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 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC NHÓM CÔNG TÁC 
PPP NGÀNH HÀNG

Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam triển khai nhiệm vụ 
năm 2023.

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI

CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP:

Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT

Quyết định 4486/QĐ-BNN-KN

Quyết định 4081/QĐ-BNN-TT

Quyết định 4085/QĐ-BNN-TT

Thông tư 15/VBHN-BNNPTNT

Tham vấn và hoàn thiện kế hoạch hoạt động PSAV năm 2023

PSAV phối hợp Grow Asia khai giảng khóa học trực tuyến về Hướng dẫn 
ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong nông nghiệp và lâm nghiệp

PSAV phối hợp với Grow Asia tổ chức Hội thảo tham vấn xác định ưu tiên 
chính cho các nỗ lực đổi mới nhằm mở rộng quy mô nông nghiệp thông 
minh thích ứng với biến đổi khí hậu/nông nghiệp tái sinh thông qua các 
công nghệ và quan hệ đối tác

Triển vọng hợp 
tác công tư 
trong phát 
triển bền vững 
ngành rau quả 
Việt Nam.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

Hội nghị toàn thể 
Nhóm công tác 
PPP ngành hàng 
trong khuôn khổ 
PSAV năm 2022.

Nông nghiệp sinh thái: 
Giải pháp giảm phát thải 
và phát triển nông 
nghiệp bền vững.

OTHER ACTIVITIES

Huy động nguồn lực phát 
triển nông nghiệp xanh, 
phát thải thấp.

Gợi mở một số giải pháp, 
định hướng thị trường nông 
sản Việt Nam.
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Ông Lê Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt phát biểu tại 
cuộc họp.

Sáng 24/10/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Lê Quốc Doanh có buổi làm việc với bà Monica 
Bauer, Phó Chủ tịch đối ngoại Tập đoàn PepsiCo. Thứ trưởng 
Lê Quốc Doanh cho biết hiện nay có nhiều nguyên nhân ảnh 
hưởng đến sản xuất khoai tây ở Việt Nam dẫn đến sản lượng 
vẫn còn thấp, khoảng 20.000 - 25.000 ha/năm và chưa đáp 
ứng được nhu cầu của thị trường: 

+ Nhiều tiêu chuẩn khắt khe để đảm bảo các tiêu chuẩn về 
bảo vệ thực vật;

+ Hiệu quả kinh tế chưa cao nên người nông dân có nhiều 
lựa chọn khác thay vì trồng khoai tây;

+ Giá khoai tây giống còn cao, khó bảo quản nên diện tích 
ngày càng thu hẹp.

Do đó, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị cần có đánh giá 
tổng thể cho cây khoai tây để tháo gỡ nút thắt theo từng 
bước để hướng đến mục tiêu đáp ứng 100% nhu cầu nguyên 
liệu của thị trường cũng như PepsiCo tại Việt Nam. Cụ thể 
hơn, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh gợi ý PepsiCo Việt Nam có 
thể phát triển khoai tây trong vụ Xuân ở khu vực miền núi 
phía Bắc và vụ Đông tại các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh lưu ý, mỗi khu vực cần 
có đánh giá, đưa ra giải pháp riêng cho các vấn đề đang còn 
vướng mắc hiện nay như giống, khả năng cạnh tranh, hiệu 
quả kinh tế hay mô hình liên kết.

Triển vọng hợp tác công tư trong phát triển bền 
vững ngành rau quả Việt Nam
Chiều ngày 7/12/2022, Ban Thư ký Đối tác phát triển nông 
nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) đã phối hợp với Công ty 

Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam triển 
khai nhiệm vụ năm 2023
Sáng 26/10/2022, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Viện Chính 
sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 
(IPSARD) phối hợp với Cục Trồng trọt tổ chức Cuộc họp Ban 
Điều phối ngành hàng cà phê (VCCB) thường niên năm 2022 
với sự tham dự của Đồng chủ trì Nhóm công tác PPP về Cà 
phê, các Viện nghiên cứu, công ty, tổ chức có liên quan trong 
lĩnh vực sản xuất và thương mại cà phê. Cuộc họp thường 
niên năm 2022 tập trung đánh giá kết quả triển khai công 
tác của khối công trong xây dựng và triển khai chính sách, 
đề án tái canh cà phê, phát triển cà phê đặc sản, định hướng 
phát triển ngành hàng cà phê và đưa ra kế hoạch hoạt động 
cho năm 2023.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC 
NHÓM PPP NGÀNH HÀNG

Nhóm công tác ngành hàng Cà phê:1

Nhóm công tác PPP về Rau quả:2

Phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam Ngày 
11/12/2022, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam tổ chức Hội 
nghị quốc tế ngành cà phê Việt Nam năm 2022. Tham dự 
Hội nghị có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Công Thương, Giám đốc điều hành ICO, Chủ tịch 
Liên đoàn Cà phê Colombia, Phó Chủ tịch Hội đồng cà phê 
quốc tế…và các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu cà phê 
tại Việt Nam. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều 
tham luận về triển vọng xuất khẩu ngành cà phê Việt Nam 
và vai trò của hợp tác công tư trong sản xuất cà phê bền 
vững.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến 
phát biểu tại Hội nghị.

Hợp tác công tư phát triển khoai tây

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh 
trao đổi với bà Monica Bauer, Phó Chủ tịch đối ngoại Tập đoàn PepsiCo.
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Nhóm công tác PPP về Thủy sản: 

Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và gia vị:

Toạ đàm về vai trò hợp tác công – tư trong sản xuất rau quả bền vững 
tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức 
Tiến vinh danh tốp 10 nhà xuất khẩu thủy sản hàng đầu.

Syngenta Việt Nam và Công ty PepsiCo Việt Nam tổ chức Hội thảo 
“Triển vọng hợp tác công tư trong phát triển bền vững ngành 
rau quả Việt Nam” tại Lâm Đồng để tổng kết các hoạt động trong 
năm 2022 của Nhóm công tác PPP về Rau Quả và chia sẻ triển 
vọng hợp tác, thúc đẩy thương mại và đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư (PPP) ngành rau quả tại Việt Nam.

Tại hội thảo, Syngenta Việt Nam và PepsiCo Việt Nam đã ký Bản 
Ghi nhớ giai đoạn 2022-2025, tiếp tục đồng hành hướng đến 
mục tiêu đạt 2.000 ha trồng khoai tây tại Lâm Đồng, Đắk Lắk và 
Gia Lai với hơn 1.000 nông dân tham gia.

Xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ 
USD 
Bất chấp tình thế khó khăn, ngành thủy sản vẫn dự kiến kết thúc 
năm 2022 với mốc 11 tỷ USD, con số kỷ lục của ngành trong hơn 
20 năm qua. Để kỉ niệm sự kiện này, tối ngày 10/12/2022, Hiệp 
hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) đã tổ chức Lễ mừng 
xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD tại khách sạn Sheraton, thành 
phố Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 11/2022, xuất khẩu thủy sản 
đã đạt giá trị gần 10,2 tỉ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 
2021. Ngành thủy sản đặt mục tiêu tới năm 2030 xuất khẩu đạt 
14 tỷ USD.

Hội nghị Quốc tế ngành Hồ tiêu Việt Nam năm 
2022 
Hội nghị được tổ chức ngày 9/11/2022, nằm trong khuôn khổ 
Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 
do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam chủ trì thực hiện với mục đích:

- Quảng bá cho Hồ tiêu Việt Nam, là dịp gặp gỡ và trao đổi 
giữa các nhà sản xuất, chế biến, xuất khẩu Hồ tiêu Việt Nam 
với các nhà thương mại Hồ tiêu thế giới. Đây cũng là cơ hội 
để khách hàng nắm rõ hơn về sản xuất và thị trường Hồ tiêu 
Việt Nam, góp phần gia tăng xuất khẩu cho Hồ tiêu Việt Nam;

- Xác định những cơ hội và thách thức đang đặt ra cho ngành 
Hồ tiêu, hiểu rõ hơn về sản xuất và chất lượng Hồ tiêu Việt 
Nam;

- Cập nhật các yêu cầu và thị hiếu tiêu dùng của thị trường 
nhập khẩu thông qua góc nhìn của các chuyên gia đến từ 
ngành Hồ tiêu và Gia vị nổi tiếng toàn cầu.

Cũng trong Hội nghị, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng đã ký 
Bản Ghi nhớ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về: “Xây dựng 
chuỗi cung ứng Hồ tiêu và các cây gia vị gồm sản xuất, chế 
biến sâu và tiêu thụ”.

Hỗ trợ tập huấn về canh tác Hồ tiêu bền vững
Sáng ngày 09/11/2022, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (đồng Chủ 
trì Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và gia vị) đã tổ chức buổi 
tập huấn cho hơn 100 nông dân trồng Hồ tiêu tại các tỉnh Đắk 
Lắk, Đắk Nông và Gia Lai về kỹ thuật canh tác Hồ tiêu phát 
triển bền vững. Tập huấn đã giới thiệu những phương thức 
canh tác mới phù hợp với yêu cầu của các thị trường nhập 

khẩu do chuyên gia Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững 
(IDH) Việt Nam và Hiệp hội chia sẻ.

Sáng ngày 21/12/2022, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam phối hợp 
với Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) Việt Nam 
đồng tổ chức “Hội thảo thúc đẩy xuất khẩu Hồ tiêu và gia vị 
Việt Nam theo Hiệp định EVFTA” trong khuổn khổ Dự án “Thúc 
đẩy sản xuất và thương mại bền vững Hồ tiêu Việt Nam” do 
Liên minh châu Âu tài trợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ của Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu vào thị 
trường châu Âu. 

Trao thưởng cho cho các nông dân trồng Hồ tiêu, HTX và các doanh 
nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất và xuất khẩu Hồ tiêu 2021-
2022.
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Phát động Chiến dịch “Môi trường sạch Cuộc 
sống xanh”

Ngày 7/12/2022, tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh 
Lâm Đồng, Công ty Syngenta Việt Nam - thành viên Nhóm 
Công tác PPP về Hoá chất nông nghiệp phối hợp với Chi 
cục Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành 
phố: Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ phát 
động chuỗi chiến dịch “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” 
lần thứ 8 năm 2022. Đến nay, Syngenta Việt Nam đã tổ 
chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, 
hiệu quả cho cho hơn 15.000 nông dân, hơn 80 tấn vỏ bao 
gói thuốc được thu gom và tiêu hủy; chiến dịch đã được 
phát động trên 15 huyện/tỉnh, thành phố trên cả nước; 
qua đó giúp nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân 
thủ theo nguyên tắc “4 đúng” để quản lý sâu bệnh hiệu 
quả, nhưng vẫn bảo đảm an toàn về sức khỏe, môi trường, 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục 
vụ xuất khẩu.

Lộ trình Lương thực và Nông nghiệp ASEAN Hướng tới 
Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu năm 2022 (COP27)

Sáng ngày 30/09/2022, Hội thảo về Lộ trình Lương thực và 
Nông nghiệp ASEAN - Hướng tới COP27 đã được tổ chức tại 

Hà Nội do Hội đồng Kinh doanh Châu Âu - ASEAN Hội đồng 
Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Hội đồng Kinh doanh Canada - 
ASEAN, Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 
(PSAV) và tổ chức CropLife Châu Á đồng chủ trì. Hội thảo 
được tổ chức với mục tiêu chia sẻ kết quả của cuộc khảo 
sát đối với các nhà hoạch định chính sách về tác động của 
biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp khu vực ASEAN được 
thực hiện năm 2022; đồng thời chia sẻ góc nhìn, giải pháp 
nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo hệ thống 
sản xuất lương thực bền vững cho khu vực từ các đại biểu 
tham dự. Hội thảo đã nhận được rất nhiều các ý kiến, kiến 
nghị từ các đại biểu tham dự.

Tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật tại 
Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc

Ngày 14/11/2022, tại Hưng Yên, Cục Bảo vệ thực vật - 

Đồng Chủ trì Nhóm công tác PPP về Hoá chất nông nghiệp 
đã khai giảng tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực 
vật tại phía Bắc cho 80 học viên đang công tác tại các Chi 
cục Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh phía Bắc, 
viện, trường và trung tâm, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. Nội dung tập huấn khảo nghiệm 
thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: cập nhật các văn bản 
quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý thuốc BVTV; 
an toàn trong sử dụng và bảo quản thuốc BVTV; phương 
pháp bố trí, thiết kế, điều tra thu thập, xử lý và tổng hợp 
báo cáo một khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đúng 
quy định. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn nâng cao năng 
lực cho học viên về nhận diện sinh vật gây hại mới xuất 
hiện và các hoạt chất mới. Đặc biệt, lớp tập huấn còn giới 
thiệu cho học viên một phương pháp khảo nghiệm mới: 
khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị máy 
bay không người lái UAV/Drone. Đây là một trong những 
phương pháp mới, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0, 
ứng dụng những ưu điểm nổi bật của công nghệ về hiệu 
quả, độ chính xác và khả năng tiết kiệm lao động, giảm 
chi phí nhân công, nâng cao năng suất chất lượng nông 
sản, công suất cao, bảo vệ sức khỏe cho người nông dân 
do không phải tiếp xúc với thuốc.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật phát biểu khai 
mạc lớp tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

Thảo luận bàn tròn về biến đổi khí hậu tác động đến nông nghiệp Việt 
Nam

5 Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp: 

Chiến dịch “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” đã tổ chức được 8 năm 
tại nhiều địa phương trên cả nước.
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Ngày 20/10/2022, trong khuôn khổ Đối tác phát triển 
nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV), Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty 
TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nông nghiệp sinh 
thái: Giải pháp giảm phát thải và phát triển nông nghiệp 
bền vững với mục tiêu hướng đến nền nông nghiệp xanh, 
ít phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang 
đặt mục tiêu tái cơ cấu và thúc đẩy ngành nông nghiệp 
dựa trên chất lượng và giá trị để trở thành nhà cung ứng 
lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền 
vững cho toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này song song 
với việc thực hiện tốt cam kết của Chính phủ tại COP26 
về việc đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, 

việc thúc đẩy hợp tác đa bên bao gồm khối công, khối tư 
và các đối tác trong toàn chuỗi cung ứng là rất cần thiết.

Sáng 5/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Lê Minh Hoan có buổi làm việc với bà 
Beverley Postma Giám đốc Điều hành Diễn đàn Tăng 
trưởng Châu Á và bà Noopur Desai đại diện Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới.

Tại cuộc họp, các Bên đã thể hiện cam kết mạnh mẽ 
cùng nhau hợp tác mở rộng quy mô các dự án có giá trị 
cao và xây dựng các lộ trình mang tầm ảnh hưởng quốc 
gia và khu vực thông qua sức mạnh hợp tác công tư tại 
Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan 
tại buổi tiếp bà Beverley Postma Giám đốc Điều hành Diễn đàn Tăng 
trưởng Châu Á và bà Noopur Desai đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tại Hội 
nghị toàn thể các Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ Đối 
tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) năm 2022.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN THƯ KÝ PSAV

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ NHÓM CÔNG TÁC PPP TRONG KHUÔN KHỔ PSAV NĂM 
2022: XÂY DỰNG MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP XANH VÀ GIA TĂNG GIÁ TRỊ

NÔNG NGHIỆP SINH THÁI: GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

BỘ TRƯỞNG LÀM VIỆC VỚI DIỄN ĐÀN 
TĂNG TRƯỞNG CHÂU Á VÀ DIỄN ĐÀN 
KINH TẾ THẾ GIỚI

Ngày 5/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tổ chức Hội nghị toàn thể các Nhóm công tác PPP ngành 

hàng trong khuôn khổ Đối tác phát triển nông nghiệp bền 
vững Việt Nam (PSAV) năm 2022 với chủ đề “Xây dựng một 
nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị”.

Ngành nông nghiệp hiện đang phải đối mặt với các thách 
thức toàn cầu để cung cấp đủ lương thực thực phẩm và 
nhiên liệu, đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi và ngày càng 
tăng trong bối cảnh xung đột, biến đổi khí hậu và dịch 
bệnh đang diễn ra trên toàn thế giới, chuỗi cung ứng lương 
thực thực phẩm bị đứt gãy do đại dịch Covid-19. Do vậy, Hệ 
thống đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cần phải phát 
triển và phổ biến các sáng kiến đổi mới để có thể nâng 
cao năng suất và tính bền vững trong chuỗi cung ứng thực 
phẩm và giúp đối phó với các thách thức.
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“Thúc đẩy hợp tác công tư để phát triển một nền nông 
nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị là rất cần 
thiết, qua đó thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, để tái cơ cấu ngành, chuyển 
đổi ngành nông nghiệp hướng tới nền nông nghiệp sinh 
thái, bền vững, đa dạng sinh học, giảm phát thải, thích 
ứng với biến đổi khí hậu.”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn 
mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn thể, với tư cách đồng 
trưởng nhóm Nhóm công tác PPP ngành hàng về Rau quả, 
Syngenta Việt Nam và Đối tác phát triển nông nghiệp bền 
vững Việt Nam (PSAV) đã đi đến ký Bản Ghi nhớ về Hợp 
tác công tư thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. 
Mục tiêu của Bản Ghi nhớ là xây dựng các mô hình liên kết 
chuỗi giá trị giữa nông dân - thị trường để cải tiến các quy 
trình sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng, 

đảm bảo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng yêu cầu 
về xuất khẩu các thị trường quốc tế lớn.

Cũng tại sự kiện này, PSAV ký Bản Ghi nhớ với Diễn đàn  
Tăng trưởng châu Á (Grow Asia). Việc ký Bản Ghi nhớ đã 
chính thức hóa và củng cố mối quan hệ đang diễn ra giữa 
hai tổ chức, được xây dựng trên bảy năm hợp tác và đối 
tác. Bản Ghi nhớ này sẽ mở đường cho việc thành lập 
Trung tâm kết nối sáng tạo về lương thực thực phẩm đầu 
tiên trong khu vực. Bản Ghi nhớ này sẽ cho phép Grow 
Asia và PSAV huy động thêm nguồn lực từ khu vực công và 
tư nhân để cùng phát triển các nghiên cứu điển hình, dự 
án nghiên cứu và chuỗi giá trị có sự tham gia của nhiều 
bên nhằm nâng cao giá trị kinh tế của ngành nông nghiệp 
quan trọng của Việt Nam đồng thời hỗ trợ sự phát triển 
của các hệ thống thực phẩm bền vững và thông minh với 
khí hậu.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đang phối hợp với Diễn đàn Tăng trưởng châu Á 

(Grow Asia) và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) thành 
lập Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo về lương thực 
thực phẩm (FIH), gắn liền với phát triển nông nghiệp 
xanh, phát thải thấp. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các 
tổ chức trong nước và quốc tế tham gia trong quá trình 
chuẩn bị và triển khai Trung tâm kết nối đổi mới sáng 
tạo về lương thực thực phẩm (FIH). Trung tâm này 
không chỉ hoạt động ở tầm quốc gia mà còn hỗ trợ và 
triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo tại các địa 
phương.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong bối cảnh hiện nay, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao 

vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài đang đầu tư vào sản xuất, 
chế biến, dự trữ, hậu cần và kinh doanh nông, lâm, thủy 
sản tại Việt Nam.

“Có thể nói doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và 
trung tâm, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp và tiêu 
thụ sản phẩm. Doanh nghiệp tạo việc làm và thu nhập, 
nâng cao trình độ sản xuất cho người nông dân. Doanh 
nghiệp tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; chủ động 
tìm kiếm, phát triển thị trường, nâng cao giá trị cho 
nông lâm thủy sản. Doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm 
cao hơn không chỉ về tăng trưởng kinh tế mà cả các 
vấn đề xã hội và môi trường”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan 
khẳng định.

THÀNH LẬP TRUNG TÂM KẾT NỐI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VỀ LƯƠNG THỰC THỰC 
PHẨM (FIH)
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Ngày 4/11/2022, Viện Chính sách và Chiến lược phát 
triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) phối hợp với 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cùng sự 
hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh 
tế Việt Nam (Aus4Reform) đã tổ chức Hội thảo đánh giá 
triển vọng thị trường nông sản Việt Nam.

Thông qua thảo luận tập trung vào các vấn đề trọng 
tâm liên quan đến công tác dự báo tình hình sản xuất, 
tiêu dùng và thương mại nông sản thế giới, trong đó 
hướng trọng tâm vào 3 ngành hàng chủ lực là lúa gạo, 
thủy sản và cà phê, Hội thảo đã gợi mở một số định 
hướng giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản 
Việt Nam. Theo đó, trong bối cảnh giá năng lượng thế 
giới dự báo vẫn duy trì ở mức cao có thể làm tăng giá 
các mặt hàng, đặc biệt là lương thực kéo theo thách 
thức cho đảm bảo an ninh lương thực và sụt giảm giá 
trị thặng dư nông sản, Việt Nam cần chú trọng đến các 
giải pháp để vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa tăng 
cường xuất khẩu nông sản. 

Bên cạnh sản xuất các sản phẩm bền vững, giảm phát 
khí thải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu quốc tế; tuân thủ các 

điều kiện để tiến tới sớm gỡ “thẻ vàng” IUU của châu 
Âu. Việt Nam cũng cần hoàn thiện quy trình sản xuất 
đáp ứng tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu. Đặc biệt, 
ngoài định hướng chú trọng tăng cường kết nối với các 
thị trường để khai thác tốt hơn dư địa và tận dụng được 
thế mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam cũng cần phải 
phát triển mạnh hơn cơ sở hạ tầng kho bãi và hệ thống 
logistics, vận chuyển bằng đường sắt, đường biển... 
Qua đó, tăng thêm cơ hội xuất khẩu nông sản chính 
ngạch sang thị trường chủ lực Trung Quốc, cũng như 
kết nối chặt chẽ hơn nữa với hệ thống thương mại biên 
mậu với các quốc gia trong khu vực.

GỢI MỞ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỊNH 
HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 
VIỆT NAM

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn và ông Eron Bloomgarden - công bố việc 
gia hạn Ý định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
với Liên minh Giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính cho 
rừng (LEAF).

TS Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược 
phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) phát biểu khai mạc 
Hội thảo.

Hội nghị lần thứ 27 các Bên tham gia công ước khung 
của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã 

khai mạc ngày 6/11/2022 tại Sharm El-Sheikh, Cộng 
hòa Ả rập Ai Cập, với sự tham dự của hơn 120 nguyên 
thủ và gần 40.000 đại biểu.

Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
COP27 do Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Đỗ 
Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với 
một số đối tác nhằm tăng cường quan hệ và huy động 
tài chính cho thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến 
đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.

CÁC SỰ KIỆN 
LIÊN QUAN KHÁC 

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT 
TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH, 
PHÁT THẢI THẤP
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1. Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 về việc Ban hành Danh mục thuốc 
bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm 
sử dụng tại Việt Nam

Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023

2. Quyết định 4486/QĐ-BNN-KN ngày 18/11/2022 Phê duyệt Danh mục dự án khuyến 
nông Trung ương thực hiện từ năm 2023 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2022

3. Quyết định 4081/QĐ-BNN-TT ngày 26/10/2022 Phê duyệt Đề án phát triển ngành 
hoa, cây cảnh đến năm 2030 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2022

 

4. Quyết định 4085/QĐ-BNN-TT ngày 27/10/2022 Phê duyệt Đề án phát triển cây ăn 
quả chủ lực đến năm 2025 và 2030 

Quyết định được ban hành ngày 27/10/2022

5. Thông tư 15/VBHN-BNNPTNT ngày 25/11/2022 Quy định về các biện pháp lâm 
sinh 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2022

Scan mã QR để xem toàn văn Thông tư

Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

Scan mã QR để xem toàn văn Thông tư

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI 
BẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tham vấn và hoàn thiện kế hoạch hoạt động PSAV 
năm 2023;

- PSAV phối hợp Grow Asia khai giảng khóa học trực 
tuyến về Hướng dẫn ASEAN về đầu tư có trách nhiệm 
trong nông nghiệp và lâm nghiệp;

- PSAV phối hợp với Grow Asia tổ chức Hội thảo tham 
vấn xác định ưu tiên chính cho các nỗ lực đổi mới 
nhằm mở rộng quy mô nông nghiệp thông minh thích 
ứng với biến đổi khí hậu/nông nghiệp tái sinh thông 
qua các công nghệ và quan hệ đối tác.

CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH 


