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Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) và Chương trình Green 
Commodities của UNDP hợp tác nhằm hỗ trợ các hoạt 
động của Nhóm công tác PPP Cà phê 

Ngày 17/01/2022, Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (Thư ký Nhóm 
Công tác PPP Cà phê) phối hợp cùng Hiệp hội cà phê quốc tế 
đã tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin một số kết quả chính 
của dự án Delta tại Việt Nam.
Dự án Delta được tài trợ bởi ISEAL Innovation Fund trong 
3 năm (2019-2021). Các đối tác chính của dự án bao gồm: 
Sáng kiến cây Bông Tốt hơn (BCI), Ủy ban Cố vấn Bông Quốc 
tế (ICAC), Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP), và Tổ chức Cà phê 
Quốc tế (ICO). Dự án Dealta đặt mục tiêu:
- Thu hẹp khoảng cách trong đo lường và báo cáo hiệu xuất 
bền vững vì lợi ích của cả hai đầu chuỗi giá trị
- Xây dựng sự đồng thuận đa bên giữa các tác nhân trên 
toàn cầu để đo lường tính bền vững
- Kết hợp hài hòa các cách tiếp cận để đánh giá tác động của 
sản xuất hàng hóa toàn cầu
- Gia tăng giá trị cho người nông dân từ chính dữ liệu về 
hoạt động sản xuất bền vững của họ
Hội thảo đã thu nhận được những ý kiến chia sẻ, phản hồi từ 
các đại biểu góp phần mang tới những góc nhìn rộng hơn để 
GCP và Nhóm Công tác PPP về Cà phê chuẩn bị kế hoạch cho 
các hoạt động sắp tới. Hội thảo đã hỗ trợ các tác nhân ở khu 

vực công và tư định lượng được những cam kết trong việc 
thực hiện Mục tiêu toàn cầu về Phát triển Bền vững (SDG), 
nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ người nông dân, thúc 
đẩy các chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp bền 
vững.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC 
NHÓM PPP NGÀNH HÀNG

Nhóm công tác ngành hàng cà phê:
Diễn đàn Cà phê Toàn cầu và UNDP hợp tác nhằm hỗ trợ Nhóm công tác PPP Cà phê 
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Ngày 30/03/2022, nhóm công tác 
PPP Chè đã thảo luận và thông qua 
kế hoạch hoạt động trong năm 2022. 
Tham dự cuộc họp có đại diện công 
ty sản xuất chè hàng đầu tại Việt
Nam, đại diện từ các đơn vị của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các tổ chức phi chính phủ.
Nội dung chính của cuộc họp nhằm 
thảo luận về các sáng kiến và giải 
pháp PPP thúc đẩy đầu tư và sản 
xuất có trách nhiệm trong ngành 
chè, chia sẻ nghiên cứu về một số 

giống mới, xác định khó khăn ngành 
chè năm 2022 - trao đổi về giải pháp, 
chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp từ đó thúc đẩy 
ngành Chè phát triển bền vững đồng 
thời tìm kiếm phương pháp vượt qua 
những thách thức trong thời gian tới
Đại biểu cũng được cập nhật về một 
số hoạt động PPP được triển khai 
trong năm 2022 của Nhóm công tác 
như Phát triển vùng sản xuất chè 
gắn với nâng cao chất lượng (dự án 
thử nghiệm tăng thu nhập, cải thiện 

Nhóm công tác ngành hàng chè2

Ảnh: Hội thảo chia sẻ thông tin một số kết quả chính của dự án Delta 
tại Việt Nam

Chia sẻ một số kết quả chính của dự án Delta tại Việt Nam

Cuộc họp Nhóm công tác PPP về Chè 

GCP và UNDP đã cùng tạo điều kiện cho Diễn đàn Quy trình Kỹ 
thuật về “Chuyển đổi ngành ở các nước xuất khẩu cà phê” kể 
từ giữa năm 2021 và hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm 
hỗ trợ các hoạt động trong hợp tác công tư. Nhóm là sự kết hợp 
năng động của các nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia xuất khẩu 
và nhập khẩu cà phê chủ chốt, các công ty khu vực tư nhân, các 
đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội cà 
phê.

Trong sáu phiên tương tác cho đến nay, các thành viên của nhóm 
các quốc gia xuất khẩu trong đó có Việt Nam đã chia sẻ những 
bài học chính, thách thức và bài học tốt nhất từ bên trong và bên 
ngoài ngành cà phê, cũng như các mục tiêu đề xuất cho đối thoại 
nhiều bên và hành động hợp tác sẽ được thêm vào Lộ trình 2030.
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Ngày 25/3/2022, Pepsico Việt Nam (Đồng chủ trì khối Tư Nhóm công 
tác PPP về Rau quả) cùng tập đoàn ADAMA và Lion Agrevo vừa tổ 
chức hội thảo “Giải pháp canh tác khoai tây bền vững” nhằm chuyển 
giao kỹ thuật mới nhất cho bà con nông dân. 

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 hộ nông dân với ba 
đầu cầu trực tiếp tại: Cánh đồng khoai tây của nông dân huyện Chư 
Prông (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa Đà 
Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 
Tây Nguyên (WASI). Sự kiện nhằm giới thiệu mô hình trồng khoai 
tây được trồng thử nghiệm tại Gia Lai và cùng nhau thảo luận, đưa 
ra giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững từ phía doanh nghiệp 
cho nông dân khu vực Tây Nguyên
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Nhóm công tác PPP về Rau quả:3

Ngày 30/3/2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia  (Đồng 
chủ trì khối Công Nhóm Công tác PPP về Lúa gạo) và Công 
ty cổ phần phân bón Bình Điền đã tổ chức hội thảo tổng kết 
chương trình canh tác lúa thông minh vùng ĐBSCL vụ đông 
xuân 2021-2022 và triển khai vụ hè thu 2022.

Từ hợp tác thỏa thuận giữa Trung tâm KNQG và Công ty CP 
phân bón Bình Điền về việc phát triển chương trình “Canh tác 
lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long” năm 2020, đến nay chương trình đã thực hiện 
được 3 vụ và chuẩn bị bước sang vụ thứ 4 (vụ Hè thu 2022).

Vụ đông xuân 2021-2022 vừa qua chương trình triển khai 
ở 13 tỉnh ĐBSCL với tổng diện tích đã thực hiện 48 ha qua 
96 mô hình. So với đối chứng, lượng giống trung bình sử 
dụng trong mô hình giảm còn 75,7 kg/ha (giảm 32% - tương 
đương 36 kg/ha); năng suất trung bình đạt 8,56 tấn/ha (lúa 
tươi), tăng 230 kg/ha; chi phí đầu tư trung bình giảm trên 1 
triệu đồng/ha; lợi nhuận tăng trên 13% ,tương đương trên 
3,3 triệu đồng/ha. Cá biệt có những mô hình năng suất tăng 
1,3 tấn/ha, tăng khoảng 10 triệu đồng/ha so với đối chứng.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc 
TTKNQG - Đại diện khối Công của nhóm công tác PPP ngành 

Gạo đánh giá rất cao sự phối hợp của Công ty Cổ phần phân 
bón Bình Điền, hi vọng có thể tăng cường hơn nữa hợp tác 
Công-Tư để dần tiến đến hoàn thiện quy trình sản xuất lúa 
thông minh. Ông đề nghị phía Công ty Phân bón Bình Điền, 
cùng các chuyên gia tổng hợp và đưa ra được quy trình chuẩn 
“Canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long”. TTKNQG cam kết tiếp tục đồng 
hành cùng Công ty Cổ phần Bình Điền để triển khai rộng rãi 
mô hình này sau khi Quy trình sản xuất lúa thông minh được 
Cục Trồng trọt công nhận.

Nhóm công tác PPP về Lúa gạo:
Ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo 

Ảnh: Các đầu cầu tham dự hội thảo trực tuyến

Giải pháp canh tác khoai tây bền vững ở khu vực Tây Nguyên

Hội thảo tổng kết chương trình canh tác lúa thông minh vùng ĐBSCL vụ đông xuân 2021-2022 và 
triển khai vụ hè thu 2022

môi trường); Cải tiến công nghệ chế biến chè CTC để nâng cao 
chất lượng và giá trị sản phẩm chè; Xây dựng bộ tài liệu IPHM 
cho cây chè; Nghiên cứu giải pháp KHCN và tổ chức liên kết 
sản xuất nâng cao giá trị sản xuất chè xanh tại vùng trung du 
miền núi phía Bắc.
Tại phiên kết luận, các thành viên thống nhất cần tập trung 
thực hiện các hoạt động sau: 
- Bổ sung hoạt động “xây dựng bộ tài liệu IPHM” vào kế hoạch 

PPP 2022;
- Thông qua kế hoạch PPP 2022;
- Các bên cần tích cực tham gia trao đổi thông tin cập nhật 
tình hình triển khai các hoạt động.
- Cần tổ chức các cuộc họp giữa các bên để bàn sâu thêm các 
phương pháp phối hợp hoạt động, các bước tiến hành của 
Chương trình sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM.

5 Nhóm công tác PPP về Thủy sản:
Ra mắt ứng dụng “Diễn đàn Tôm Việt”

Ngày 25/3/2022, Lễ ra mắt ứng dụng số cho “Diễn đàn Tôm 
Việt” đã được Tổng cục Thủy sản (Đồng chủ trì khối Công 
Nhóm Công tác PPP về Thủy sản) và Hội Nghề cá Việt Nam 
phối hợp tổ chức.

Lễ ra mắt nhằm giới thiệu “Ứng dụng số cho Diễn đàn Tôm 
Việt” tới người sử dụng là đối tượng thành phần trong 

chuỗi giá trị tôm; giúp kết nối các tập thể, cá nhân, đơn 
vị hoạt động trong ngành hàng Tôm có thể thuận tiện 
thảo luận, chia sẻ và cập nhật thông tin về ngành Tôm Việt 
Nam và thị trường thủy sản thế giới.

Tổng cục trưởng Trần Đình Luân đánh giá cao tính hiệu 
quả của ứng dụng “Diễn đàn Tôm Việt”, bước đầu đáp ứng 
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6 Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:

Sáng ngày 11/01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
An Giang phối hợp Cục Bảo vệ thực vật tổ chức hội nghị “Triển 
khai thực hiện thí điểm phần mềm (Apps) nhận diện sinh vật 
gây hại lúa tại An Giang”. Đại diện Tổng Công ty Giải pháp 
doanh nghiệp Viettel, Công ty Cổ phần Công nghệ thông 
minh Mismart và các địa phương trong tỉnh cùng tham dự.

Phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên lúa được các 
đơn vị phối hợp thực hiện tại An Giang từ tháng 6-2021. 
Phần mềm kết hợp ứng dụng nhận diện sinh vật gây hại 
trên điện thoại bằng công nghệ AI (trí thông minh nhân 
tạo) với hệ thống chuyên gia tương tác trực tuyến với 
người sử dụng. Ứng dụng cung cấp cho nông dân chức 
năng tự động nhận diện loài sinh vật gây hại qua ảnh 
chụp và có thể tra cứu thông tin về sinh vật gây hại, 
gồm: Hình ảnh, đặc điểm hình thái, sinh học và biện 
pháp phòng trừ; văn bản, tài liệu bảo vệ thực vật; quy 
trình phòng, chống sinh vật gây hại; thông tin cảnh báo, 
khuyến cáo về sinh vật gây hại.

Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng “Nhận 

diện sinh vật gây hại lúa” thực tế trên đồng ruộng ở 
huyện Châu Thành và Châu Phú để nông dân trải nghiệm.

Ngày 26/3/2022, Cục Bảo vệ thực vật (Đồng chủ trì khối 
Công Nhóm Công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp) và tổ 
chức CropLife Việt Nam ra mắt chuỗi 15 video hướng dẫn 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách 
nhiệm để bảo đảm an toàn thực phẩm đồng thời bảo vệ 
môi trường và sự đa dạng sinh học.

Việc sản xuất và phát hành các video lần này được triển 
khai với mục tiêu mở rộng và đa dạng hoá kênh giao 
tiếp thông tin tới nông dân, giúp họ có thể tiếp cận các 
tài liệu về hướng dẫn, tập huấn sử dụng thuốc một cách 
nhanh chóng, trực quan, dễ hiểu và thuận tiện hơn. 15 
video hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, 
hiệu quả, có trách nhiệm được thể hiện dưới hình thức 
animation (hình động) không chỉ giúp minh hoạ hiệu quả 
các thông tin hướng dẫn (đặc biệt là các thao tác, quy 
trình khi sử dụng thuốc) mà còn tăng tính hấp dẫn và sự 
chú ý từ người xem.

Sau khi công bố, các video sẽ được đăng tải trên các trang 
thông tin điện tử và được sử dụng như là tài liệu tập huấn 

chính thức của Cục BVTV và Croplife Việt Nam, đồng thời 
cũng chính thức được phát sóng trên kênh truyền hình 
VTC16 và chia sẻ với các địa phương làm tài liệu trong các 
chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an 

Triển khai ứng dụng “Nhận diện sinh vật gây hại lúa” tại An Giang

Công bố 15 video hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm

Ảnh: Đại diện Cục BVTV giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng ứng 
dụng “Nhận diện sinh vật gây hại lúa”

Ảnh: Lãnh đạo Cục BVTV Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Cục trưởng Cục 
Bảo vệ thực vật phát biểu tại buổi công bố ra mắt chuỗi video)

Ảnh: Ông Trần Đình Luân – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản phát 
biểu tại Lễ ra mắt

được yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời 
(nhất là thông tin về giá cả, thị trường). Đây là minh chứng 
cho việc sử dụng công nghệ để truyền tải thông tin nhanh 
nhất, công khai và minh bạch. Tổng cục Thủy sản cam kết 
trong thời gian tới sẽ liên tục đồng hành cùng “Diễn đàn 
Tôm Việt”, đảm bảo nội dung phong phú, đi đúng mục tiêu 
tôn chỉ đã đề ra.

Để tải ứng dụng “Diễn đàn Tôm Việt”: Truy cập Appstore 
(hoặc CHplay) tìm Diễn đàn Tôm Việt hoặc nhấn trực 
tiếp link liên kết sau: (1) Điện thoại IOS: https://apps.
apple.com/vn/app/d%C4%91tvn/id1614108679; (2) 
Điện thoại Android: https://play.google.com/store/apps/
details?id=dolphin.megapis.com  
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Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu:

Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi:

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức khảo sát Hồ tiêu trên diện 
rộng diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 từ 15-16/02/2022 trên địa 
bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đợt 2 từ ngày 
22-25/02/2022 tại Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai. Đây là hai 
vùng trọng điểm có diện tích trồng tiêu chiếm hơn 90% diện 
tích Hồ tiêu cả nước.   

Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 
và Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và Gia vị nhằm đánh giá 
sơ bộ năng suất, diện tích, sản lượng Hồ tiêu và các yếu tố 
khác ảnh hưởng đến sản xuất Hồ tiêu tại các tỉnh trồng tiêu 
trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Bằng các 
phương pháp: Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn nông dân, các 
Hội nông dân, HTX, đại lý cung ứng, công ty xuất khẩu Hồ 
tiêu; Quan sát thực tế vườn trồng và các khu vực trồng tại 
các tỉnh; Đánh giá, quan sát của đoàn đã đưa ra được những 
đánh giá tổng kết cho Vụ Hồ tiêu 2022 ở các tỉnh đang bước 
vào đợt thu rộ. Dự kiến cuối tháng 3/đầu tháng 4 cơ bản sẽ 
kết thúc. Từ đó, nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và Gia vị sẽ 
giúp cho các doanh nghiệp có thêm thông tin hỗ trợ cho kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như tăng cường tìm kiếm 
cơ hội hợp tác, xây dựng mạng lưới liên kết giữa nhà xuất 
khẩu với nông dân, đại lý cung ứng.    

Sáng 18/3,Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn giải 
pháp thúc đẩy chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản 
lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Thứ 
trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị tại điểm 
cầu Hà Nội

Thời gian qua, ngành chăn nuôi của nước ta không chỉ 
gặp khó khăn do dịch bệnh đặc biệt tác động của dịch 
tả lợn châu Phi. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả 
trong nước và trên thế giới gây nhiều tác động tiêu cực 
đến đời sống, kinh tế, xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung 
ứng và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động 
xuất, nhập khẩu, cung ứng nông sản. Ngành chăn nuôi 
cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do chi phí sản xuất, vận 
chuyển, cung ứng thực phẩm tăng cao, lợi nhuận người 
chăn nuôi giảm mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến 
đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các 
địa phương thực hiện đồng bộ giải pháp để tiếp tục phát 
triển các chuỗi liên kết trong chăn nuôi, giết mổ, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong nước, phục vụ 
xuất khẩu. Đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học công nghệ 
trong quản trị sản xuất các lĩnh vực của ngành chăn nuôi. 
Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn vật nuôi, 
nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường chuyển 

đổi số trong ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn 
nói riêng; xây dựng và áp dụng các phần mềm để đảm 
bảo cập nhật, quản lý, khai thác các dữ liệu chăn nuôi 
trên phạm vi cả nước. Khuyến khích việc hợp tác cùng các 
doanh nghiệp đầu tư công nghệ, sản xuất các loại chế 
phẩm sinh học làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thay 
thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu, sử dụng hiệu quả các 
nguyên phụ liệu có sẵn tại địa phương.

Khảo sát Hồ tiêu 2022 tại các vùng trọng điểm

Hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Ảnh: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và đại diện của 16 đơn vị tham gia

Ảnh: Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị tại 
điểm cầu Hà Nội

toàn và hiệu quả.

Trong thời gian, tới Cục BVTV và CropLife Việt Nam sẽ tiếp 
tục phối hợp, tăng cường hơn nữa hợp tác công-tư để biên 

tập và sản xuất các video khác liên quan tới quản lý và sử 
dụng thuốc BVTV như các hướng dẫn dành riêng trên từng 
cây trồng, quản lý tính kháng, quản lý dịch hại tổng hợp 
(IPM)
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Hội thảo Thúc đẩy đầu tư 
bền vững, có trách nhiệm: 
Hướng tới một nền nông 
nghiệp xanh tại Việt Nam

Tái cơ cấu trang thông tin điện tử PSAV để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
hiệu quả các FTA

Ngày 15/03/2022, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ 
Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Tổ 

chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia) và Đối 
tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững tại Việt 
Nam (PSAV) tổ chức Hội thảo Thúc đẩy đầu tư 
bền vững, có trách nhiệm: Hướng tới một nền 
nông nghiệp xanh tại Việt Nam.

Năm 2018, Hội nghị các Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp 
các nước ASEAN (AMAF) đã thông qua khung hướng dẫn 
chung của khu vực nhằm hỗ trợ việc hoạch định chính 
sách, tăng cường đầu tư tư nhân có trách nhiệm. Hướng 
dẫn của ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong 
thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp (ASEAN RAI) 
gồm 10 nguyên tắc về: Môi trường, Xã hội và Quản trị 
(ESG) mà các nhà đầu tư cần tuân thủ có trách nhiệm 
nhằm đáp ứng yêu cầu luật pháp của các quốc gia 
ASEAN

Một số nghiên cứu điển hình về các mô hình đầu tư đầu 
tư bền vững và có trách nhiệm của các nhà đầu tư vào 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại ASEAN và Việt 
Nam trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm 
nghiệp đã được chia sẻ tại Hội thảo. Các nghiên cứu này 
đã chia sẻ bài học kinh nghiệm từ các nhà đầu tư trong 
việc áp dụng các thực hành đầu tư có trách nhiệm phù 
hợp với Hướng dẫn ASEAN RAI; để từ đó khuyến khích 
các nhà đầu tư, tài chính tăng cường đầu tư vào các 

hoạt động mang lại tác động tích cực về môi trường, xã 
hội và quản trị (ESG) trong nông nghiệp.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và 
cung cấp thực phẩm “Minh bạch, trách nhiệm, bền vững 
và tăng trưởng xanh, tăng trưởng tích hợp đa giá trị 
theo hướng công nghệ cao, đa dạng, bền vững, sử dụng 
hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái 
duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học”. Triển khai thực 
hiện cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia 
Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu 
(COP26) về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng ‘0’ 
vào năm 2050 và cắt giảm 30% lượng phát thải khí 
metan vào năm 2030.

Mục tiêu kép phục hồi, tăng trưởng sản xuất nông 
nghiệp và phát triển bền vững này đòi hỏi sự cố gắng, 
nỗ lực hơn nữa từ cả khu vực Công và Tư, đặc biệt là 
trong các hoạt động đầu tư mang tính bền vững, trách 
nhiệm

Trong quý I năm 2022, Ban thư ký Đối tác 
Phát triển Nông nghiệp bền vững Việt 

Nam (PSAV) đã tiến hành tái cấu cấu trúc 
website/trang thông tin điện tử sẵn có của 
PSAV để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu 
quả các FTA 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân, địa 
phương và các đối tác liên quan thông tin 
cần thiết, kịp thời để có thể tận dụng ưu 
đãi từ các Hiệp định; đề từ đó các doanh 
nghiệp nông sản Việt đưa ra những quyết 
sách thay đổi nhanh chóng, tận dụng mọi 
cơ hội; chủ động nâng cao năng lực sản 
xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, cải 
thiện chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của thị trường; hiểu rõ 
các cam kết về thuế quan, lộ trình xóa bỏ 
thuế trong lĩnh vực liên quan và các quy 
tắc về xuất xứ hàng hóa; cũng như hiểu 
biết về các thỏa thuận pháp lý về hải quan, 
phòng vệ thương mại để chủ động làm 
chủ thị trường mới.

Ảnh: TS. Đinh Phạm Hiền – Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại hội thảo

Ảnh: Trang thông tin điện tử PSAV sau khi được tái cấu trúc

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN THƯ KÝ PSAV

Các hoạt động cụ thể:

- Nghiên cứu thiết kế hiện tại của website của PSAV;

- Đề xuất lại cấu trúc, thiết kế cần được bổ sung, điều chỉnh của 
website PSAV để tích hợp thêm các thông tin về các FTA

- Xây dựng và hoàn thiện thiết kế website PSAV

- Cập nhật các thông tin, tài liệu liên quan đến các FTA lên website 
PSAV sau khi hoàn thành khâu thiết kế và định dạng website
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN ĐẦU KẾT 
NỐI KIỀU BÀO CHUNG TAY THÚC ĐẨY 
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP

Tối 14/2/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt 

Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức “Diễn đàn kết nối 
doanh nhân kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành 
nông nghiệp” 

Diễn đàn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Lê Minh Hoan chủ trì với sự tham gia của trên 300 kiều 
bào đang làm ăn, sinh sống, đầu tư trong và ngoài nước thuộc 
nhiều lĩnh vực, cùng hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn.

Đây là dịp để bà con Việt Kiều - các thương nhân Việt Nam ở 
nước ngoài hiểu hơn về đời sống, xã hội, kinh tế của Việt Nam 
trong giai đoạn phát triển mới hiện nay; đặc biệt là hiểu hơn 
về tiềm năng của ngành nông nghiệp nước nhà, chung tay 
kết nối, đưa nông sản, đặc sản của Việt tham gia vào chuỗi 
giá trị toàn cầu, đặc biệt là những sản phẩm mang tính đặc 
sản, sản phẩm OCOP (Chương trình quốc gia mỗi làng, xã một 

sản phẩm) của Việt Nam.

Diễn đàn cũng mong muốn bà con là cầu nối quan trọng 
để truyền tải tri thức, công nghệ và huy động nguồn lực tài 
chính, đưa nông nghiệp Việt Nam thành cường quốc nông 
nghiệp sinh thái, ứng dụng các thành tựu khoa học công 
nghệ tân tiến, xanh, bền vững, thành trung tâm chế biến, 
logistics trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.

Ảnh: Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp 
và PTNT

CÁC SỰ KIỆN 
LIÊN QUAN KHÁC 

Họp nhóm công tác PPP Chè

Họp kiện toàn bộ máy nhóm công tác PPP Thủy sản

Họp xây dựng ý tưởng Chương trình hỗ trợ Phát triển bền vững Chuỗi tôm và cá tra ở 
Mekong Delta của nhóm công tác PPP Thủy sản

Cuộc họp các doanh nghiệp thành viên và đối tác là sự kiện 
thường niên của PSAV. Cuộc họp năm nay sẽ
được mở rộng đến toàn bộ các thành viên, đối tác khối Tư các 
Nhóm công tác PPP của PSAV nhằm:
(i) Cập nhật các hoạt động của PSAV;
(ii) Thảo luận và đề xuất của các đối tác Tư về cơ chế hợp tác PPP;

(iii) Chia sẻ 
các sáng kiến 
mới hỗ trợ hợp tác Công-Tư 
trong nông nghiệp và kết nối mạng lưới.
Dự kiến cuộc họp sẽ tổ chức vào Q2 năm 2022, tại TP. Hà Nội

Các thành viên Ban hợp tác công tư PPP ngành Chè dự kiến tổ chức 
cuộc họp để bàn sâu thêm các phương pháp phối hợp hoạt động, 
các bước tiến hành của Chương trình sức khỏe cây trồng tổng hợp 
IPHM.
Dự kiến các thành viên như: IDH, Hiệp hội chè, Cục BVTV, Cục trồng 

Các thành viên của nhóm PPP Thủy sản (Tổng cục Thủy sản, 
Hội Nghề cá Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam, IDH, GIZ,…) đã thống nhất lên kế hoạch xây dựng 
1 ý tưởng Chương trình hỗ trợ Phát triển bền vững Chuỗi tôm 
và cá tra ở Mekong Delta, dựa trên việc thúc đẩy Tăng trưởng 
xanh, bền vững, giảm phát thải môi trường, tăng sản xuất 

hàng hóa có giá trị gia tăng, tăng năng lực cạnh tranh, phát 
triển thị trường. Ý tưởng đã được đề xuất và dự kiến trình Bộ 
trưởng sang làm việc với chính phủ Đức tháng 4 năm 2022. 
Ngân sách dự kiến của Chương trình chủ yếu từ Đức (GIZ, BMZ, 
BMEL) và Hà Lan (IDH). 
Dự kiến cuộc họp tổ chức vào T4 năm 2022

Các thành viên của nhóm PPP Thủy sản hướng tới việc thành 
lập, kiện toàn bộ máy 05 nhóm công tác PPP đối với 05 nhóm 
tiểu ngành hàng thủy sản bao gồm: cá tra; tôm; cá ngừ; rong 
tảo biển; nuôi biển. Ngoài ra cuộc họp sẽ liên quan đến các 
nội dung:
- Gặp gỡ và đối thoại giữa các thành viên trong nhóm thủy 
sản để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người sản 
xuất, thúc đẩy hợp tác công tư hiệu quả hơn.
- Củng cố, tổ chức lại nhóm PPP thủy sản với sự tham gia của 

các doanh nghiệp lớn trong nước; 
- Hoàn thiện kế hoạch tham gia Nhóm công tác thủy sản 
toàn cầu - STF và tham gia Hội chợ Thủy sản toàn cầu để xúc 
tiến thương mại. 
- Thúc đẩy kết nối các đối tác, kết nối với các doanh nghiệp 
nước ngoài để mở cửa thị trường mới, tăng thị phần tại các 
thị trường hiện có
Dự kiến cuộc họp tổ chức vào T5 năm 2022

Cuộc họp các doanh nghiệp thành viên và 
đối tác PSAV

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI 
BẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

trọt, VP PSAV và FAO sẽ họp để xây dựng một kế hoạch hợp tác để 
làm hoạt động Xây dựng bộ tài liệu IPHM cho cây chè và Đào tạo tập 
huấn về giảng viên T.o.T - IPHM cho các tỉnh trồng chè (10 ngày/
lớp). Hướng tới kết quả đầu ra là lên một khung hợp tác chung để 
xây dựng một kế hoạch tổng thể về phát triển và thực hiện IPHM 
cho cây chè.
Dự kiến cuộc họp tổ chức vào T4 năm 2022 qua nền tảng trực tuyến
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1. Quyết định 58/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn: Ban hành lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá 
nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2022

2. Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê 
duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền 
vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2022

3. Quyết định 1178/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn: Phê duyệt Đề án tái canh cà phê giai đoạn 
2021-2025 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022

4. Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn: Tăng cường công tác quản lý mã số vùng 
trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Chỉ thị được ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2022

5. Quyết định 1195/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn: Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 
nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2022
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