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Theo Bộ Nông nghiệp &PTNT, 9 tháng đầu năm 
2018 mặc dù phải đối mặt với 14 loại hình thiên 

tai, thiệt hại về kinh tế hơn 2.356 tỷ đồng nhưng khu 
vực nông lâm và thuỷ sản đạt mức tăng trưởng 9 
tháng năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012 – 
2018. Giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường 
xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy 
sản xuất.
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng 
tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: Nông 
nghiệp tăng 2,81% (trồng trọt tăng 3,0%, chăn nuôi 

tăng 2,41%); lâm nghiệp tăng 6,0%; thuỷ sản tăng 
6,46%. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP 
nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 3,65%, đóng 
góp 8,8% vào mức tăng trưởng chung.
Đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn ngành, 
có vai trò nổi bật của các lĩnh vực thuỷ sản (giá trị 
sản xuất tăng 6,46%), lâm nghiệp (tăng 6%), trồng 
trọt (tăng 3%), và chăn nuôi (tăng 2,41%); những sản 
phẩm tăng mạnh về giá trị và sản lượng là lúa gạo, 
rau quả, thịt gia cầm xuất khẩu, cá tra, gỗ và sản 
phẩm của gỗ.

Kết quả tăng trưởng ngành nông nghiệp trong 9 tháng 
năm 2018 là một minh chứng cho quá trình tái cơ cấu 
trong nông nghiệp hiệu quả. Các ngành hàng về thủy 
sản, cây ăn quả, lâm sản đóng góp rất đáng kể cho 

xuất khẩu. Trong khi đó, việc điều chỉnh lại cơ cấu lúa 
gạo, xuất khẩu lúa gạo chất lượng cao và có giá trị 
cao hơn là một trong những thành công mở đầu cho 
việc điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
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Tăng trưởng ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2018
Diễn đàn Tăng trưởng châu Á “Đổi mới để tạo ra thay đổi: Khám phá và truyền cảm hứng” 
Công nghệ và đầu tư PPP sẽ giúp nông nghiệp phát triển bền vững
Chính sách mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn và hợp tác ban hành tháng 9/2018
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TĂNG TRƯỞNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
GDP NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TĂNG 3,65%
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Ngày 11/9/2018 tại Hà Nội, bên lề Diễn đàn kinh 
tế thế giới (WEF) diễn ra một sự kiện thường niên 

quan trọng về nông nghiệp quốc tế, đó là Diễn đàn Tăng 
trưởng châu Á (Grow Asia Forum - GAF). Diễn đàn có sự 
tham dự của Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng; 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Papua New 
Guinea; nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng nông nghiệp đến 
từ các quốc gia trong khu vực ASEAN; lãnh đạo nhiều 
tổ chức quốc tế và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn đa quốc 
gia. Với mục tiêu tăng cường đối thoại và hợp tác giữa 
các bên liên quan để thực hiện ‘Tầm nhìn mới cho nông 

nghiệp’ của WEF nhằm đảm bảo an ninh lương thực, 
phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường 
và tạo ra các cơ hội kinh doanh và đầu tư trong nông 
nghiệp. 
Chủ đề GAF 2018: “Đổi mới để tạo ra thay đổi: Khám phá 
và truyền cảm hứng”, với 18 phiên kỹ thuật. Diễn đàn sẽ 
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 

TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH 9 THÁNG ƯỚC ĐẠT 29,54 TỶ USD
Tháng 9, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng 
nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,37 tỷ USD tăng 
9,93% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất 
khẩu toàn ngành 9 tháng ước đạt 29,54 tỷ USD, 
tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 73% 
kế hoạch năm và vượt 1,3% mục tiêu Quý III đã 
đề ra, trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực tăng trưởng mạnh và vượt mục tiêu như 
gạo, tăng 23,1% (2,48/2,02 tỷ USD); lâm sản 

chính tăng 3,1% (6,62/6,55 tỷ USD) và rau quả 
vượt 1,0% (3,034/3,004 tỷ USD).

Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với 
cùng kỳ năm 2017 là gạo, rau quả, sản phẩm 
từ cao su, cà phê…Xuất khẩu thủy sản, lâm sản 
chính và chăn nuôi đều tăng. Các thị trường 
xuất khẩu tăng trưởng mạnh là Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Nga, Trung Quốc…

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VỀ ĐÍCH TRƯỚC 3 THÁNG 

ĐỔI MỚI ĐỂ TẠO RA THAY ĐỔI: KHÁM PHÁ VÀ TRUYỂN CẢM HỨNG

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Tính đến 20/9/2018, cả nước đã có 3.542 xã (39,7%) 
đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 64 xã (0,72%) so với 
cuối tháng 8/2018; bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã; 
còn 88 xã dưới 5 tiêu chí; có 55 đơn vị cấp huyện 
thuộc 28 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính 

phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới (hoàn thành sớm mục tiêu của 
năm 2018: có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ 
tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới).
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chuỗi giá trị, chuyển đổi lao động nông nghiệp…Phát 
biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, 
nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của phần lớn các 
quốc gia ASEAN, sản xuất nông lâm thủy sản trong khu 
vực không chỉ bảo đảm an ninh lương thực nội khối với 
dân số 650 triệu người mà còn góp phần bảo đảm an 
ninh lương thực toàn cầu.

Hợp tác trong nông nghiệp cũng là một trong những nội 
dung quan trọng nhất của Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(AEC) nhằm gia tăng sức mạnh và năng lực thâm nhập 
thị trường của sản phẩm nông nghiệp, xây dựng chuỗi 
liên kết sản phẩm nông nghiệp, tăng cường sự tham gia 
và hưởng lợi của hộ nông dân. 

Sáng kiến Tăng trưởng châu Á là sự kết nối và tạo dựng 
đối tác nhiều bên để hỗ trợ các nước trong khu vực 
ASEAN thực hiện mục tiêu đề ra trong Sáng kiến Tầm 
nhìn mới trong nông nghiệp của Diễn đàn kinh tế thế 
giới là nâng cao sản lượng nông nghiệp lên 20%, giảm 
lượng phát thải carbon 20% và giảm tỷ lệ đói nghèo 
xuống 20% sau mỗi thập kỷ cho đến năm 2050.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, muốn 
hội nhập sâu rộng hơn, ngành nông nghiệp cần phải 
chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa với sự tham gia sâu 
rộng hơn của khu vực tư nhân, sử dụng các công nghệ 
hiện đại của cách mạng công nghệ 4.0 để chuyển đổi 
ngành nông nghiệp, trở nên hiện đại hơn, hiệu quả hơn, 
bao trùm hơn và bền vững hơn.

Phát biểu thảo luận về việc thực hiện Tầm nhìn 
mới trong nông nghiệp đến năm 2050 tại Diễn 

đàn Tăng trưởng châu Á (GAF) ngày 11/9/2018, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Nguyễn Xuân Cường  
khẳng định, xuất khẩu nông sản Việt Nam hoàn toàn 
có thể vượt 40 tỷ USD nếu các mô hình ‘Đối tác công 
- tư (PPP)’ triển khai hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường  tiếp lãnh đạo các tập đoàn đa 
quốc gia tham gia mô hình PPP nông nghiệp tại Việt Nam

CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ PPP SẼ 
GIÚP NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG
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Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, để cụ 
thể hóa ‘Tầm nhìn mới trong nông nghiệp’, từ 
năm 2010 Việt Nam đã thúc đẩy quan hệ hợp tác 
chặt chẽ giữa Nhà nước và khối tư nhân thông 
qua các Nhóm công tác PPP ngành hàng trong 
Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 
(PSAV). Đến nay, PSAV đang triển khai thành công 
7 Nhóm công tác PPP ngành hàng, đó là: cà phê; 
chè; rau quả; thủy sản; hồ tiêu và gia vị; lúa gạo 
và hóa chất nông nghiệp. “WEF đã giúp Việt Nam 
giới thiệu, tiến cử các tập đoàn lớn, các doanh 

nghiệp phối kết hợp giữa Chính phủ với người dân 
và doanh nhân” Bộ trưởng nhấn mạnh.
“Qua thực hiện qua gần 10 năm với 7 nhóm PPP, 
chúng tôi đánh giá kết quả bước đầu rất tốt. Thứ 
nhất, khai thác được tiềm lực về mặt tư bản. Thứ 
hai, tổ chức quản trị một cách chặt chẽ. Thứ ba, 
nâng cao được thu nhập cho người dân, đặc biệt 
tạo ra chuỗi nông sản theo ý đồ chúng ta mong 
muốn là sạch, hiệu quả, phân phối lợi ích đều giữa 
người nông dân, doanh nghiệp và tổ chức thương 
mại toàn cầu”, Bộ trưởng khẳng định.

Cùng với các hoạt động trên, các nhóm công tác PPP ngành hàng còn triển khai nhiều mô hình thực 
địa thí điểm và nhân rộng giống mới và các biện pháp kỹ thuật bền vững, thân thiện với môi trường 
(như mô hình sản xuất cà phê của Nestlé, sản 
xuất chè của Unilever), lập phương án tăng năng 
suất và thu nhập cho người nông dân. Đến nay, 
gần 220.000 nông dân đã được hỗ trợ tham gia 
các mô hình trình diễn kỹ thuật, được tập huấn và 
áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến, đáp 
ứng các tiêu chuẩn bền vững. Các mô hình này 
đảm bảo các tiêu chí kinh tế-xã hội, môi trường 
nằm trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của 
Liên hợp quốc. Các nhóm công tác PPP ngành 
hàng của Việt Nam được WEF thừa nhận đã và 
đang mang lại nhiều kết quả tốt và được đánh 
giá là một trong những mô hình thành công nhất 
trong Sáng kiến Tầm nhìn mới trong nông nghiệp 

Trong khuôn khổ GAF, Bộ trưởng Nguyễn Xuân 
Cường có các cuộc tiếp xúc và làm việc song 
phương với đại diện một số Tập đoàn, các công ty 
tham gia mô hình PPP nông nghiệp tại Việt Nam. 
Tại buổi tiếp, các tập đoàn đều bày tỏ mong muốn 
Chính phủ thúc đẩy đổi mới ngành nông nghiệp, 
bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông 
nghiệp bền vững.
Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp &PTNT, hiện dân số 
thế giới đã lên đến 7,5 tỷ người, trong khi đó nhu 
cầu cho tiêu dùng thực phẩm của bình quân thế 
giới là 15%. Đây là một trong những cơ hội để nông 
nghiệp có thể phát triển. PPP sẽ giúp các quốc gia 
thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp. 
Việt Nam cũng đang đánh giá lại các nhóm ngành 

hàng PPP để có cách tiếp cận hoàn thiện và nhân 
rộng những mô hình tốt.
Phát biểu trước các đại biểu quốc tế, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp &PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng 
định, năm 2018 Việt Nam có thể xuất khẩu được 
40 tỷ USD về nông sản. Nếu làm tốt từ vùng nguyên 
liệu đến chế biến, tổ chức thị trường và kết nối từ 
người nông dân với doanh nghiệp, với tập đoàn 
thì giá trị còn tăng nhiều. Bộ trưởng Nguyễn Xuân 
Cường nhấn mạnh: “Muốn thực hiện được điều đó 
thì không có con đường nào khác là hợp tác công 
– tư. Đây sẽ là một trong những chìa khóa, giải 
pháp căn cơ nhất thực hiện tầm nhìn của WEF về 
nông nghiệp”.

Trang 4/8
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Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá việc thực hiện 
Sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” và mô hình 
hợp tác công - tư (PPP) và nhấn mạnh vai trò của Nestlé 
Việt Nam trong việc thúc đẩy sự phát triển và liên kết chuỗi 
trong ngành hàng cà phê. Qua gần 8 năm thực hiện, dự 
án đã hình thành được những vùng sản xuất nguyên liệu 
và người nông dân đã học được kỹ thuật canh tác để đạt 

năng suất cao, môi trường tốt, và hiệu quả cuối cùng cao 
nhất. Theo Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường : “Nhà đầu tư 
hạt nhân Nestlé Việt Nam cùng các doanh nghiệp Việt 
Nam đang làm tốt chức năng hướng dẫn kỹ thuật, hướng 
dẫn quản trị, thu mua nông sản, tổ chức chế biến và phân 
phối chuỗi giá trị. Chính vì vậy, chúng tôi đánh giá đây là 
một trong những mô hình rất tốt và hướng tới sẽ mở”.

PepsiCo tham gia nhóm công tác hợp tác 
công – tư (PPP) của Bộ Nông 

nghiệp &PTNT về rau quả được tập trung triển khai ở 
Lâm Đồng.
Từ năm 2010, công ty đã hỗ trợ nông dân về kỹ thuật 
canh tác, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước và giống 
mới FL2215; FL2007 (giống do công ty tạo, đã được Bộ 
công nhận và được phổ biến trong sản xuấ) với ưu điểm 
vượt trội của 2 giống này là kháng bệnh và trồng được 
cả trong mùa mưa. 
Năm 2008, diện tích ký hợp đồng là 35 ha, đến 2018 
tổng diện tích khoảng 450 ha, với gần 600 nông hộ tham 
gia. Năng suất vụ khô bình quân tăng từ 8 tấn/ha năm 
2010 lên 24 tấn/ha năm 2018. Tổng sản lượng từ hợp 
tác trực tiếp với nông dân phía Nam là 10.000 tấn năm 
2018 và khoảng 1000 tấn từ phía Bắc qua các nhà cung 
cấp địa phương. 

Khảo sát hộ sản xuất ở Lâm Đồng đầu năm 2018 cho 
thấy lợi nhuận từ trồng khoai tây trung bình khoảng 86 
triệu đồng/ha/năm, thấp hơn trồng rau gia vị như hành 
lá (hơn 100 triệu đồng/ha/năm) nhưng cao hơn rau vụ 
đông khác như bắp cải, cà chua (76 triệu đồng/ha/năm) 
và xà lách (43 triệu đồng/ha/năm). 
Tuy nhiên với hộ trồng khoai tây có hợp đồng với 
PepsiCo thì lợi nhuận lên tới 109 triệu đồng/ha/vụ, cao 

hơn lợi nhuận của hộ ngoài dự án khoảng 26%. Mỗi năm 
công ty chỉ thu mua một vụ nên thời gian còn lại hộ có 
thể có thêm thu nhập từ trồng cây khác trên đất hợp 
đồng.
Tại Diễn đàn Tăng trưởng châu Á (GAF) ngày 11/9/2018, 
Bà Krista Pilot, Phó Chủ tịch, Phụ trách quan hệ đối 
ngoại vùng Trung Đông, Bắc Phi của PepsiCo, nhận 
định: “Chính phủ Việt Nam muốn thông qua PPP để thu 

Ông Ganesan Ampalavanar, Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt 
Nam trình bày trong phiên thảo luận Các Hệ thống Lương thực – 
ASEAN đổi mới Food Systems Innovative ASEAN.

Thu hoạch khoai tây ở trên ruộng hợp đồng với PepsiCo tại Lâm 
Đồng

PHÓ CHỦ TỊCH PEPSICO: “PPP TRỌNG TÂM LÀ NGƯỜI NÔNG DÂN”

Tại Hội nghị WEF ASEAN 2018, Tổng Giám đốc Công 
ty Nestlé Việt Nam Ganesan Ampalavanar cho biết, 

Công ty đã giúp hơn 20.000 hộ nông dân trồng cà phê 
nâng cao năng suất và thu nhập. Sự tham gia vào hội 
nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 khẳng 
định vai trò và tầm quan trọng của Công ty Nestlé Việt 
Nam, một đại diện khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 
đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế của Việt 
Nam cũng như của khu vực ASEAN. Những đóng góp 
này tiếp tục thể hiện cam kết vững chắc của Nestlé Việt 
Nam với mục tiêu: “Nâng cao chất lượng cuộc sống và 
góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn”

NESTLÉ VIỆT NAM GIÚP NÔNG DÂN TRỒNG CÀ PHÊ NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT VÀ THU NHẬP
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hút nhiều hơn vốn đầu tư vào nông nghiệp, mở ra cơ hội 
tiếp cận công nghệ mới, nhưng vẫn đặt trọng tâm vào 
người nông dân”. PepsiCo đặt ra những tiêu chuẩn và 
tiêu chuẩn hoá quy trình sản xuất, đồng thời tập huấn 
nâng cao năng lực cho nông dân. Bởi vì, chỉ khi nông dân 
có năng lực sản xuất tốt hơn mới có thể tham gia vào 

chuỗi sản xuất mà chúng tôi đang vận hành.
Bà Krista Pilot nói rằng: “Thương nhân sẽ rất khó khăn và 
mất nhiều thời gian để mang lại thành công nếu thiếu vai 
trò định hướng và hỗ trợ của khối công. Ở chiều ngược 
lại, khối công cần doanh nghiệp đưa ra những ý tưởng cụ 
thể, đầu tư nguồn vốn và triển khai dự án”.

Dẫn chứng công nghệ và giống mới, 
bà Krista Pilot nói là hai yếu tố quan 
trọng làm tăng năng suất trồng khoai 
tây của người nông dân trong dự án 
của PepsiCo tại Lâm Đồng lên gấp gần 
3 lần, từ 7-8 tấn/ha năm 2007 đã tăng 
lên 22 tấn/ha vào năm 2017.
Sang năm 2018, năng suất trồng khoai 
tây của PepsiCo tại Lâm Đồng đã tiếp 
tục tăng lên 24 tấn/ha, với sản lượng 
dự tính đạt 9.700 tấn. Hiện, PepsiCo 
đã mở rộng mô hình trồng khoai tây tại 
Đắk Lắk.

Bà Krista Pilot, Phó Chủ tịch, Phụ trách quan hệ đối ngoại vùng Trung Đông, 
Bắc Phi của PepsiCo.

Kết quả Dự án “Làm giàu từ cây khoai tây” (2014-2019) của Công ty PepsiCo

PPP- HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRỒNG CHÈ VIỆT NAM SẢN XUẤT CHÈ 
XUẤT KHẨU CHẤT LƯỢNG CAO

220%

650%

tăng năng suất giai 
đoạn 2011 - 2017

Tác động môi trường:
mô hình tưới phun 
mưa được xây dựng 
và triển khai, giúp 
tiết kiệm 
1 triệu m3 nước

1.116 nông dân được chứng 
nhận, trong đó có 70% nông 
dân là nữ giới 

Tại Việt Nam, các đối tác trong mạng lưới của 
Grow Asia hiện đang nỗ lực giải quyết các vấn 

đề về sử dụng hóa chất nông nghiệp trong ngành 
chè trong nước. Thông qua hợp tác, mạng lưới đối 
tác Grow Asia hỗ trợ đưa tập huấn và giáo dục trở 
thành một ưu tiên trọng tâm của quốc gia, từ đó hỗ 
trợ nông dân sản xuất chè có đủ năng lực cạnh tranh 
cùng các đối thủ quốc tế trong việc tiếp cận các thị 
trường có giá trị cao.
Grow Asia hỗ trợ Nhóm Công tác PPP Ngành hàng 
Chè và các hoạt động hợp tác giữa Nhóm chè và 
Nhóm Công tác PPP Hóa chất nông nghiệp, thúc 
đẩy tăng cường hợp tác thường xuyên giữa các 

tăng 
thu nhập ròng
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Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những động lực 
quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển 

kinh tế. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình 
tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. Phát huy vai trò “Chính phủ 
kiến tạo phát triển”, tạo lập môi trường kinh doanh thực 
sự minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh cho 
các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước 
ngoài.
Đây là định hướng đặt ra tại Chỉ thị số 26/CT-TTg vừa 
được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban 
hành về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng 
hiệu lực và hiệu quả hơn.

Chỉ thị số 26 nêu rõ, những năm tới có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với công cuộc phát triển đất nước. Quá trình 
toàn cầu hóa và những tiến bộ khoa học công nghệ 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động 
sâu rộng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới. Xu 
hướng liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ 
tầng đa tầng nấc gia tăng; xuất hiện các hình thức liên 
kết mới, các định chế tài chính – tiền tệ, các hiệp định 
thương mại song phương và đa phương thế hệ mới; 
tình hình trên đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục chủ động 
hội nhập quốc tế toàn diện, trong đó đẩy mạnh hội 
nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả 
hơn, nhằm nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, để hội 
nhập quốc tế đóng góp thiết thực, hiệu quả thực sự 
trở thành phương tiện hữu hiệu phục vụ phát triển đất 
nước bền vững và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

Để thực hiện chủ trương chủ động và đẩy mạnh hội 
nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả 
hơn, giai đoạn từ nay tới năm 2021, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ thị: Về định hướng chung, tập trung cụ thể 
hóa và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, 
chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế, 
trong đó chú trọng việc nâng cao toàn diện năng lực 
thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy 
mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; 
xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để tạo môi 
trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các doanh 
nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội 
nhập và triển khai các cam kết về hội nhập kinh tế 
quốc tế, kịp thời lắng nghe ý kiến và phản hồi của các 
doanh nghiệp về các vấn đề chính sách, vướng mắc 
trong hội nhập kinh tế quốc tế và trong quá trình đàm 
phán, thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA); 
chủ động đề xuất các định hướng, biện pháp cụ thể để 
cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tận dụng 
các cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại một cách 
hiệu quả, phù hợp với các quy định, luật lệ, chuẩn mực 
quốc tế và các thể chế đa phương để bảo vệ lợi ích 
chính đáng của doanh nghiệp. Xác định doanh nghiệp 
là lực lượng nòng cốt, trong đó khu vực doanh nghiệp 
tư nhân có vai trò quan trọng, để tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Một số vấn đề chính: (i) Cần tập trung nghiên cứu các 
vấn đề mới về hội nhập kinh tế quốc tế, trước mắt tập 
trung nghiên cứu các vấn đề mới về hội nhập kinh 
tế quốc tế như tác động của việc tham gia các FTA 
thế hệ mới, xu hướng chuyển dịch trọng tâm hợp tác 
trong các khung khổ khu vực và thế giới như ASEAN, 
APEC, ASEM, WTO, tác động của tình hình kinh tế, 
chính trị thế giới tới tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của Việt Nam. (ii) Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường 
cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam; (iii) và Tiếp tục 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
thuế và hải quan.

ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ HƠN 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

thành viên trong Nhóm Công tác cùng các cơ quan 
quản lý trong ngành. Qua đó, xây dựng khuôn khổ 
pháp lý hỗ trợ Nhóm Công tác giải quyết các vấn đề 
ưu tiên trong ngành chè ở cấp quốc gia.

Nhóm công tác PPP về chè, các doanh nghiệp tham 
gia đã đầu tư 440.000 euro để đào tạo và liên kết mô 

hình sản xuất với hơn 23.000 nông dân ở 6 tỉnh; đào 
tạo doanh nghiệp về chứng chỉ Rainforest Alliance 
(RA), trong đó có 18 doanh nghiệp đã đạt chứng chỉ 
RA; cung cấp hơn 32.000 tấn chè sản xuất bền vững 
cho thị trường xuất khẩu; tăng sản lượng chè tươi thu 
hoạch lên 20% so với trước khi tham gia tập huấn; 
tăng thu nhập lên 113% cho nông dân trồng chè…
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21/09/2018 Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam 
đến năm 2025.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

Chính phủ
17/09/2018 Nghị định 123/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

13/09/2018 Nghị định 120/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu 
tư công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 
và 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

07/09/2018 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

31/08/2018 Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

29/08/2018 Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ.

28/09/2018 Quyết định 3799/QĐ-BNN-KTHT Phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

19/09/2018 Quyết định 3669/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ của Dự án thành phần "Tăng cường năng lực 
khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" do Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam làm chủ đầu tư.

14/09/2018 Công văn 7130/BNN-KH về việc báo cáo phục vụ rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030.

10/09/2018 Công văn 6985/BNN-KTHT về việc rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định 1776/QĐ-TTg.

10/09/2018 Công văn 6986/BNN-KTHT về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

28/08/2018 Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp Công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền 
Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An 2018.

23/08/2018 Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 
trước thông quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21/09/2018 Công văn 9128/VPCP-NN về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

07/09/2018 Thông báo 340/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Diễn đàn Phát triển Dân tộc Thiểu số năm 
2018 chủ đề: “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận Chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

04/09/2018 Thông báo 336/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98/2018/NĐ-
CP và Quyết định 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

29/08/2018 Thông báo 325/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị "Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền 
vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu".

Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ
24/09/2018 Quyết định 1226/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia.

19/09/2018 Quyết định 1205/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

19/09/2018 Công điện 1275/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của 
Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

18/09/2018 Quyết định 1186/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12/09/2018 Quyết định 1143/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã.

11/09/2018 Quyết định 1138/QĐ-TTg về việc ký Thông cáo chung về “Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo qui định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.

05/09/2018 Quyết định 1101/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng 
đến năm 2050.

04/09/2018 Chỉ thị 26/CT-TTg về việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

28/08/2018 Quyết định 1072/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 9/2018 


