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TRONG SỐ NÀY:
Cập nhật Hoạt động của các Nhóm công tác PPP ngành hàng nông nghiệp
Các hoạt động của Ban thư ký PSAV
Các hoạt động và sự kiện khác

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM CÔNG TÁC PPP NGÀNH
HÀNG NÔNG NGHIỆP
Nhóm công tác PPP ngành hàng
Cà phê:

sự tham gia của nhiều đối tác như Nestlé Việt
Nam, Yara, Bayer, EDE, ACOM, Olam, Simexco,
GCP, IDH, WASI, v.v… Tại cuộc họp giữa kỳ của
Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối
tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt
Nam (PSAV) vào tháng 8/2018, Nhóm công
tác đã chia sẻ trọng tâm hoạt động trong thời
gian tới, bao gồm:

- Tăng cường kết nối các dự án phát triển cà
phê bền vững để đẩy mạnh liên kết và phát
triển chuỗi giá trị;
- Chuyên nghiệp hóa các quy trình chia sẻ
thông tin và chuyển giao kiến thức; và

T

rong tháng 7/2018, các thành viên chủ
chốt của Nhóm công tác ngành hàng cà
phê đã họp và đánh giá lại hoạt động của
Nhóm công tác trong năm 2017 để điều chỉnh
phương hướng hành động cho giai đoạn 2018
– 2020. Từ năm 2017, Nhóm công tác đã
chuyển đổi mô hình theo liên kết chuỗi để gia
tăng giá trị cà phê Việt Nam thông qua việc
xây dựng các mô hình liên kết nông dân trong
một vùng hoặc khu vực với nhau đồng thời
qua đó giúp nhân rộng các mô hình hiệu quả
và điển hình của sản xuất cà phê bền vững.
Hiện Nhóm công tác đã kết nối được trên
80.000 hộ nông dân với 97.000 ha cà phê với
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- Ứng dụng kỹ thuật số trong hoạt động
kiểm tra và giám sát và xây dựng mã số
vùng trồng.
Trong tháng 10/2018, Nhóm công tác ngành
hàng cà phê sẽ triển khai Chương trình tập
huấn kỹ năng mềm cho các chủ vườn mẫu và
các cán bộ khuyến nông của các Trung tâm
Khuyến nông tỉnh và các dự án tham gia vào
Nhóm công tác của cả 4 tỉnh Tây Nguyên,
bao gồm kỹ năng trình bày trước đám đông,
kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng báo
cáo. Chương trình tập huấn kỳ vọng sẽ giúp
phát triển các kỹ năng cần thiết để giúp nâng
cao hiệu quả của hoạt động chia sẻ thông tin.
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Bản tin PSAV
Nhóm công tác PPP ngành hàng
Chè:

Dự án “Thúc đẩy các nông hộ chè tham gia
vào chuỗi cung ứng chè bền vững và chất
lượng - giai đoạn 2”(dự án Chè VUI) hiện
đang bước vào giai đoạn hoàn thành cuối
cùng. Trong tháng 8 vừa qua 2 công ty chè
tại Lai Châu - thành viên tham gia của dự án
Chè VUI - đã chính thức nhận được chứng
nhận Rainforest Alliances (RA), nâng tổng
số các các công ty đạt chứng nhận RA tại
Việt Nam lên 12 công ty. Cũng trong giai
đoạn từ tháng 8 - tháng 9, 6 công ty còn lại
đã hoàn thiện những công tác tập huấn và
chuẩn bị cuối cùng cho kiểm toán nội bộ
với sự hỗ trợ của ban tư vấn chuyên môn dự
án. Tất cả công ty đã hoàn thành việc nộp
đơn đăng ký kiểm toán chính thức chứng
nhận RA vào cuối tháng 9 vừa qua. Dự án
dự định sẽ được triển khai tới hết tháng 12
năm 2018.
Nhóm đang trong quá trình xây dựng và
bàn thảo dự án chè phát triển bền vững
mới giai đoạn 2019 - 2020 với sự tham gia
của cả đại diện khối Công (Cục Bảo vệ thực
vật) và khối Tư (15 công ty sản xuất và xuất
khẩu chè, các công ty Bảo vệ thực vật như
Croplife, các công ty thu mua quốc tế như
Vanrees, URC). Nội dụng dự án sẽ sớm
được hoàn thiện để đưa vào triển khai vào
đầu năm 2019. Hội nghị tổng kết dự án Chè
VUI kết hợp giới thiệu dự án chè bền vững
mới dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12
năm 2018.
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Nhóm công tác PPP ngành hàng
Hồ tiêu:
Trong Quý III, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
đã phối hợp với Viện Chính sách và Chiến
lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
(IPSARD) tổ chức tham vấn các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh, và xuất khẩu
hồ tiêu chủ lực, các doanh nghiệp kinh
doanh vật tư đầu vào và các bên liên quan
tại TP. Hồ Chí Minh, Đắc Lắk và Đắc Nông,
về việc thành lập Ban điều phối ngành hàng
hồ tiêu (VPCB). Kết quả tham vấn sẽ được
tổng hợp và báo cáo Chủ trì Đối tác Phát
triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam, các
đồng trưởng nhóm các Nhóm công tác
PPP ngành hàng nhằm thảo luận các bước
tiếp theo.
Nhóm đã hoàn thành khâu thiết kế của Bộ
Tài liệu Quốc gia Hướng dẫn Sản xuất hồ
tiêu bền vững (NSC). Dự kiến Bộ Tài liệu
NSC sẽ được xuất bản trong Quý IV năm
2018.

Phiên bản thử nghiệm phần mềm quản lý
thuốc BVTV đã được Nhóm hoàn thiện và
tải lên play store và apps store để người
dùng chạy thử và cho ý kiến đóng góp.
Phần mềm có thể chạy trên hệ điều hành
IOS hoặc Android. Một cuộc họp tham vấn
cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng
11/2018 nhằm thu thập ý kiến, hoàn thiện
phần mềm. Phần mềm dự kiến sẽ được áp
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dụng thí điểm trên cây hồ tiêu vào đầu năm
2019 trong khuôn khổ các dự án sản xuất
bền vững của các công ty tư nhân.
Cũng trong Quý III, Nhóm đã tổ chức họp
định kỳ nhằm báo cáo tình hình hoạt động
của Nhóm công tác PPP ngành hàng, rà
soát lại kế hoạch hoạt động nhằm cập nhật
và điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp
với nguồn lực hiện có. Kết hợp cuộc họp
này là hội thảo chuyên đề về tổ chức liên
kết sản xuất hồ tiêu bền vững. Tham dự hội

thảo gồm có 40 đại biểu đại diện khối công
và khối tư là thành viên của Nhóm công tác
PPP ngành hàng. Tại Hội thảo nhiều đại
diện khối tư đã chia sẻ các mô hình liên kết
sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu ổn
định, bền vững.
Ngoài ra, Nhóm cũng đã tổ chức họp định
kỳ với các Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, gồm
ESA, ASTA và SSI nhằm trao đổi thông tin
về xu hướng thị trường, giá cả, yêu cầu của
quốc tế và trong nước n

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV
Họp thường niên giữa kỳ Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối
tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)
Sáng 16/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Nông
nghiệp & PTNT tổ chức cuộc họp thường
niên giữa kỳ Nhóm công tác PPP ngành
hàng thuộc Đối tác Phát triển Nông
nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV). Cuộc
họp có sự tham gia của hơn 100 đại diện
Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP
ngành hàng, thành viên các Nhóm công
tác thuộc PSAV, lãnh đạo các Tập đoàn/
Công ty trong nước và quốc tế, các cơ
quan có liên quan của Bộ, các hiệp hội
trong ngành, Ban thư ký Diễn đàn Tăng
trưởng Châu Á (Grow Asia) và các tổ
chức trong nước và quốc tế có liên quan
khác.
Các Nhóm công tác PPP ngành hàng đã
có cơ hội tổng kết, đánh giá toàn diện lại
tình hình hoạt động trong nửa đầu năm
2018 và thảo luận về các vấn đề và đề
xuất giúp nâng cao hiệu quả hoạt động

và phối hợp của các Nhóm công tác PPP
ngành hàng. Bộ Nông nghiệp và PTNT
cam kết tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt
chẽ với khu vực tư nhân và tạo điều kiện
cho mọi hoạt động của PSAV.
Để biết thêm thông tin về sự kiện, tham
khảo link1

Chia sẻ kinh nghiệm trong các Nhóm công tác PPP ngành hàng
Chiều ngày 16/8/2018, Ban thư ký PSAV
phối hợp với Grow Asia tổ chức hội thảo
‘Chia sẻ kinh nghiệm trong các Nhóm
công tác PPP ngành hàng’ nhằm tăng
cường hiệu quả hoạt động, hoàn thiện cơ
cấu tổ chức và vai trò của các Nhóm công
tác PPP ngành hàng thuộc PSAV. Grow

Asia đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm
từ 5 quốc gia tham gia vào Grow Asia, với
44 Nhóm công tác PPP ngành hàng của
hơn 480 đối tác công tư hoạt động trong
37 chuỗi giá trị nông nghiệp. Được xúc tác
bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Grow
Asia là một diễn đàn hợp tác đa phương

http://bit.ly/2F9bYVO
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hỗ trợ hợp tác và thúc đẩy các ưu tiên phát
triển nông nghiệp trong khu vực ASEAN.
PSAV hiện là một thành viên tích cực của
Grow Asia hiện thực hóa Tầm nhìn mới

về nông nghiệp: Phấn đấu đến 2020 đạt
được mục tiêu 20:20:20 (tăng năng suất
20%, giảm đói nghèo 20% và giảm phát
thải 20%).

Hoạt động thành lập Nhóm công tác PPP chăn nuôi
Ban thư ký PSAV phối hợp cùng với Viện
IPSARD xây dựng đề xuất nghiên cứu Thành
lập nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn
nuôi. Trong quý III, IPSARD đã tổ chức tham
vấn cùng nhiều đối tác trong ngành bao
gồm Cục chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông
Quốc gia, các doanh nghiệp sản xuất, chế
biến và kinh doanh trong ngành cũng như
các doanh nghiệp kinh doanh vật tư đầu vào
về cơ chế và hoạt động ưu tiên của Nhóm
công tác PPP.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Đồng Chủ trì cho Khối tư trong PSAV
Căn cứ kết luận cuộc Họp thường niên
PSAV ngày 09/03/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
về sự cần thiết của việc bổ nhiệm chức vụ
Phó Đồng Chủ trì đại diện cho Khối tư trong
PSAV, Công ty TNHH Yara Việt Nam đã phối
hợp cùng Ban thư ký PSAV tìm kiếm các đơn
vị có thể đảm đương một cách tự nguyện
chức vụ Phó Đồng trưởng nhóm đại diện cho
Khối tư trong PSAV. Dựa trên kết quả tham
vấn cùng các thành viên của PSAV trong đó
có cả đại diện của khối công và khối tư, Tổ
chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH
đã được đề cử và lựa chọn cho vị trí này.
Với vai trò là Phó Đồng Chủ trì đại diện cho
Khối tư trong PSAV, IDH sẽ hỗ trợ Đồng Chủ

trì đại diện cho Khối tư các hoạt động liên
kết với Trưởng nhóm các Nhóm Công tác
PPP Ngành hàng và thành viên các Nhóm
Công tác trong việc xúc tiến triển khai các
khung chương trình, kế hoạch, và theo dõi
tiến độ. Phó Đồng Chủ trì đại diện cho Khối
tư trong PSAV cũng sẽ có nhiệm vụ đại diện
cho Đồng Chủ trì đại diện cho Khối tư trong
PSAV phối hợp với đại diện khối tư trong
các hoạt động về vận động chính sách, tổ
chức họp thường niên, và thúc đẩy các đối
tác liên quan của PSAV thực hiện các cam
kết chung. Thời hạn bổ nhiệm cho vị trí Phó
Đồng Chủ trì đại diện cho Khối tư trong PSAV
là 3 năm kể từ ngày bổ nhiệm n

CÁC SỰ KIỆN KHÁC CÓ LIÊN QUAN
Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 2018
Ngày 11/9/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT
phối hợp cùng Grow Asia tổ chức Diễn đàn
Tăng trưởng Châu Á 2018. Sự kiện có sự
tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo bộ
nông nghiệp của các quốc gia trong khu vực
ASEAN, lãnh đạo các tập đoàn quốc gia, tập
đoàn toàn cầu và các công ty có đầu tư và
kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại khu
vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng,
các tổ chức quốc tế và phi chính phủ. Đặc biệt,
Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng
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Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Nông nghiệp
và PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thượng
nghị sĩ Úc Michaelia Cash và ông Olivier
Schwab, Giám đốc điều hành kiêm Giám
đốc kết nối kinh doanh, Diễn đàn Kinh tế
Thế giới.
Với chủ đề “Đổi mới để tạo ra thay đổi:
Khám phá và truyền cảm hứng”, Diễn đàn
Tăng trưởng Châu Á gồm 18 phiên kỹ thuật
thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như tài
chính nông nghiệp, đổi mới kỹ thuật số
trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp
với cách mạng công nghệ 4.0, công nghệ
chính xác trong nông nghiệp, nông nghiệp

phát thải thấp, chuyển giao công nghệ tới
người nông dân trong chuỗi giá trị, chuyển
đổi lao động nông nghiệp.
Tại diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia
và doanh nhân đã cùng nhau chia sẻ cách
thức đổi mới trong sản xuất, đầu tư và kinh
doanh nông nghiệp, ứng dụng thành quả
của khoa học công nghệ và cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông
nghiệp thông minh. Qua đó, nhằm phát
huy lợi thế của nông nghiệp trong vùng,
cải thiện đời sống của người nông dân
và góp phần đảm bảo an ninh lương thực
toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/
NĐ-CP ngày 15/08/2018 về kinh doanh xuất
khẩu gạo, trong đó quy định cụ thể điều kiện
kinh doanh xuất khẩu gạo. Với Nghị định này,
Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010
đã chính thức được bãi bỏ và cùng với đó, các
điều kiện xuất khẩu gạo gây khó khăn cho
nhiều doanh nghiệp cũng được cắt giảm.
Theo Nghị định 107 mới được ban hành,
thương nhân được kinh doanh xuất khẩu gạo
khi: Có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc,
gạo; hoặc có ít nhất 1 cơ sở xay, xát hoặc cơ
sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ
sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có
thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo
để đáp ứng điều kiện kinh doanh tại nêu trên
có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do
thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác,
có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định
của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 5 năm.
Như vậy, quy định về quy mô kho chứa tối thiểu
5.000 tấn và công suất cơ sở xay xát tối thiểu
10 tấn thóc/giờ đã được bãi bỏ. Đồng thời,
thương nhân cũng không phải đáp ứng quy
định về địa điểm kho chứa, cơ sở xay xát như
trước đây. Và thay vì phải sở hữu kho chứa, cơ
sở xay xát như trước đây, nay thương nhân có
thể đi thuê.
Tuy nhiên, Nghị định 107 cũng quy định rõ,
thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh xuất khẩu gạo không được cho
thuê lại kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc,
gạo đã được kê khai để chứng minh việc đáp
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ứng điều kiện kinh doanh trong đơn đề nghị
cấp Giấy chứng nhận của mình để thương
nhân khác sử dụng vào mục đích xin cấp Giấy
chứng nhận. Đặc biệt, Nghị định 107 vừa ban
hành đã mở ra một quy định rất thoáng cho
thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ,
gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng. Theo đó,
thương nhân chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ,
gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không cần
đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định nêu
trên, được xuất khẩu các loại gạo này không
cần có Giấy chứng nhận, không phải thực hiện
dự trữ lưu thông và có trách nhiệm báo cáo
theo quy định.
Khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu,
thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ,
gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không có
Giấy chứng nhận chỉ cần xuất trình cho cơ
quan Hải quan bản chính hoặc bản sao có
chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền văn bản xác nhận, chứng nhận của cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc chứng thư
giám định gạo xuất khẩu do tổ chức giám định
cấp theo quy định của pháp luật về việc sản
phẩm gạo xuất khẩu phù hợp với các tiêu chí,
phương pháp xác định do Bộ Nông nghiệp &
PTNT, Bộ Y tế hướng dẫn.
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Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ
Nghị
định
109/2018/NĐ-CP,
ngày
29/08/2018, của Chính phủ về nông nghiệp
hữu cơ có hiệu lực từ 15/10/2018, trong đó
quy định cụ thể chính sách khuyến khích
phát triển nông nghiệp hữu cơ. Cụ thể, ưu
tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để
thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến
nông, đặc biệt về giống kháng sâu bệnh,
phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật
sinh học, thuốc thú y thảo mộc.
Cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm
hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho
sản xuất hữu cơ được ưu tiên hưởng các
chính sách khuyến khích đầu tư đối với
nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành
gồm: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa; chính sách khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp;
chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ
sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn; chính
sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
chính sách tín dụng phục vụ phát triển
nông nghiệp nông thôn; chính sách cho vay
khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
Bên cạnh đó là chính sách đặc thù về
giống, vốn và công nghệ trong nuôi trồng,
khai thác dược liệu; chính sách hỗ trợ xúc
tiến thương mại, xây dựng thương hiệu;
chính sách hỗ trợ gắn Nhãn xanh Việt Nam,
hỗ trợ cơ sở thân thiện với môi trường; các
chính sách có liên quan khác. Trong cùng
thời điểm và mục tiêu, cơ sở chỉ được lựa
chọn 1 chính sách phù hợp nhất n

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ
lực quốc gia. Trong đó, Bộ đề xuất 15 sản phẩm trong Danh mục này.
Qua tổng quan kinh nghiệm quốc tế về
xác định và phát triển sản phẩm chủ lực,
có bốn nhóm tiêu chí chính mà hầu hết
các nước đều sử dụng để xác định sản
phẩm nông nghiệp chủ lực của mình,
bao gồm: 1- Nhóm tiêu chí về kinh tế; 2Nhóm tiêu chí về xã hội; 3- Nhóm tiêu chí
về môi trường; 4- Nhóm tiêu chí về sản
phẩm ưu tiên phát triển.

T

rên thế giới, đã có nhiều quốc gia xác
định sản phẩm nông sản chủ lực để
khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, cho
đến nay, chưa có bộ chỉ số thống nhất
nào để xác định sản phẩm nông nghiệp
chủ lực giữa các quốc gia trên thế giới.
Thay vào đó, tùy theo từng điều kiện về
tự nhiên, kinh tế, xã hội cũng như mục
tiêu về chính trị, an sinh xã hội của mỗi
quốc gia mà các nước này lựa chọn sản
phẩm nông sản chủ lực để tập trung
phát triển.
2

Sau khi xem xét một số sản phẩm theo
các tiêu chí đề ra, Bộ Nông nghiệp và
PTNT đề xuất 15 sản phẩm nông nghiệp
chủ lực quốc gia gồm: 1- Lúa gạo; 2- Cà
phê; 3- Cao su; 4- Điều; 5- Hồ tiêu; 6- Chè;
7- Sắn và sản phẩm từ sắn; 8- Sâm; 9Rau quả; 10- Lợn; 11- Bò (thịt); 12- Gà;
13- Cá tra; 14- Tôm (gồm: Tôm sú, tôm
thẻ chân trắng, tôm hùm); 15- Gỗ và sản
phẩm từ gỗ n
Toàn văn dự thảo được đăng tải tại link 2

http://bit.ly/2QqwkuY
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Dự thảo Thông tư kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối
với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

D

ự thảo này đề xuất quy định chi tiết
việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an
toàn thực phẩm (sau đây gọi là kiểm tra)
đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật
xuất khẩu thuộc phạm vi được phân công
quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân có nhu cầu
kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực
vật để xuất khẩu nộp hồ sơ đăng ký kiểm
tra trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến
Cơ quan kiểm tra (Chi cục kiểm dịch thực
vật).
Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm

tra, bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện
kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ
(đối với hồ sơ được gửi trực tiếp); 2 ngày
làm việc đối với trường hợp nhận hồ sơ
qua đường bưu điện, nếu hồ sơ không hợp
lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để
bổ sung hồ sơ.
Dự thảo nêu rõ, trong thời hạn 2 ngày làm
việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận
hồ sơ, Cơ quan kiểm tra phải kiểm tra hồ
sơ và ra Thông báo kết quả kiểm tra thực
phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu n
Toàn văn dự thảo được đăng tải tại link 3

CÁC HOẠT ĐỘNG CHO THỜI GIAN TỚI
Nâng cao năng lực xuất khẩu và an
toàn thực phẩm nông sản Việt Nam
Với mục tiêu tăng cường cơ hội trao đổi và
chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực
xuất khẩu và an toàn thực phẩm, đặc biệt
là các vấn đề liên quan đến các tiêu chuẩn
về MRLs đối với các cây trồng xuất khẩu
chính, Văn phòng PSAV sẽ phối hợp với Tổ
chức Crop Life Việt Nam tổ chức Hội thảo
“Nâng cao năng lực xuất khẩu và an toàn
thực phẩm nông sản Việt Nam: Vai trò của
quản lý hóa chất nông nghiệp”. Dự kiến hội
thảo sẽ được tổ chức trong Quý IV với sự
tham dự của khoảng 100 đại biểu là đại
diện các đơn vị có liên quan của Bộ; các Bộ/
ngành; các Hiệp hội; các Công ty sản xuất
và kinh doanh thuốc BVTV, rau quả, chè, cà
phê, tiêu, gạo,...; Nhóm công tác hóa chất
nông nghiệp và các Nhóm công tác khác
thuộc PSAV; nông dân và hợp tác xã; Ban
Thư ký PSAV; Crop Life; các tổ chức quốc tế
và trong nước có liên quan khác.

Hội thảo Hợp tác công tư phát triển
bền vững ngành cà phê Việt Nam
2018
Dự kiến đầu tháng 12/2018, Văn phòng
Ban điều phối ngành hàng Cà phê Việt Nam
(VCCB) sẽ tổ chức “Hội thảo Hợp tác công tư
phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam
2018” với sự tài trợ của Diễn đàn Cà phê Toàn
cầu (GCP), Grow Asia, PSAV và HRNS/EDE
Consulting. Hội thảo là một sự kiện thường
niên của VCCB với mục tiêu tạo diễn đàn đối
thoại mở giữa VCCB và các tác nhân trong
ngành hàng về thực trạng, các vấn đề nổi
bật, các đề xuất giải pháp và hành động tiếp
theo để phát triển cà phê bền vững. Hội thảo
năm 2018 dự kiến sẽ bao gồm 5 phiên họp
về nhiều vấn đề được quan tâm trong phát
triển cà phê bền vững như hợp tác công tư
trong liên kết chuỗi giá trị, kinh nghiệm phát
triển cà phê bền vững, cập nhật các sáng
kiến bền vững trong ngành, tiềm năng nhân
rộng các sáng kiến, và vấn đề quản lý nước.

http://bit.ly/2SLrA4N
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Hội nghị Triển vọng Ngành Hồ tiêu
Việt Nam 2018
Tiếp nối sự thành công của Hội nghị Hồ tiêu
Quốc tế Việt Nam 2016 (VIPO 2016) tại Phú
Quốc, Hội nghị “Triển vọng Hồ tiêu Việt Nam
2018” (VIPO 2018) sẽ là sự kiện đặc biệt của
ngành Hồ tiêu Việt Nam trong năm 2018.
VIPO 2018 dự kiến sẽ chào đón hơn 200 đại
biểu gồm thương nhân, các nhà xuất nhập
khẩu, các cơ quan chính phủ, các công ty tài
chính, các tổ chức phi chính phủ, các Hiệp
hội gia vị v.v… quan tâm tới mặt hàng Hồ tiêu
đến từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.
VIPO 2018 sẽ tạo ra cơ hội để các bên gặp
gỡ, trao đổi bàn bạc, đối thoại, thảo luận,
chia sẻ thông tin và hợp tác trong lĩnh vực
Hồ tiêu thông qua các hoạt động gồm phiên
họp chính. Ngoài ra, VIPO 2018 còn có các
sự kiện là tổ chức một số gian hàng triển
lãm của các nhà xuất khẩu Hồ tiêu Việt Nam
và hoạt động khảo sát vườn Hồ tiêu tại Bà
Rịa – Vũng Tàu, một trong những tỉnh trọng
điểm Hồ tiêu của Việt Nam.

Giám sát đánh giá hiệu quả hoạt
động các Nhóm công tác PPP
ngành hàng
Dự kiến trong tháng 11 và 12/2018, Ban Thư
ký PSAV sẽ phối hợp với Đồng Trưởng nhóm
các Nhóm công tác PPP ngành hàng triển
khai hoạt động giám sát đánh giá hiệu quả
hoạt động các Nhóm công tác PPP ngành
hàng trực thuộc PSAV trong năm 2018. Đây
là hoạt động thường niên được triển khai
với mục đích thu thập thông tin và dữ liệu

về hoạt động của các Nhóm công tác PPP
ngành hàng để chuẩn bị nội dung cho Hội
nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới
năm 2019 tại Davos, Thụy Sỹ trong tháng
1/2019.

Xây dựng kế hoạch Nhóm công tác
PPP ngành hàng trong các năm
2019-2020
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động
của các Nhóm công tác PPP ngành hàng,
thúc đẩy hơn nữa quy mô và nhân rộng hiệu
quả hoạt động của các Nhóm, trong Quý
IV, Ban Thư ký PSAV sẽ phối hợp với Đồng
Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP
ngành hàng khẩn trương xây dựng Kế hoạch
công tác Nhóm trong các năm 2019-2020
của Nhóm công tác PPP ngành hàng phụ
trách. Dự kiến đây sẽ là một công cụ hữu
ích hỗ trợ hoạt động giám sát và đánh giá
hiệu quả hoạt động của các Nhóm công tác
trong thời gian tới.

Họp Đồng Trưởng nhóm khối tư các
Nhóm công tác PPP ngành hàng
Đầu tháng 12/2018, Ban Thư ký PSAV sẽ
phối hợp với Công ty Yara Việt Nam, Đồng
Chủ trì khối tư PSAV, tổ chức Họp Đồng
Trưởng nhóm khối tư các Nhóm công tác
PPP ngành hàng. Đây sẽ là cơ hội để Đồng
Trưởng nhóm khối tư của 7 Nhóm công tác
PPP ngành hàng nhìn nhận và đánh giá hiệu
quả hoạt động, phối hợp của khối tư trong
các Nhóm công tác PPP ngành hàng và
thảo cơ chế hợp tác cũng như định hướng
vai trò của khối tư trong PSAV trong thời
gian tới n

Thông tin liên lạc
Văn phòng Ban Thư ký Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)
Phòng 102 Tòa nhà B4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
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