra sự đoàn
kết, thống nhất cao và luôn nhận được sự ủng hộ về mọi mặt của

5 Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:
Chương trình hợp tác sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả
Ngày 8/12 năm 2021, tại ba đầu cầu Hà Nội, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí
Minh đã diễn ra Lễ ký kết triển khai Chương trình hợp tác sử dụng
thuốc BVTV an toàn và hiệu quả giữa Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp và Hiệp hội CropLife Việt
Nam. Chương trình sẽ được thực hiện trong vòng 05 năm từ năm
2021 đến 2025 với sự hợp tác chặt chẽ từ 03 đơn vị.
Chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả tại
Đồng Tháp được xây dựng hướng tới mục tiêu hỗ trợ nông dân địa
phương tiếp cận và được tập huấn về các nguyên tắc sử dụng thuốc
BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm, từ đó giúp nâng cao nhận
thức và thói quen sử dụng thuốc một cách có trách nhiệm của nông
dân, giảm tình trạng lạm dụng thuốc; đồng thời xây dựng các mô
hình sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn để
cấp mã số vùng trồng. Trên cơ sở đó, chương trình sẽ được triển khai

Ảnh: Lãnh đạo Cục BVTV ký triển khai Chương trình hợp tác
sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả )
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với ba nội dung chính như sau: (i)Tập huấn sử dụng thuốc BVTV an
toàn và hiệu quả cho nông dân và cán bộ tại địa phương, tập trung
vào các nguyên tắc sử dụng thuốc, kỹ thuật pha thuốc, phun thuốc
và xử lý thuốc, nguyên tắc IPM, hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ
lao động khi tiếp xúc với thuốc và hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói
thuốc sau sử dụng; (ii) Xây dựng các mô hình sử dụng thuốc BVTV
tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, và mô hình cùng nông dân bảo vệ
môi trường: xây dựng các bể chứa, phát động ngày thu gom và; (iii)
Công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV tại
địa phương. Giai đoạn đầu của chương trình sẽ tập trung vào các cây

chủ lực của tỉnh bao gồm lúa gạo và cây ăn quả.
Thông qua chương trình hợp tác tại tỉnh Đồng Tháp lần này, Cục
BVTV, Sở NN&PTNT Đồng Tháp cũng như Hiệp hội CropLife Việt Nam
hi vọng có thể tăng cường hơn nữa hợp tác công tư để hỗ trợ nâng
cao nhận thức, trang bị cho nông dân Đồng Tháp những kiến thức
và kỹ năng cần thiết để sử dụng các sản phẩm nông nghiệp đầu vào
trong đó có các sản phẩm thuốc BVTV đúng cách và làm nông một
cách có trách nhiệm, từ đó giúp nâng cao giá trị nông sản của tỉnh
Đồng Tháp nói riêng và vị thể nông sản Việt Nam nói chung.

HỘI THẢO THAM VẤN VỀ TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LƯƠNG THỰC THỰC
PHẨM TẠI VIỆT NAM

N

gày 29 tháng 10, Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) chủ trì, phối hợp
cùng Văn phòng Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt
Nam (PSAV) tổ chức Hội thảo tham vấn về trung tâm đổi mới sáng
tạo lương thực thực phẩm tại Việt Nam theo hình thức trực tiếp tại
Hà Nội và trực tuyến. Hội thảo có sự tham gia của Giám đốc Ban Thư
ký Điều phối Toàn cầu các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo về LTTP Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tổng giám đốc Công ty TNHH Nestlé
Việt Nam kiêm Đồng Chủ trì Khối Tư PSAV, Giám đốc Chương trình
của Grow Asia, cùng đại diện các Nhóm công tác PPP và các ban
ngành, tổ chức, tập đoàn trong nước và quốc tế.

Ảnh: Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Hội thảo đã đề xuất về các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Trung
tâm đổi mới sáng tạo về LTTP tại Việt Nam, cơ cấu tổ chức ở cấp
quốc gia và cấp địa phương/khu vực. Trong đó 3 lĩnh vực hoạt
động chính của các FIH ở cấp TW và cấp địa phương/khu vực là (i)
Diễn đàn đổi mới sáng tạo; (ii) Vườn ươm khởi nghiệp; (iii) Thúc
đẩy đầu tư. Các FIH đổi mới sáng tại địa phương/khu vực sẽ gắn
với các ngành hàng chủ lực theo vùng miền, phát triển dựa theo
mức độ sẵn sàng tham gia của các đối tác tư nhân và các đối tác
phát triển.

đối tác, xã hội và các doanh nghiệp xã hội khởi nghiệp. Đại diện
WEF cũng chia sẻ một số bài học cho Việt Nam, cụ thể: (1) Vai trò
lãnh đạo của địa phương/quốc gia của một nhóm các đối tác liên
quan; (2) Xây dựng dựa trên các sáng kiến hiện có; (3) Vai trò của
các bên hỗ trợ, xúc tác phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT kết luận Hội thảo,
ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ
trợ, tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và
quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo
xanh, bền vững, không chỉ mục tiêu phát triển của Việt Nam mà
cho cả Đông Nam Á.

Phát biểu tại hội thảo, Bà Marian Geluk, Diễn đàn Kinh tế Thế giới
(WEF) chia sẻ rằng đã có chia sẻ về khái niệm đổi mới sáng tạo,
trong đó bao gồm cả kiến thức địa phương và truyền thống, cũng
như tầm quan trọng của đổi mới về chính sách, thể chế, quan hệ

HỌP THƯỜNG NIÊN ĐỐI TÁC KHỐI TƯ
ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
BỀN VỮNG VIỆT NAM
Tại cuộc họp, các đối tác khối Tư đã chia sẻ những khó khăn, thách
thức, bài học kinh nghiệm và thảo luận cơ chế thúc đẩy hiệu quả
hoạt động của PSAV. Chủ trì cuộc họp đã thống nhất các Kiến nghị
từ góc độ đối tác khối Tư về một số giải pháp nhằm phát huy hiệu
quả vai trò của PSAV trong việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành
nông nghiệp Việt Nam. Cụ thể:

Ảnh: ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nestlé
Việt Nam

N

gày 12 tháng 11, Văn phòng Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền
vững Việt Nam (PSAV) tổ chức Họp thường niên Đối tác Khối tư
PSAV theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp được chủ trì bởi ông Binu
Jacob, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, kiêm Đồng
Chủ trì Khối Tư - Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam
(PSAV). Cùng với đó là sự tham dự của 40 đại diện đối tác khối Tư
trong các Nhóm công tác PPP trực thuộc PSAV
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- Bộ Nông nghiệp PTNT cần có cơ chế tạo điều kiện để các Nhóm
công tác PPP trực thuộc PSAV được tham vấn và tham gia đóng góp
ý kiến vào quá trình xây dựng các quy định, chính sách về nông
nghiệp, đặc biệt trong các nhóm ngành hàng và lĩnh vực hoạt động
của các Nhóm công tác PPP của PSAV.
- Bộ Nông nghiệp PTNT và Văn phòng PSAV cần nghiên cứu cơ chế,
chia sẻ thông tin và tạo điều kiện cho đại diện các Nhóm công tác
PPP trực thuộc PSAV (hoặc các thành viên PSAV) được tham gia vào
các sự kiện, hội thảo, hội nghị liên quan được tổ chức bởi Bộ Nông
nghiệp PTNT.
- Cho phép Văn phòng PSAV tổ chức “Đối thoại chính sách” giữa các
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đại diện khối Công (các Cục, Vụ, Viện liên quan của Bộ) và khối Tư
(đại diện các Nhóm công tác PPP trực thuộc PSAV) tối thiểu một lần
trong năm.

các thành viên và đối tác có cơ hội hợp tác với khối Tư, từ đó mang
lại hiệu quả và tác động lớn hơn, bền vững hơn.
- Bộ Nông nghiệp PTNT cần nghiên cứu xem xét về việc thành lập
các Nhóm công tác PPP liên ngành về biến đổi khí hậu (giảm phác
thải carbon) và nông nghiệp tái sinh.

- Bộ Nông nghiệp PTNT cần có cơ chế chia sẻ thông tin với các đại
diện khối Tư các Nhóm công tác PPP về các chương trình và dự án do
Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, liên quan đến các ngành hàng để

HỘI THẢO ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN “CÁC LOẠI HÌNH VỐN CHO DOANH NGHIỆP”
Ngày 17 tháng 12, Văn phòng Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt
Nam (PSAV) cùng với Beacon Fun tổ chức Hội thảo đào tạo trực tuyến “Các loại
hình vốn cho doanh nghiệp”.
Hội thảo tập trung vào các nội dung chính:
- Trang bị kiến thức cho Doanh nghiệp hỗ trợ quá trình ra quyết định và kêu
gọi vốn.
- Chia sẻ chuyên sâu của chuyên gia về những ưu thế và hạn chế của từng loại
hình vốn.

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẾ VIỆT NAM
tăng các hoạt động liên quan đến thu mua, chế biến và xuất khẩu
quế giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Nếu không
có những định hướng quản lý và phát triển ngành quế một cách
chiến lược, kịp thời và bền vững sẽ dẫn đến lúng túng cho các cơ
quan quản lý ở địa phương, khó khăn trong việc đáp ứng các rào cản
chất lượng, rủi ro về giá cả, về thị trường đầu ra,... Điều này có thể
tác động tiêu cực đến người dân trồng quế và các doanh nghiệp chế
biến và xuất khẩu quế ở Việt Nam.
Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
khẳng định: “Hiện nhu cầu về quế ngày một gia tăng, diện tích trồng
quế ở Việt Nam cũng đang mở rộng và phát triển mạnh mẽ để đáp
ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, nếu không có những định hướng
kịp thời, sẽ có nguy cơ đối mặt với việc phát triển không bền vững”.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo Phát triển Bền vững Quế Việt Nam

N

gày 10/12, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Tổ chức Sáng
kiến Thương mại Bền vững (IDH) đồng tổ chức Hội thảo “Phát
triển bền vững quế Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực
tuyến với sự tham dự của đại diện các tỉnh trọng điểm trồng quế, cơ
quan tài trợ quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội Gia vị châu Âu
và Hiệp hội Gia vị Hoa Kỳ và nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc
tế trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại quế.
Theo báo cáo của tổ chức FAO, tổng sản lượng quế của Việt Nam năm
2019 đạt 41.408 tấn, chiếm 17% sản lượng toàn cầu. Nhu cầu về quế
tăng nhanh hơn mức tăng nguồn cung toàn cầu ước tính từ 8-12%.
Sự mất cân đối giữa cung và cầu đã khiến giá quế ngày càng tăng,
nhất là từ năm 2016 đến nay. Thực trạng này có thể dẫn đến việc
chuyển đổi phát triển quế ồ ạt tại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng gia

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Giám đốc của tổ chức IDH tại Việt Nam chia
sẻ: “Tổ chức IDH thời gian qua tích cực hợp tác và phối hợp với các
đơn vị liên quan của Bộ NN&PTNN, các địa phương, các hiệp hội và
các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc thúc đẩy sự phát
triển bền vững các ngành nông nghiệp Việt Nam trong đó có chè, hồ
tiêu, cà phê và thuỷ sản. Gần đây, một số hiệp hội và nhiều doanh
nghiệp trong nước và quốc tế đã tiếp cận và đề nghị IDH mở thêm
một chương trình hỗ trợ về mặt hàng quế. Sau khi xem xét đánh giá
kỹ lưỡng về nhu cầu thị trường thế giới, về tiềm năng của Việt Nam,
những thách thức của ngành hàng, chúng tôi chính thức đưa quế
vào là 1 chương trình hỗ trợ mới của IDH tại Việt Nam cho giai đoạn
2021-2030. Hội thảo này giúp IDH xác định được những vấn đề ưu
tiên cần hỗ trợ, góp phần phát triển bền vững ngành quế Việt Nam
trong tương lai”.

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP: KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM

N

gày 14/12, Bộ NN-PTNT đã công bố Quyết định thành lập Ban
Chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ
NN-PTNT. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan là Trưởng Ban Chỉ
đạo; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng
Bộ NN-PTNT. Các thành viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm lãnh
đạo các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT.
Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông
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nghiệp là chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành NN-PTNT
quy định tại Quyết định số 749 ngày 3/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ.
- Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách, cơ chế quản lý, điều
hành; xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chiến
lược lồng ghép nội dung về chuyển đổi số nông nghiệp; tạo điều
kiện thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
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chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng số hóa, xây dựng nông
thôn mới thông minh trên cả nước.
- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy
phạm pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu
cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình
chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong chuyển đổi
số nông nghiệp.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng các hệ thống
dữ liệu của ngành, thực hiện số hóa trong từng lĩnh vực chuyên
ngành: Đất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm
nghiệp, chế biến, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, thủy lợi,
phòng, chống thiên tai…

Ảnh: Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi
số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ NN-PTNT

- Ứng dụng công nghệ số trong dự báo, cảnh báo thị trường, quản
lý quy hoạch; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy
trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi
cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính
xác; xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người nông
dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp
ứng dụng công nghệ số”.

động trong toàn ngành Nông nghiệp &PTNT thực hiện thắng lợi
chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Cũng tại Lễ công bố, Bộ NN-PTNT đã công bố Quyết định của Bộ
trưởng Bộ NN-PTNT lấy ngày 19/8 hàng năm là ngày Chuyển đổi
số trong Nông nghiệp. Căn cứ nhiệm vụ chuyển đổi số Nông
nghiệp &PTNT hàng năm, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ xác
định chủ đề chuyển đổi số của năm, xây dựng kế hoạch khung và
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động
hưởng ứng ngày Chuyển đổi số (19/8) phù hợp, thiết thực, hiệu
quả; phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyển
đổi số để phấn đấu đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu cơ bản
và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số
749 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình chuyển
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Đôn đốc, điều phối việc triển khai hoạt động chuyển đổi số
trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả
thực hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong
quá trình tổ chức thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp trong
toàn ngành…
- Chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức
về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong
ngành Nông nghiệp &PTNT và hành động đồng bộ ở các cấp với
sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao

XÂY DỰNG ĐỐI TÁC XANH CHO MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP MỚI
đẩy sự phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững và tích
hợp “đa giá trị”.

Ảnh: Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện Tổ chức Lương
thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Bộ trưởng Bộ
NN-PTNT Lê Minh Hoan.

S

áng 16/12, Bộ NN-PTNT và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của
Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ
trợ quốc tế (ISG) với chủ đề “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp
mới”. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan
và Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và
Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam đồng chủ trì. Hội
nghị đã thu hút đông đảo sự tham gia của đại biểu là đại diện của
các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước
ngoài và đại diện của các Bộ, ban, ngành của Trung ương với gần 200
điểm cầu tham gia trực tuyến kết nối với điểm cầu chính tại Bộ Nông
nghiệp và PTNT.

Plenary ISG 2021 là sự kiện quan trọng để Bộ Nông nghiệp và PTNT
tham vấn rộng rãi ý kiến đóng góp của các đối tác quốc tế nhằm hoàn
thiện “Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 20212030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Kế hoạch hành động quốc gia
chuyển đổi sang Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách
nhiệm và bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030”. Đồng thời, Bộ
Nông nghiệp và PTNT cũng chia sẻ các kết quả Hội nghị lần thứ 26
các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí
hậu (COP26) và kêu gọi các đối tác quốc tế tiếp tục đồng hành và hỗ
trợ trong việc triển khai thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động và
các cam kết của Việt Nam trong Tuyên bố Glasgow của các nhà Lãnh
đạo về rừng và sử dụng đất.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chỉ ra: Để chuyển
mình thay đổi, ngành Nông nghiệp không thể tự đứng một mình,
làm một mình mà cần có sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ của
các bộ, ban ngành trung ương và địa phương và đặc biệt là sự đồng
hành và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để xây dựng nên đối tác xanh
cho một nền nông nghiệp mới. Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định: với
“Tư duy đổi mới” và “Cùng hành động”, ngành Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam sẽ thực hiện được khát vọng về một nền
nông nghiệp sinh thái, tiên tiến, tích hợp đa giá trị, kết hợp hài hoà
tài nguyên bản địa, bản sắc văn hoá, niềm tin xã hội với khoa học
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vươn tầm để đủ sức
trở thành “thước đo mức độ bền vững của quốc gia”.
Nhân dịp sự kiện trọng đại này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Trưởng
đại diện FAO Rémi Nono Womdim ký kết Khung chương trình hợp tác
Việt Nam - FAO giai đoạn 2022-2026 ngay tại Hội nghị. Khung hợp tác
này thể hiện sự cam kết tiếp tục hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và FAO theo hướng thúc đẩy nông nghiệp nông thôn
Việt Nam phát triển bền vững theo hướng nông nghiệp xanh, nông
nghiệp sinh thái, tích hợp đa giá trị.

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (Plenary ISG) là diễn
đàn đối thoại chính sách cấp cao được tổ chức thường niên giữa Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các cộng đồng các nhà tài
trợ quốc tế, các tập đoàn doanh nghiệp và các đối tác để cùng trao
đổi, chia sẻ các định hướng chính sách, các ưu tiên của hai bên nhằm
đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường điều phối các nguồn lực thúc
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TRONG THỜI GIAN TỚI
QUAN HỆ ĐỐI TÁC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NGÀNH CÀ PHÊ
với cả nước), sản lượng đạt khoảng 1.669.000 tấn (chiếm tỷ lệ 95%
so với cả nước). Trong giai đoạn 2014 - 2020, Tây Nguyên thực hiện
tái canh 120.000 ha; trong đó, trồng tái canh 90.000 ha và ghép cải
tạo 30.000 ha.
Nhìn chung, thực trạng sản xuất và tiêu thụ cà phê của nông dân
Việt Nam nói chung và nông dân vùng Tây Nguyên nói riêng gặp
nhiều khó khăn và thiếu bền vững, quy mô sản xuất manh mún,
nhỏ lẻ, diện tích cà phê già cỗi chiếm tỷ lệ khá cao; kỹ thuật canh
tác chưa hợp lý; khâu chế biến, bảo quản thiếu đồng bộ; khâu tiêu
thụ, xuất khẩu còn yếu, thiếu liên kết với thị trường tiêu thụ; người
sản xuất cà phê chưa có tiếng nói trong các quan hệ liên kết ngành
hàng. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp đầu vào và đầu ra thường
chịu thiệt thòi và chưa bảo vệ được lợi ích của chính mình. Mặc dù
một số mô hình liên kết nông dân đã được thành lập gần đây như:
nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã..., nhưng quy mô nhỏ, phụ thuộc
vào các tác nhân cung ứng dịch vụ, chưa hình thành chuỗi giá trị
có hiệu quả, chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh
mà chưa phát huy được tiếng nói và vị thế của người nông dân sản
xuất cà phê

Ảnh: Thúc đẩy tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu để phát triển bền
vững ngành cà phê Tây Nguyên

S

áng 19/12, tại thành phố Pleiku (Gia Lai), Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy tổ chức sản xuất
vùng nguyên liệu để nâng cao và phát triển bền vững ngành cà phê
Tây Nguyên” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham
gia của đại diện 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum,
Đăk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bắc
Trung Bộ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan
cho rằng, cần có các giải pháp, hành động ưu tiên thực hiện để giúp
phát triển tổ chức sản xuất ngành hàng cà phê được bền vững và
hiệu quả, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản
phẩm; phát triển hạ tầng thương mại (chợ đầu mối, siêu thị, hệ
thống bán buôn, bán lẻ…), hệ thống logistics kết nối giữa người sản
xuất với nhà phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường
nội địa. Bên cạnh tập trung duy trì các thị trường xuất khẩu truyền
thống, cần nhanh chóng phát triển các thị trường tiềm năng, nhất
là EU và các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương CPTPP, các nước ASEAN. Đây cũng là căn cứ
để triển khai thành công “Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu
nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
giai đoạn 2021 - 2025” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thống kê của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, cà phê
Việt Nam chủ yếu là dòng cà phê Robusta đại trà, chất lượng trung
bình nên hàng năm các doanh nghiệp chế biến vẫn nhập khẩu một
lượng cà phê Arabica để phối trộn trong sản xuất cà phê rang xay.
Diện tích cây cà phê trong cả nước hiện đạt khoảng 696.000 ha,
năng suất đạt 27,7 tấn/ha, sản lượng đạt 1.764.000 tấn. Trong đó,
tập trung chủ yếu tại vùng Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc,
Đắc Nông và Lâm Đồng) với diện tích khoảng 639.000 ha (chiếm tỷ
lệ 92% so với cả nước), năng suất 28,5 tấn/ha (cao gấp 1,1 lần so

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU LỒNG GHÉP GIỚI HỖ TRỢ PHỤC HỒI THÔNG QUA CÁC GIẢI
PHÁP CARBON THẤP

N

ữ giới nằm trong các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng không
tương xứng bởi tác động của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí
hậu. Khi đưa ra các giải pháp hỗ trợ người dân và lập kế hoạch
phục hồi, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đã có nhiều
cam kết đầu tư vào việc xây dựng, phát triển các nền kinh tế cácbon thấp
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Canada (IDRC) / CRDISIE đã kêu gọi đề xuất các dự án về Trao quyền Kinh tế cho Phụ nữ
thông qua các giải pháp phục hồi COVID-19. 12 dự án nghiên cứu
đã được chọn trên cơ sở tính phù hợp, khả năng đáp ứng các thách
thức của địa phương, cũng như tác động của chúng cho quá trình
hoạch định chính sách và triển khai

đem lại nhiều tác động về bình đẳng giới. Các bên liên quan từ
khu vực tư nhân, tổ chức phi Chính phủ, và Chính phủ các quốc
gia liên quan sẽ hợp tác thiết kế các biện pháp can thiệp nhằm
thúc đẩy trao quyền kinh tế của phụ nữ và đạt được các mục tiêu
về khí hậu.

Các dự án này sẽ:
- Hỗ trợ các nỗ lực phục hồi đại dịch liên quan đến các cộng đồng
yếu thế
- Giúp thúc đẩy các hành động về khí hậu

Dự án sẽ được triển khai bởi Đối tác Nông nghiệp Bền vững
Campuchia (CPSA), phối hợp cùng Tổ chức Tăng trưởng Châu Á
(Grow Asia), Đối tác Nông nghiệp Bền vững Philippines (PPSA), Đối
tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV), Viện Doanh
nghiệp Xã hội Châu Á (ISEA) và Mạng lưới Ứng phó với Khí hậu
ASEAN (ASEAN-CRN) trong 30 tháng tới.

- Đóng góp vào việc tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ
Trong số 12 dự án nghiên cứu là Dự án Phục hồi xanh ASEAN thông
qua bình đẳng và trao quyền (AGREE), hỗ trợ kế hoạch phục hồi
COVID-19 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông
qua việc tìm kiếm các giải pháp, cách thức thúc đẩy sinh kế và cơ
hội việc làm xanh cho phụ nữ trong nông nghiệp. Đây là ngành
chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, đồng thời hứa hẹn

Để tìm hiểu thêm về các dự án nghiên cứu do IDRC tài trợ, vui lòng
truy cập: https://bit.ly/3oZhyPr
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Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn: Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ
phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác. Thông tư sẽ có hiệu
lực kể từ ngày 01/01/2022

Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn: Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm
không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2022

Quyết định số 3963/QĐ-BNN-TT ngày 01/10/2021 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu
cây trồng trên đất lúa toàn quốc năm 2021

Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy
sản

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/i1jgtw để xem toàn
văn Thông tư

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/57uuku để xem toàn
văn Thông tư

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/373ccb để xem toàn
văn Quyết định

Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/pn91hp để xem toàn
văn Thông tư

Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi
hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
chịu tác động của dịch COVID-19

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/k7iwsk để xem toàn
văn Nghị định

Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông:
Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số
doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Đề án
bao gồm Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của từng doanh
nghiệp dùng trên toàn quốc và các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển
khai áp dụng

Scan mã QR hoặc truy cập https://
bitly.com.vn/hk53xg để xem toàn
văn Quyết định

Thông tin liên lạc

VĂN PHÒNG BAN THƯ KÝ ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (PSAV)
Phòng 102, 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
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