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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC NHÓM CÔNG TÁC
PPP NGÀNH HÀNG
Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, nhóm tư vấn - hợp tác công tư
ngành hàng Hồ tiêu

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN THƯ KÝ PSAV
Họp Ban thư ký PSAV
Ban Thư ký PSAV họp để rà soát đánh giá lại tình hình hoạt động
Ban thư ký và các Nhóm công tác PPP ngành hàng trong 03 Quý
đầu năm, đồng thời kiến nghị các giải pháp để khắc phục các khó
khăn còn tồn tại.

Đối tác công – tư trong nông nghiệp: Vướng mắc
cần tháo gỡ

Ký
kết
kế
hoạch hợp tác
giữa Cục Bảo vệ
thực vật và
Công ty TNHH
Bayer Việt Nam

Qua Chương trình PSAV, Bộ tài liệu sản xuất bền vững quốc gia
được xây dựng tại Việt Nam đã được nhân rộng cho một số ngành
hàng ở một số quốc gia như Indonesia, Philippines và Myanmar.
Đại học Havard đã xây dựng mô hình của PSAV là “câu chuyện
điển hình trong hợp tác PPP trong nông nghiệp” ở khu vực Đông
Nam Á.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP

Diễn đàn Hợp tác Công tư về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm
nghèo lần thứ 11

Quyết định 858/QĐ-TTg
Quyết định 3156/QĐ-BNN-TT
Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT
Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN
Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY
Quyết định số 667/QD-TTg
Quyết định 911/QĐ-TTg
Nghị định 46/2022/NĐ-CP

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI
Diễn đàn Nông nghiệp sinh thái: Giải pháp thiết thực giảm phát thải và phát
triển nông nghiệp bền vững
Họp Toàn thể thường niên Đối tác Phát triển Nông nghiệp bền vững (PSAV 2022)

Triển vọng hợp tác công tư PPP trong phát triển ngành rau quả Việt Nam
Diễn đàn Triển vọng Hồ tiêu Việt Nam
Diễn đàn tăng trưởng Châu Á 2022
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HOẠT
PSAV PPP NGÀNH HÀNG
NHÓM

Quý III/2022

1 Nhóm công tác ngành hàng Cà phê:
Nâng cao năng lực khuyến nông cộng đồng gắn
vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên

khẩu nhằm xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn
đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế góp phần
phục vụ tốt 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 2022-2025.

Nhóm công tác PPP về Cà phê phối hợp với Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia
Lai tổ chức lớp tập huấn: Nâng cao năng lực khuyến nông
cộng đồng gắn vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên cho 60
học viên là cán bộ tổ khuyến nông cộng đồng thuộc 4 tỉnh
tham gia dự án vùng nguyên liệu ở Tây Nguyên là Gia Lai,
Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông. Mục tiêu của lớp tập huấn là
trang bị kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ khuyến nông cộng
đồng; kiến thức về sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn xuất

Theo kế hoạch, quý IV/2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc
gia sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực
khuyến nông cộng đồng gắn vùng nguyên liệu cây ăn quả
ở phía Bắc (tổ chức tại Hoà Bình); vùng nguyên liệu gỗ rừng
trồng chức chỉ bền vững FSC, PEFC, VFCS vùng duyên Hải miền
Trung (tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế); vùng nguyên liệu
cây ăn quả Đồng Tháp Mười (tổ chức tại Tiền Giang).

2 Nhóm công tác PPP về Rau quả:

Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2022, Ban thư ký Đối tác phát triển
Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) đã có buổi làm việc trực
tiếp với đại diện Đồng trưởng nhóm khối tư Nhóm công tác PPP
về Rau quả để thảo luận và đánh giá lại tình hình hoạch hành
động của Nhóm trong Quý III/2022 và kế hoạch hành động
trong Quý IV/2022. Ngành rau quả Việt Nam có thể nói là ngành
đã đạt được những kết quả ấn tượng trong những năm vừa
qua. Ngành rau quả đã vượt qua cà phê, lúa gạo, và cao su để
trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của
Việt Nam ra nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có 10 thị
trường lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 3.55 tỉ USD năm
2021. Tuy nhiên, ngành rau quả Việt Nam còn tồn tại nhiều nút
thắt, vướng mắc về sản xuất, chế biến, thị trường… trong đó,
mặc dù khoai tây được xem là một loại rau củ quả cao cấp và
có nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân
khác nhau, hiện Việt Nam chỉ tự túc được khoảng 40% nhu cầu
khoai tây hàng năm, còn lại khoảng 60% khoai tây phục vụ
nhu cầu chế biến vẫn phải nhập khẩu. Vì vậy, mục tiêu 2023 2028 đưa diện tích khoai tây lên 35 - 40 nghìn ha với năng suất
bình quân 18 - 20 tấn/ha, giá trị thu nhập là 160 - 180 triệu
đồng/ha/vụ với quan điểm sản xuất bền vững gắn với chế biến,
tiêu thụ, nâng cao chuỗi giá trị và thu nhập vẫn là 1 thách thức
không nhỏ và cần sự chung tay của nhiều bên tham gia.

BTK Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam có buổi làm
việc trực tiếp với đại diện Đồng trưởng nhóm khối tư Nhóm công
tác PPP về Rau quả

3 Nhóm công tác PPP về Thủy sản:
Ngày 7/9, tại Cần Thơ, Phái đoàn ngoại giao Hà Lan tại Việt
Nam phối hợp với các thành viên thuộc Nhóm công tác PPP
về Thuỷ sản cùng các đối tác chiến lược trong lĩnh vực nuôi
trồng thủy sản khác đã tổ chức diễn đàn “Giao thương phát
triển thủy sản bền vững doanh nghiệp Hà Lan - Việt Nam
2022” nhằm tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư, trao
đổi kinh nghiệm, kiến thức, chuyển giao công nghệ giữa Việt
Nam và Hà Lan để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản bền
vững tại Việt Nam. Diễn đàn cũng tạo cơ hội để các bên liên
quan cùng thảo luận về những thách thức ở ĐBSCL, trong đó
các doanh nghiệp lớn của Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và
định hướng phát triển kinh doanh nuôi trồng thủy sản bền
vững.

nước đạt 8,373 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2020. Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) góp phần quan trọng
thúc đẩy thương mại bền vững và bao trùm giữa Việt Nam
và EU. Đại diện doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu phía Hà
Lan tin tưởng Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để trở thành nhà

Thị trường EU là một trong 5 thị trường xuất khẩu thủy sản
lớn nhất của Việt Nam trong đó Hà Lan là thị trường xuất
khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam tại EU và thứ sáu toàn
cầu. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương hai
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cung cấp thủy sản bền vững trong bối cảnh thế giới đối mặt
với những thách thức về an ninh lương thực khi dân số ngày
càng gia tăng. Hà Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát
triển thủy sản bền vững dưới những góc độ như đổi mới bền
vững, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, phương pháp tiếp
cận toàn diện. Hiện nay, Hà Lan và Việt Nam có mối quan hệ

lâu dài, đáng tin cậy, đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
trong lĩnh vực “Nước và thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Nông
nghiệp và an ninh lương thực”. Các chuyên gia Hà Lan cũng
tư vấn kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam xây dựng Quy hoạch
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2022.

4 Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và gia vị:
Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, nhóm tư vấn - hợp tác
công tư ngành hàng hồ tiêu

Thành phần tham dự cuộc họp gồm đại diện các cơ quan, đơn
vị, công ty là thành viên Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP)
về Hồ tiêu, Công ty TNHH Eurofins, Công ty SGS Việt Nam…
Theo ông Dương, để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 70%
hồ tiêu sản xuất ở Việt Nam đạt yêu cầu mức dư lượng tối
đa cho phép (MRL), 25% nông dân trồng hồ tiêu tăng 20%
thu nhập, 25.000 nông dân được tập huấn và tiếp cận dịch
vụ nông nghiệp, 75.000 tấn hồ tiêu được sản xuất bền vững
thì cả hệ thống phải vào cuộc, bao gồm nhà nước, doanh
nghiệp (khối tư), nhà nông và cả các tổ chức xã hội như Hội
Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… Riêng khối tư là các
doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng.
Mục tiêu quan trọng nhất của chương trình nhóm công tư
ngành hàng hồ tiêu là sản xuất an toàn, canh tác bền vững
theo hướng nông nghiệp sinh thái. Ngoài các nội dung đào
tạo, tập huấn, Cục Bảo vệ thực vât cũng đề xuất đưa vào 2
chương trình là xây dựng chiến lược quốc gia về Sức khoẻ cây
trồng giai đoạn 2022 - 2030, trong đó lồng ghép các vấn đề
an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản
lý dịch hại xuyên biên giới; xây dựng và triển khai kế hoạch
quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM) giai đoạn 2022 2025 trong đó lồng ghép an toàn thực phẩm, quản lý dịch hại
và rủi ro do thuốc BVTV gây ra.

Ngày 29/7/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bảo vệ thực
vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hiêp hội Hồ
tiêu Việt Nam, Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững tại
Việt Nam (IDH) tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022,
nhóm tư vấn - hợp tác công tư ngành hàng Hồ tiêu và Gia vị.
Ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,
bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiêp hội Hồ tiêu Việt Nam và ông
Huỳnh Tiến Dũng - Giám đốc IDH đồng chủ trì cuôc họp.

5 Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:
Lễ ký kết kế hoạch hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực
vật và Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Ngày 08/08/2022, tại Cục Bảo vệ thực vật đã diễn ra lễ ký
kết kế hoạch hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) và
Công ty TNHH Bayer Việt Nam về hướng dẫn sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; phát triển sản xuất và
sử dụng thuốc BVTV sinh học giai đoạn 2022-2025. Ông
Hoàng Trung, Cục trưởng Cục BVTV và Ông Chu Việt Hà,
Giám đốc Nhánh khoa học cây trồng của Công ty TNHH
Bayer Việt Nam đã thực hiện ký kết với sự chứng kiến của
các đại diện của hai bên và sự có mặt của các cơ quan báo
chí, truyền thông.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2022-2025, Bayer sẽ chú
trọng xây dựng các mô hình trên các cây trồng chính có
tiềm năng xuất khẩu, đặc biệt xây dựng mô hình hướng
dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên sầu
riêng tại tỉnh Đắk Lắk, một trong những vùng trồng trọng
điểm và cũng là một loại quả mà Việt Nam vừa chính thức
được nhập khẩu chính thức vào Trung Quốc.

Ngoài ra, hàng năm Bayer cam kết xây dựng các mô hình
sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả với diện tích
khoảng 70 ha trên các cây trồng chủ lực: lúa, cây có múi,
rau, cà phê …. Phát triển đăng ký và sử dụng thuốc BVTV
sinh học, hàng năm tập huấn khoảng 50 lớp với 2000
nông dân và 300 đại lý buôn bán thuốc BVTV tham dự.
Tổng kinh phí thực hiện dự kiến 5 tỷ.
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Chuẩn hóa quy định ứng dụng thiết bị bay phun
thuốc bảo vệ thực vật
Sáng ngày 19/8/2022, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) và tổ
chức Croplife Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo:
“Chia sẻ thông tin, quy định về quản lý và sử dụng UAV/
Drone của một số nước khu vực Châu Á- Thái Bình Dương
và góp ý cho dự thảo TCCS về khảo nghiệm thuốc BVTV
bằng UAV” tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của đại
diện các cơ quan nhà nước, nhà khoa học trong nước và
chuyên gia quốc tế cùng đại diện những công ty nghiên
cứu và phát triển giải pháp BVTV toàn cầu và các công ty
cung cấp thiết bị UAV/drone.
Nội dung chính của hội thảo bao gồm các thông tin chia
sẻ từ các chuyên gia quốc tế về hiện trạng ứng dụng thiết
bị bay không người lái - UAV/Drone trong lĩnh vực nông
nghiệp tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, lợi ích của
việc ứng dụng cũng như tiềm năng áp dụng tại Việt Nam.
Đặc biệt, hội thảo cũng là diễn đàn để cập nhật, tiếp
nhận các ý kiến đóng góp của các bên liên quan cho dự
thảo TCCS về “Khảo nghiệm trên đồng ruộng thuốc BVTV
phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng bằng thiết bị bay

không người lái (UAV)”. Điểm nổi bật nhất của nội dung
đặt ra trong cuộc họp sáng nay là cần chuẩn hóa các điều
kiện, quy định pháp lý trong ứng dụng thiết bị bay không
người lái (drone) phun thuốc bảo vệ thực vật.
Thời gian tới, Cục Bảo vệ thực vật sẽ kết hợp với các bên
hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở về khảo nghiệm và các quy
định có liên quan đến sử dụng UAV để phun thuốc bảo
vệ thực vật

6 Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi:
Ngành Chăn nuôi đạt được kết quả cao trong 6 tháng
đầu năm 2022

nguồn giống và nhu cầu thị trường tốt. Theo số liệu của
Tổng cục Thống kê so với cùng kỳ năm 2021, tại thời
điểm tháng 6/2022, tổng đàn lợn ước tính tăng 3,8%,
sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng khoảng 2,12 triệu
tấn (tăng 5,7%); đàn gia cầm tăng 1,2%, sản lượng thịt
gia cầm xuất chuồng khoảng 980 ngàn tấn (tăng 5,2%),
sản lượng trứng khoảng 8,8 tỷ quả (tăng 4,8%); tổng đàn
bò tăng 2,2%, sản lượng thịt bò hơi khoảng 241,2 ngàn
tấn (tăng 4,4%), sản lượng sữa tươi khoảng 617,8 triệu
lít (tăng 10,1%); tổng số trâu giảm 1,4%, tuy nhiên sản
lượng thịt trâu hơi khoảng 62 ngàn tấn (tăng 1,8%). Ước
tính 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất
ngành chăn nuôi đạt 5,7% (toàn ngành nông nghiệp đạt
2,8%).

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi phối hợp với các

Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp 6 tháng năm
2022 ước đạt 10,5 triệu tấn tương đương so với 6 tháng
đầu năm 2021; trong đó thức ăn cho lợn (chiếm khoảng
55% tổng sản lượng) tăng khoảng 13,2%, cho gia cầm
(chiếm 40%) giảm khoảng 8,6%, loại khác (chiếm 5%)
giảm khoảng 12,5%.

thành viên Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi tổ chức Hội
nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm
và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối
năm 2022. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đến
dự, chủ trì Hội nghị.

Để đảm bảo tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi góp phần
tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp năm 2022,
cần tăng cường chỉ đạo điều hành sản xuất chăn nuôi
nhằm đạt được mục tiêu là tăng trưởng giá trị sản xuất
chăn nuôi bình quân năm 2022 đạt khoảng 5,0-5,5% so
với năm 2021, sản lượng thịt các loại đạt khoảng 6,95
triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021 (trong đó sản lượng
thịt lợn hơi đạt trên 4,2 triệu tấn và sản lượng thịt gia
cầm đạt trên 1,9 triệu tấn), sữa tươi 1,24 triệu tấn tăng
7,3%, trứng 18,4 tỷ quả, tăng 5%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh trên đàn vật
nuôi diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi vẫn gặp khó
khăn do giá thức ăn ở mức cao, đặc biệt đối với hộ chăn
nuôi quy mô nhỏ. Tuy nhiên, Bộ đã tích cực chỉ đạo các
đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương
thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa
và ngăn chặn dịch bệnh trên đàn vật nuôi nên chăn
nuôi phát triển ổn định, người chăn nuôi chủ động được

4

Tin tức

CÁC HOẠT
ĐỘNG
CỦA
Quý
III/2022
BAN THƯ KÝ PSAV

PSAV

HỌP BAN THƯ KÝ PSAV

V

ào ngày 3/8/2022, thành viên Ban thư ký PSAV đã
có cuộc họp với ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Giám
đốc Ban thư ký PSAV để rà soát đánh giá lại tình hình
hoạt động Ban thư ký và các Nhóm công tác PPP
ngành hàng trong 03 Quý đầu năm, đồng thời kiến
nghị các giải pháp để khắc phục các khó khăn còn tồn
tại. Tại cuộc họp, ông Tuấn đã đưa ra chỉ đạo cụ thể
cho Ban thư ký cũng như định hướng hoạt động cho
các Nhóm công tác PPP ngành hàng trong thời gian
sắp tới cụ thể: (i) Tăng cường quan hệ đối tác giữa

Bộ Nông nghiệp & PTNT, chính quyền địa phương với
các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nhà tài
trợ, doanh nghiệp và nông dân… để thúc đẩy phát
triển nông nghiệp bền vững; (ii) Tăng cường phổ biến
thông tin được cập nhật, đáng tin cậy về phát triển
nông nghiệp bền vững.; và (iii) Tìm kiếm cơ hội hợp
tác giữa các Nhóm công tác, đề xuất các giải pháp
trong bối cảnh mới, cũng như định hướng kế hoạch
triển khai trong Quý IV năm 2022.

ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP: VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ

Đ

ối tác phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam
(PSAV) đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông nghiệp, tạo ra 500.000 việc làm trực tiếp, nâng
cao kỹ năng cho nông dân… Tuy nhiên, do được thành
lập trên cơ sở sáng kiến, chưa có tiền lệ trong và ngoài
nước nên hoạt động PSAV thời gian qua còn gặp nhiều
khó khăn, vướng mắc...

BNNPTNT, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định
số 63/2018/NĐ-CP, chưa có văn bản nào sửa đổi, bổ
sung, thay thế Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT, đặc
biệt là những hướng dẫn về tài chính, sử dụng nguồn
vốn (hỗ trợ chuẩn bị dự án, vốn ngân sách nhà nước
thực hiện dự án...), làm giảm niềm tin và sức hút của
dự án đối với các nhà đầu tư tư nhân.

PSAV đã tập trung vào kết nối các tác nhân trong
ngành nông nghiệp để cùng nhau phát triển chuỗi
giá trị các mặt hàng chủ lực của Việt Nam nhằm mục
đích tăng năng suất lao động, thúc đẩy xây dựng, áp
dụng và thực hành các tiêu chuẩn cho các mặt hàng
nông sản; tăng thu nhập cho nông dân, cải thiện tính
bền vững về môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

“Hiện vẫn thiếu cơ chế thích hợp để đối tác công cóthể hoạt động như các đối tác thực sự, do Nhà nước
là chủ thể tham gia ký hợp đồng, nhưng lại có quyền
ban hành, điều chỉnh các văn bản pháp luật, đây là
một rủi ro lớn cho bên đối tác công khi thực hiện các
dự án PPP”. ThS. Dương Hoàng Lan Chi, Viện Chiến lược
và Chính sách tài chính (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tính đến đến hết tháng 7/2022, Chương trình PSAV đã
xây dựng nhiều mô hình trình diễn điểm canh tác bền
vững, thân thiện mới môi trường và tăng thu nhập
cho nông dân trong 8 ngành hàng: cà phê, chè, lúa
gạo, rau quả, hồ tiêu - gia vị, thủy sản, chăn nuôi, hoá
chất nông nghiệp. Đáng chú ý, Qua Chương trình
PSAV, Bộ tài liệu sản xuất bền vững quốc gia được
xây dựng tại Việt Nam đã được nhân rộng cho một
số ngành hàng ở một số quốc gia như Indonesia,
Philippines và Myanmar. Đại học Havard đã xây
dựng mô hình của PSAV là “câu chuyện điển hình
trong hợp tác PPP trong nông nghiệp” ở khu vực
Đông Nam Á.

ThS. Dương Hoàng Lan Chi cũng đưa ra 4 nhóm
khuyến nghị cho đầu tư theo hình thức PPP trong
nông nghiệp ở Việt Nam.
- Khuôn khổ luật pháp về PPP nói chung và PPP
trong nông nghiệp nói riêng cần được hoàn thiện.
- Cần xây dựng chính sách, quy định riêng, đặc thù
cho PPP nông nghiệp.
- Cần xây dựng, ban hành và thực thi có hiệu quả
các chính sách về khuyến khích doanh nghiệp, như
ưu đãi về đất đai (miễn, giảm tiền thuê đất, tích
tụ ruộng đất để áp dụng khoa học công nghệ), tín
dụng, bảo hiểm, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn,
đào tạo nguồn nhân lực…

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nổi lên nhiều khó khăn,
vướng mắc khi áp dụng đầu tư theo hình thức PPP
trong nông nghiệp ở Việt Nam. Đó là, cơ chế chính
sách cho PPP còn thiếu những quy định riêng cho
ngành nông nghiệp, ngoài Thông tư số 14/2017/TT-

- Cần bổ sung dòng ngân sách từ khối công cho
các hoạt động PPP, có cơ chế khuyến khích, tăng
cường liên kết sản xuất, nghiên cứu, cập nhật và
chia sẻ thông tin trong sản xuất nông nghiệp.
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DIỄN ĐÀN HỢP TÁC CÔNG TƯ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ XÓA ĐÓI
GIẢM NGHÈO LẦN THỨ 11

N

gày 30/8/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp
với Ban Thư ký ASEAN và các quốc gia trong khối
ASEAN tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển nông
thôn hướng tới thịnh vượng chung và toàn diện tại
ASEAN” nhằm cung cấp nền tảng đối thoại thường
xuyên giữa các quan chức chính phủ, các tổ chức nông
dân, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác về thúc
đẩy phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.

Với chủ đề “Thúc đẩy phát triển nông thôn hướng tới
thịnh vượng chung và toàn diện tại ASEAN”, các diễn
giả đã trình bày Kế hoạch hành động khung về Phát
triển nông thôn và Xóa nghèo giai đoạn 2021-2025,
ra mắt báo cáo tóm tắt “Giảm bất bình đẳng trong
thập kỷ hành động để đạt được các mục tiêu phát triển
bền vững và tăng tốc phục hồi sau đại dịch COVID-19”
và trình bày dự thảo Kế hoạch Tổng thể về Phát triển
Nông thôn và thúc đẩy quan hệ đối tác của ASEAN.

Hơn 10 năm kể từ khi Diễn đàn hợp tác công tư ASEAN
lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 6/2012, nhiều
hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, xóa đói
giảm nghèo được triển khai hiệu quả trong khuôn khổ
hợp tác ASEAN, với sự hỗ trợ từ các tổ chức chính phủ
và phi chính phủ. Các hoạt động hợp tác này đã giúp
khu vực nông thôn ASEAN dần được khởi sắc và nguồn
nhân lực khu vực nông thôn được nâng cao.

Việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa các
Chính phủ trong khu vực và các tổ chức quốc tế là một
trong những kênh quan trọng để cùng nhau hiện thực
hóa những mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch Hành động
Khung về Phát triển Nông thôn và Xóa đói, giảm nghèo
của ASEAN cho giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp
theo.
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VIỆT NAM

N

hằm tìm ra các giải pháp phát triển bền vững trong hợp tác công tư, nâng cao triển vọng sản xuất rau quả
bền vững tại Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ gia tăng hiệu quả hoạt động đối tác công tư trong Nhóm công tác
rau quả ngay trước thềm Hội nghị thường niên PSAV năm 2022, Ban thư ký Đối tác phát triển Nông nghiệp bền
vững Việt Nam phối hợp cùng Nhóm công tác PPP về Rau quả dự kiến tổ chức Hội thảo “Triển vọng hợp tác công
tư PPP trong phát triển ngành rau quả tại Việt Nam” dự kiến diễn ra tại Đăk Lăk vào tháng 11/2022

HỌP TOÀN THỂ THƯỜNG NIÊN ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
(PSAV)

D

ự kiến cuối tháng 11/2022, Đối tác Phát triển Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (PSAV) sẽ tổ chức Hội nghị
Toàn thể thường niên PSAV để (1) Cập nhật chính sách của Việt Nam thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; (2) Tổng kết các hoạt động thực hiện, đánh giá lại hiệu quả hợp tác Công
- Tư, đầu tư trong nông nghiệp trong năm 2022; (3) Thúc đẩy hỗ trợ tài chính xanh cho chuyển đổi nông nghiệp
phát thải thấp và bền vững theo chuỗi; (4) Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, tăng cường
đầu tư, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp và đóng góp của khu vực tư nhân trong sự nghiệp phát triển nông
nghiệp xanh - nâng cao giá trị gia tăng; (5) Ký kết các Bản Ghi nhớ hợp tác và định hướng kế hoạch thực hiện
năm 2023.

DIỄN ĐÀN TRIỂN VỌNG HỒ TIÊU VIỆT NAM

B

ên cạnh Hội nghị Quốc tế ngành Hồ tiêu Việt Nam 2022 - VIPO 2022, PSAV sẽ phối hợp với Nhóm công tác PPP
về Hồ tiêu và Gia vị tổ chức Diễn đàn “Triển vọng Hồ tiêu Việt Nam” để cập nhật các yêu cầu và thị hiếu tiêu
dùng của thị trường nhập khẩu thông qua lăng kính của các chuyên gia đến từ ngành Hồ tiêu và Gia vị nổi tiếng
toàn cầu, qua đó giúp các bên trong chuỗi cung ứng ngành Hồ tiêu Việt Nam có thể đánh giá thực trạng và đưa
ra các giải pháp kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nhập khẩu và thúc đẩy ngành Hồ tiêu
Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai. Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022 tại Đăk Lăk.

DIỄN ĐÀN TĂNG TRƯỞNG CHÂU Á 2022

D

iễn đàn tăng trưởng Châu Á 2022 là sự kiện cấp cao quy tụ hơn 120 lãnh đạo tới từ chính phủ các quốc gia
trong khu vực ASEAN, các đơn vị tư nhân trong khu vực và quốc tế, xã hội dân sự toàn cầu, các tổ chức của
nông dân và các cơ quan đoàn thể khác. Với các cuộc đối thoại chuyên đề xoay quanh (i) Đổi mới nông sản,
(ii) Trao quyền kinh tế cho phụ nữ, (iii) Đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm, (iv) Khả năng thích ứng và chống
chịu với khí hậu, và (v) Tài chính toàn diện bao trùm, Từ đó chúng tôi sẽ tìm ra các giải pháp hợp tác để giải
quyết những thách thức đối với hệ thống lương thực thực phẩm và thu thập thông tin để chuẩn bị cho Hội nghị
thượng đỉnh G20 và B20 sắp tới ở Indonesia. Dự kiến tổ chức Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại Shangri-La
Singapore.

DIỄN ĐÀN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI: GIẢI PHÁP THIẾT THỰC GIẢM PHÁT THẢI
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

D

ự kiến trong tháng 10/2022, Đối tác Phát triển Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (PSAV) sẽ phối hợp với
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Đồng chủ trì khối Tư) tổ chức 01 hội thảo chuyên đề để (i) Chia sẻ chiến lược
và lộ trình giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp thực hiện cam kết của đất nước tại Hội nghị lần thứ
26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) (ii) Giới thiệu mô hình
nông nghiệp tái sinh (iii) Phân tích, xác định rõ vai trò, các giải pháp trọng tâm phát triển bền vững ngành nông
nghiệp Việt Nam thông qua hợp tác, thúc đẩy thương mại và đầu theo hình thức đối tác công tư (PPP).
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PSAV

1. Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa
nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban
hành
Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/07/2022

Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

2. Quyết định 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời
về cấp, quản lý mã số vùng trồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2022
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

3. Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 sửa đổi Thông tư quy định về kiểm
dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn ban hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2022
Scan mã QR để xem toàn văn Thông tư

4. Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 công bố thủ tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định được ban hành ngày 19 tháng 7 năm 2022
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

5. Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY ngày 17/8/2022 công bố thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2022
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

6. Quyết định 667/QD-TTg ngày 02/6/2022 phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước
ngoài giai đoạn 2021-2030
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

7. Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường
trong hoạt động thuỷ sản giai đoạn 2021-2030: liên quan đến Chấm dứt việc sử dụng hóa
chất độc hại trong nuôi trồng thuỷ sản
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

8. Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng
dẫn Luật Chăn nuôi, trong đó, quy định 09 trường hợp thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được
miễn kiểm tra chất lượng
Scan mã QR để xem toàn văn Nghị định

Thông tin liên lạc

VĂN PHÒNG BAN THƯ KÝ ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (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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