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1 Nhóm công tác ngành hàng Cà phê:
Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt
Nam ước đạt 889 nghìn tấn, trị giá trên 2 tỷ USD, tăng 24,2%
về lượng và tăng 54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Trong Quý II/2022, Nhóm công tác PPP về Cà phê tiếp tục
triển khai các hoạt động hỗ trợ trong sản xuất bền vững, kết
nối chuỗi và gia tăng giá trị hạt cà phê Việt.

cuối cùng là không có thuốc trừ sâu/thuốc diệt cỏ, đồng
thời đảm bảo khả năng tồn tại và bền vững cho người nông
dân.
- Tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng người nông dân trong
việc sản xuất cà phê bền vững theo hướng nông nghiệp tái
sinh dựa trên những kết quả tích cực đã đạt được trước đó.
Trong đó tập trung vào các khía cạnh:

- NESCAFÉ PLAN: tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng những cải
tiến khoa học công nghệ trong việc canh tác và thu hoạch
cà phê, giúp hạt cà phê Việt Nam đạt những tiêu chuẩn cao
ở các thị trường phát triển; gia tăng sản lượng chế biến sản
phẩm cà phê cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; nghiên cứu
và phát triển những sản phẩm cà phê mới đáp ứng những
thị hiếu mới của người tiêu dùng; cũng như hướng đến tầm
nhìn 2030: Không tạo ra tác động tiêu cực lên môi trường
trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giảm tác động đến đất (cày, xới), giảm lượng phát thải
CO2, giảm lượng nước tưới, tăng lượng hữu cơ tại chỗ,
tăng độ che phủ, đa dạng hóa cây trồng, tăng các mô
hình nông lâm kết hợp, mô hình xen canh hợp lý, tăng
thu nhập... trên quan điểm tái tạo từ chính trên mãnh
đất mình đang sản xuất;
Giảm phát thải từ chăn nuôi và ủ phân...;

- eCoffee: Xây dựng một sáng kiến nhằm đưa ngành cà phê
trở thành một chuỗi giá trị mẫu mực bằng cách giảm dần
việc sử dụng thuốc trừ sâu/thuốc diệt cỏ và nhắm mục tiêu

Xây dựng công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả của
chương trình trong lộ trình thực hiện hóa nền “Nông
nghiệp Tái sinh” (Regenerative Agriculture).

THÚC ĐẨY AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG CÀ PHÊ

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Trong hai ngày từ 17 - 18/05/2022, Cục Trồng trọt và Dự án Vision Zero
Fund của ILO đồng tổ chức Hội thảo “Nâng cao nhận thức an toàn vệ sinh
lao động trong chuỗi cung ứng cà phê bằng hành động tập thể” tại thành
phố Đà Lạt với mục đích (i) Lấy ý kiến về dự thảo bộ tài liệu tập huấn về an
toàn vệ sinh lao động trong chuỗi sản xuất cà phê; (ii) Nâng cao nhận thức
an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê bằng hành động tập
thể và (iii) Chia sẻ về các hoạt động can thiệp, các mối quan hệ hợp tác với
các tác nhân ở khu vực công và tư nhân và các tổ chức khác để cải thiện các
vấn đề về an toàn vệ sinh lao động.

2 Nhóm công tác ngành hàng Chè

Dưới sự điều phối tích cực của các Đồng trưởng nhóm, các
thành viên của Nhóm công tác PPP về Chè đã tiếp tục triển
khai các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động năm
2022:
- Tham gia rà soát, đánh giá chính sách, đề xuất tháo gỡ khó
khăn trong quá trình thực hiện chính sách.
- Tổ chức đối thoại chính sách, tham gia góp ý, đề xuất xây
dựng và hoàn thiện chính sách liên quan đến phát triển chè,
kiểm soát sử dụng hóa chất nông nghiệp trong sản xuất chè...
- Phối hợp với Hiệp hội chè và chính quyền các địa phương xây
dựng và triển khai các chương trình truyền thông, xúc tiến

thương mại, phát triển các thương hiệu đối với các sản phẩm
chè an toàn, chè hữu cơ; tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển
chè bền vững.
- Phối hợp với các Viện nghiên cứu và Hiệp hội chè Việt Nam
thu thập và chia sẻ, phổ biến các thông tin về bộ giống chè,
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP, RA/UTZ, sản xuất
chè bền vững (NSC), tiêu chuẩn và thị hiếu, bộ thuốc phù hợp
với từng thị trường xuất khẩu.
- Xây dựng hệ thống thông tin, CSDL về ngành chè.
- Chuẩn hóa chất lượng chè xuất khẩu để tiếp cận các thị
trường tiềm năng mới.

Trong Quý này, Nhóm công tác PPP về Rau quả tiếp tục củng
cố, tổ chức lại Nhóm theo hướng tăng cường sự tham gia của
khối tư và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Nhóm; huy động
các doanh nghiệp và các Nhà đầu tư lớn trong nước tham gia,
đặc biệt trong sản xuất và chế biến trái cây, ứng dụng công
nghệ cao.

- Triển khai áp dụng tại các vùng chuyên canh thuộc phạm vi
hoạt động của Nhóm để nhân rộng.

3 Nhóm công tác PPP về Rau quả:

- Tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến thông tin về sản xuất
rau quả bền vững ở tất cả các tỉnh
- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cho ngành hàng
rau quả.

- Phổ biến, hỗ trợ nông dân sản xuất rau quả sử dụng ứng
dụng thuốc bảo vệ thực vật (Agrochemical apps) để có thông
tin chính xác về các sản phẩm và cách điều trị dịch bệnh; hỗ
trợ nông dân tiếp cận các dịch vụ tài chính, cung ứng vật tư
nông nghiệp và đào tạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh vai trò Đồng trưởng Nhóm của PepsiCo
tại PSAV thông qua phối hợp triển khai dự án đào tạo “Tôi vui
gieo - She Feeds The World”; phối hợp với Trung tâm khuyến
nông quốc gia (TTKNQG) và tổ chức CARE (CARE) triển khai

- Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và phổ biến bộ tiêu chuẩn
sản xuất bền vững cho một số sản phẩm rau quả chủ lực;

- Phát triển các dự án trồng khoai tây của PepsiCo tại Tây
Nguyên theo mô hình bền vững.
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4 Nhóm công tác PPP về Lúa gạo:
- Ngày 23/6/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết
định thành lập Nhóm công tác PPP về Lúa gạo để hoàn thiện
tổ chức, thể chế của Nhóm; huy động nguồn lực và mở rộng
thành viên, huy động sự tham gia tích cực của Hiệp hội lương
thực Việt Nam (VFA). Lựa chọn một số doanh nghiệp lớn, phối
hợp với các địa phương để xây dựng các chương trình/dự án
phát triển lúa gạo bền vững, theo hướng giảm chi phí, giảm
tổn thất, có giá trị gia tăng cao.
- Đẩy mạnh áp dụng tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững để
giảm chi phí đầu vào, giảm phát thải khí nhà kính.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh
phát biểu tại Hội nghị.

- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành hàng gạo.

sản xuất lúa. Thời tiết có nhiều bất thường như nền nhiệt
độ trung bình vụ thấp hơn trung bình nhiều năm; mưa lớn
vùng Bắc Trung bộ từ 31/3 - 3/4 gây ngập lụt, ngã đổ nhiều
diện tích lúa. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Lê Quốc Doanh đã yêu cầu các đơn vị liên quan
thanh tra, kiểm tra chất lượng, kiểm soát về giá vật tư, phân
bón; chủ động phương án đảm bảo nguồn nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp; làm tốt việc dự báo diễn biến tình hình
thời tiết, sâu bệnh… đảm bảo các yếu tố, điều kiện sản xuất
thắng lợi.

- Xây dựng kế hoạch và tích cực tham gia công tác xúc tiến
thương mại và phát triển thương hiệu gạo quốc gia.
Tại Hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, triển
khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông năm
2022 các tỉnh phía Bắc” diễn ra ngày 27/5/2022, Đại diện Cục
Trồng trọt - Đồng chủ trì Nhóm công tác PPP về Lúa gạo cho
biết vụ Đông Xuân 2021-2022 gặp nhiều khó khăn do giá
phân bón ở mức rất cao so với cùng kỳ (một số loại phân
bón nhập khẩu tăng 80-100%), ảnh hưởng đến đầu tư cho

5 Nhóm công tác PPP về Thủy sản:
Theo số liệu của Tổng cục Thủy sản, xuất khẩu thủy sản trong
tháng 5/2022 không còn tăng trưởng cao như tháng trước đó,
nhưng vẫn chạm mốc 1 tỷ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ
năm 2021. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thuỷ sản
đạt kim ngạch trên 4,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm
ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản
nuôi trồng thu hoạch đạt 400,9 nghìn tấn, tăng 6,3% so với
cùng kỳ năm trước; trong đó, cá đạt 268,2 nghìn tấn, tăng 5,4%;
tôm đạt 85,7 nghìn tấn, tăng 10,2%; thủy sản khác đạt 47 nghìn
tấn, tăng 4,2%.
Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững, được
sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Nhóm
công tác PPP về Thuỷ sản tiếp tục 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.
- Phát triển các mô hình liên kết, hợp tác nuôi trồng và chế biến
thủy sản theo chuỗi.
- Đẩy mạnh áp dụng, thực hành tiêu chuẩn trong nuôi trồng và
khai thác thủy sản bền vững.
- Nhóm công tác PPP về Thuỷ sản cũng đang làm việc với Ban
Thư ký PSAV để kết nạp Công ty MobiFone Global trở thành
thành viên chính thức của Nhóm
Phát hành bản đồ doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng
Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường dự kiến sẽ tái bản và phát
hành “Bản đồ các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vào tháng
7/2022 , với số lượng 5.000 tờ bản đồ gấp. Bản đồ các doanh
nghiệp thủy sản Việt Nam có giao diện mới và nội dung thông
tin, dữ liệu cập nhật nhất về doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
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như tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, email,
website, EU code, chứng nhận, sản phẩm xuất khẩu,....
Đây sẽ là một ấn phẩm định vị thông tin của doanh
nghiệp, nhà máy chế biến thủy sản và doanh nghiệp kinh
doanh thương mại về thủy sản Việt Nam.
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6 Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu:
Hiện nay, Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và gia vị đang tập
trung vào hoạt động huy động sự tham gia tích cực của khối
công trong việc kiểm soát hiệu quả dư lượng thuốc bảo vệ
thực vật; xây dựng hệ thống giám sát hiệu quả công tác
quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; hệ thống truy xuất
nguồn gốc sản phẩm.

chương trình tập huấn, hướng dẫn nông dân kiểm soát dư
lượng thuốc bảo vệ thực vật theo yêu cầu thị trường; xây
dựng, nhân rộng ứng dụng phần mềm đào tạo trực tuyến
cho nông dân; tăng cường tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa
các đối tác về sản xuất hồ tiêu bền vững, mô hình liên kết
sản xuất hồ tiêu theo chuỗi giá trị.

- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về ngành hàng
hồ tiêu, bao gồm thông tin về ngành hàng, thị trường, môi
trường đầu tư, địa bàn đầu tư, hồ sơ doanh nghiệp tiềm
năng và các chính sách ưu đãi trong ngành.

- Kỳ vọng các thị trường tiêu thụ hồ tiêu truyền thống của
nước ta sẽ tăng tốc nhập khẩu sau khi các định chế tài chính
lớn của thế giới sẽ có những chính sách phù hợp tích cực
hơn để ngăn ngừa lạm phát toàn cầu vượt mức trong những
tháng sắp tới.

- Triển khai đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch,

7 Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:
Cục Bảo vệ thực vật và CropLife với vai trò của Đồng Chủ trì của
Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp tiếp tục tham
gia, đóng góp xây dựng chương trình làm việc của Nhóm
trong giai đoạn 2021-2025, tập trung vào đẩy mạnh các mô
hình sử dụng thuốc BVTV bền vững, chương trình IPM Phối
hợp triển khai các mô hình thử nghiệm và đóng góp ý kiến
cho quá trình xây dựng hướng dẫn để ứng dụng thiết bị bay
không người lái (UAV/ Drone) phun thuốc BVTV tại Việt Nam,
cụ thể ở khu vực phía Bắc có các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và
Ninh Bình; khu vực phía Nam có các tỉnh Giang, Vũng Tàu, Trà
Vinh, Đồng Tháp và Bình Dương.

- Biên tập, kiện toàn và số hoá các tài liệu về hướng dẫn sử
dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.
- Chia sẻ kết quả điều tra của CropLife Châu Á về vấn đề hoạt
chất ẩn tại Việt Nam; đề xuất các giải pháp hợp tác và hỗ
trợ, đặc biệt trong việc sử dụng công nghệ FTIR để phát hiện
nhanh, phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra.
- Ngày 1/6/2022: Phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến
về “Thực hành Phòng Thí nghiệm Tốt (GLP), Công nhận Dữ liệu
và Bảo vệ Dữ liệu Pháp lý (Giai đoạn VI của dự án Dự án Hài
hòa hoá các Quy định về Quản lý thuốc BVTV trong khu vực
ASEAN - PMH do ban Thư Ký ASEAN triển khai) - Kết quả đã có
sự tham gia của gần 60 cán bộ của Cục BTVT, các Trung tâm
khảo kiểm nghiệm thuốc BVTV, Trung tâm BVTV tại các vùng.

- Chia sẻ thông tin và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và
ban hành các hướng dẫn về đăng ký và quản lý thuốc BVTV.

8 Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi:
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi đã thúc đẩy áp dụng
thực hành chăn nuôi bền vững.
- Đánh giá hiệu quả các mô hình thí điểm để hoàn thiện và
đề xuất triển khai các mô hình liên kết mới hiệu quả. Trước
mắt, giai đoạn 2020 - 2022, tập trung triển khai 5 mô hình
đã đề xuất trên 5 địa bàn với 2000 hộ/trang trại sản xuất và
15 doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau trong chuỗi sản
xuất chăn nuôi tham gia.
- Thúc đẩy kết nối các đối tác, tổ chức các diễn đàn về chăn
nuôi an toàn và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, tăng cường
liên kết, triển khai các chương trình/dự án phát triển chuỗi
giá trị chăn nuôi an toàn.

De Heus đã vươn lên là công ty có quy mô sản xuất thức ăn
chăn nuôi và thủy sản lớn nhất hiện nay với 23 nhà máy và
nằm trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
Bộ trưởng đề nghị De Heus tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất
tại Việt Nam. Song song đó, De Heus tiếp tục phối hợp cùng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương
xây dựng các mô hình HTX kiểu mới (giống Hà Lan) để từ đó
hình thành các liên minh HTX thực sự có sức cạnh tranh lớn,
không chỉ trong nước mà cả khu vực.

- Duy trì và phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
ngành chăn nuôi.

Phối hợp với De Heus xây dựng các mô hình hợp
tác xã kiểu mới
Chiều 4/5, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp, làm việc với Đoàn
Đại sứ quán Hà Lan và Tập đoàn De Heus toàn cầu về đầu
tư vào nông nghiêp, xây dựng chuỗi liên kết. Bộ trưởng đã
chúc mừng thành tích sau hơn 13 năm có mặt tại Việt Nam.
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Tin tức

CÁC HOẠTQuý
ĐỘNG
CỦA
II/2022
BAN THƯ KÝ PSAV

PSAV

MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP TÁI SINH: GIẢI PHÁP THIẾT THỰC CHO PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

S

áng ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ban thư ký Đối tác
phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) đã
có buổi làm việc trực tuyến với Đại diện Công ty TNHH
Nestlé Việt Nam (Đồng Chủ trì Khối Tư Đối tác Phát triển
Nông nghiệp Bền vững Việt Nam) về việc triển khai kế
hoạch hoạt động và hợp tác trong 6 tháng cuối năm
2022 và thực hiện Kế hoạch hoạt động PSAV giai đoạn
2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong khuôn khổ Kế
hoạch hoạt động PSAV, đại diện các bên đã tiến tới việc
đề xuất tổ chức 01 hội thảo chuyên đề về Nông nghiệp
tái sinh giúp bảo tồn đất, ứng phó với biến đổi khí hậu,
giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp để hỗ trợ

Chính phủ thực hiện cam kết tại COP26. Mục tiêu của hội
thảo này là tạo điều kiện để (1) Tăng cường kiến thức
của doanh nghiệp nông nghiệp về Mô hình Nông nghiệp
tái sinh và những lợi ích kinh tế - môi trường mang lại;
(2) Chia sẻ các phương pháp canh tác tái sinh thân thiện
với môi trường dễ dàng có thể áp dụng thực tế và nhân
rộng tại Việt Nam; (3) 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) trong
bối cảnh giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu và
công nghiệp hoá nông nghiệp.

KẾ HOẠCH HỢP TÁC CHO MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

C

hiều ngày 9 tháng 5 năm 2022, Ban thư ký Đối tác
phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)
đã có buổi làm việc trực tiếp với Diễn đàn Tăng trưởng
Châu Á (Grow Asia). Tại cuộc họp Ông Reginald Lee Giám đốc Chương trình của Grow Asia đã cập nhật chiến
lược hoạt động trọng tâm trong thời gian tới của Grow
Asia bao gồm: (i) Đổi mới lương thực thực phẩm - thúc
đẩy việc áp dụng các giải pháp thông minh với khí hậu
và công nghệ kỹ thuật số lấy nông dân làm trung tâm;
(ii) vấn đề về giới - trao quyền kinh tế cho phụ nữ;
(iii) đầu tư có trách nhiệm trong nông nghiệp - phát
triển các chính sách và cách thức thực hành tốt nhất
các doanh nghiệp và chính phủ; (iv) thích ứng và chống
chịu với biến đổi khí hậu - tăng cường các lộ trình khu
vực và tăng tốc chuyển giao kiến thức và thích ứng. Từ
đó, đưa ra các đề xuất phối hợp hoạt động và hỗ trợ từ
phía Grow Asia cho PSAV.

Ảnh: Ông Reginald Lee – Giám đốc Chương trình của Grow Asia trình
bày về chiến lược hoạt động trong thời gian tới

HỖ TRỢ 160.000 NGƯỜI DÂN TÂY NGUYÊN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

T

ại sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp Nông nghiệp Hoa Kỳ - Việt
Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức bên lề Hội nghị
Thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN tại Washington DC, đại diện Quỹ
Pepsi Foundation, Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt
Nam (PSAV), Cơ quan Khuyến nông Quốc gia (NAEC) và CARE đã
ký Biên bản Ghi nhớ đặc biệt (MoU) mở đường cho việc triển
khai dự án “Tôi vui gieo - She Feeds The World” tại Việt Nam
(SFtW Việt Nam). Dự án hướng tới đảm bảo nông dân sản xuất
quy mô nhỏ tại 3 tỉnh Tây Nguyên là Đắk lắk, Gia Lai và Lâm
Đồng trong thời gian ba năm kể từ 2022. Đối tượng chính của
dự án là phụ nữ và người dân tộc thiểu số; giúp họ áp dụng các
thực hành nông nghiệp bền vững, cải thiện năng suất và sản
lượng. Các hoạt động của dự án thời hướng đến việc chuyển đổi
nhận thức về các khuôn mẫu giới trong xã hội, giải quyết tình
trạng phân biệt đối xử và tạo điều kiện giúp phụ nữ tiếp cận thị
trường nhiều hơn.
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Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo Bộ NN &PTNT chứng
kiến lễ ký Bản Ghi nhớ.

Tin tức

Quý II/2022

PSAV

HỘI THẢO THAM VẤN VỀ
THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐỔI
MỚI THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM

T

rong hai ngày từ 31/05 đến 02/06, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp
cùng UNIDO, IPSARD tổ chức Hội thảo tham vấn
về việc thành lập Trung tâm Đổi mới Thực phẩm
tại Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác nông
nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV). Hội thảo tham
vấn tập trung về việc giới thiệu về cơ chế, bối
cảnh thành lập Trung tâm đổi mới thực phẩm tại
Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm/bài học từ sự phát
triển hiện tại của Trung tâm đổi mới thực phẩm
ở các quốc gia khác; (i) trao đổi các chủ đề, hoạt
động và cơ chế triển khai của Trung tâm Đổi mới
Thực phẩm từ Trung ương tới địa phương; (ii)
kế hoạch thực hiện của Trung tâm Đổi mới Thực
phẩm trong ngắn hạn và trung hạn; (iii) vai trò
của khu vực Nhà nước, Tư nhân và các Bên liên
quan đối với việc thiết lập và thực hiện Trung
tâm Đổi mới Thực phẩm tại Việt Nam.

Hội thảo được đồng chủ trì bởi ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng
Vụ Hợp tác quốc tế và bà Lê Thị Thanh Thảo, Giám đốc quốc gia của
UNIDO tại Việt Nam.

THU HÚT DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
TẠI VIỆT NAM

T

rong chuyến thăm và làm
việc tại Hàn Quốc ngày
15/4/2022, Đoàn công tác Bộ
Nông nghiệp và PTNT do Thứ
trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu
đã có buổi làm việc với Công ty
Nông nghiệp Công nghệ cao
Hi-Tech Farm (HTF). Mục đích
của các cuộc làm việc này là
nhằm thu hút, thúc đẩy doanh
nghiệp Hàn Quốc đầu tư phát
triển nông nghiệp, ứng dụng
công nghệ cao, bền vững theo
đúng định hướng hơp tác
chiến lược nông nghiệp giữa
2 nước. Đối tác phát triển bền
vững nông nghiệp Việt Nam
(PSAV) và Công ty Hi-Tech
Farm đã ký kết Bản Ghi nhớ
hợp tác các lĩnh vực hai bên
có tiềm năng, thế mạnh. Bản
Ghi nhớ hợp tác sẽ là tiền đề
và nền tảng để thúc đẩy hợp
tác và phát triển nông nghiệp,
đặc biệt là nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và ông Min
Park - TGĐ Công ty Hi-tech Farm ký và trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa
Văn phòng Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững nông nghiệp
Việt Nam (PSAV) và Công ty Hi-Tech Farm
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DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI: ĐẢM BẢO
AN NINH LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU

CÁC
SỰII/2022
KIỆN
Quý
LIÊN QUAN KHÁC

B

ền lề chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa
Kỳ, sáng ngày 16/5/2022 (giờ New York), Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã gặp và
làm việc với Bà Tania Strauss, Giám đốc về các sáng kiến chiến lược toàn cầu về
hệ thống thực phẩm của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) nhằm thúc đẩy triển
khai các sáng kiến đối tác công - tư cho an ninh lương thực và bền vững môi
trường toàn cầu. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đưa 2 sáng kiến xây
dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực, thực phẩm (FIH) và Chương
trình 100 triệu hộ nông dân sáng tạo thân thiện với thiên nhiên thành nhiệm
vụ cụ thể trong Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến
năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, và dự thảo Đề án thực hiện Chiến lược quốc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông
gia về tăng trưởng xanh - chuyển đổi sang hệ thống lương thực xanh, giảm Lê Minh Hoan đã có buổi làm việc với Diễn đàn kinh tế
phát thải khí nhà kính.
thế giới (WEF)

BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHIA SẺ VỀ CON
ĐƯỜNG ĐỂ NÔNG SẢN HƯỚNG ĐÍCH TRÊN 50 TỶ USD

T

“Chúng ta đạt được mục tiêu kép, một là giảm chi
phí, hai là chất lượng tăng lên””, Bộ trưởng Lê Minh
Hoan cho biết.

ại tọa đàm “Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền
vững” chiều 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan
cho biết ngành nông nghiệp đã đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm
thuỷ sản năm 2022 đạt trên 50 tỷ USD, cao hơn chỉ tiêu xuất khẩu nông sản
của Thủ tướng Chính phủ giao tại Hội nghị tổng ngành nông nghiệp năm
2021 là 48,6 tỷ. Tuy nhiên, một vấn đề cố hữu của ngành nông nghiệp là
giá vật tư đầu vào phi mã, ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân. Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã giao cho viện, trường nghiên cứu chiến lược giảm chi phí
sản xuất để nâng cao tính chủ động cho ngành. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tập
trung hỗ trợ phát triển thị trường, nắm bắt thông tin thị trường, chuẩn mực
thị trường để điều chỉnh lại sản xuất.

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HOA KỲ

C

hiều 13/5, tại Washington D.C, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phối hợp với các đối tác đã tổ chức buổi Tọa đàm kết nối doanh nghiệp
nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ. Tọa đàm do Bộ trưởng Nông nghiệp Phát
triển nông thôn Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch cấp cao của Hội đồng kinh
doanh US - ASEAN (USABC), ông Marc Mealy Đồng chủ trì. Tại buổi tọa đàm,
4 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bên, bao gồm: Bản Ghi nhớ
(MoU) giữa Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững (PSAV) và Trung tâm
khuyến nông quốc gia và Công ty PepsiCo và Care; Bản Ghi nhớ giữa tỉnh
Bắc Giang và Tập đoàn ERG về thúc đẩy thương mại các sản phẩm nông
sản địa phương; Bản Ghi nhớ giữa Công ty cổ phần sản xuất nội thất Mộc
Thịnh Phát và Công ty Grasslands Farms về thúc đẩy thương mại nông sản
và Bản Ghi nhớ giữa Công ty XNK quốc tế Nevist Việt Nam và AGP về xúc Bộ trưởng Lê Minh Hoan và ông Marc Mealy đồng
tiến thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
chủ trì tại hội đàm

Thúc đẩy thương mại, đầu tư theo hình thức
đối tác công tư (PPP) trong bối cảnh biến đổi
khí hậu
Nhằm tìm ra các giải pháp phát triển hợp tác,
thúc đẩy thương mại và đầu theo hình thức đối
tác công tư để tăng cường nguồn lực, nâng cao
hiệu quả đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;
nâng cao chất lượng các dịch vụ kỹ thuật của
ngành và năng lực cạnh tranh của nông sản
hàng hóa; tăng cường đổi mới khoa học, công
nghệ và thể chế; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu
quả tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến
đổi khí hậu để phát triển bền vững, Ban thư ký
PSAV phối hợp với Chương trình Phát triển Liên
Hợp Quốc (UNDP) sẽ tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy
thương mại, đầu tư theo hình thức đối tác công
tư (PPP) trong bối cảnh biến đổi khí hậu” dự kiến
diễn ra vào tháng 7/2022.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI
BẬT TRONG THỜI GIAN TỚI
Mô hình Nông nghiệp tái sinh: Giải pháp thiết thực cho
phát triển nông nghiệp bền vững
Dự 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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Tin tức

CHÍNH SÁCH MỚI BAN
QuýHÀNH
II/2022

PSAV

1. Quyết định 2258/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn: Thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Lúa gạo.
Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2022
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

2. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Đối tác phát triển nông nghiệp bền
vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và Công ty Hi-Tech Farm
Bản ghi nhớ hợp tác sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2022
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

3. Bản Ghi nhớ (MoU) giữa Văn phòng Đối tác phát triển Nông nghiệp bền
vững (PSAV) và Trung tâm khuyến nông quốc gia và Công ty PepsiCo và Care
Bản ghi nhớ hợp tác sẽ có hiệu lực kể từ ngày 13/05/2022
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

4. Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết
Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nghị quyết được ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2022
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

5. Quyết định 13/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện chính
sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 06 năm 2022 đến hết ngày 31
tháng 12 năm 2025
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

6. Quyết định 1625/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc
năm 2022
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 năm 2022
Scan mã QR để xem toàn văn Quyết 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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