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CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUỐC TẾ
TRONG SỐ NÀY:

- Kết quả hoạt động phát triển ngành nông nghiệp Quý I/2020
- Giải pháp ‘kép’ của ngành để vượt qua thách thức của đại dịch và phát triển
- Hợp tác quốc tế để phát triển trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát
- Những chính sách hỗ trợ phát triển ngành trong bối cảnh đại dịch Covid-19

NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐỐI MẶT KHÓ KHĂN, MỨC TĂNG TRƯỞNG CHỈ
ĐẠT 0,08%
Cơ cấu của các ngành kinh tế trong quý I/2020

GDP cuả cả nước quý I là 3,82%

Nguồn: Tổng cục Thống kê

ĐỐI VỚI KHU VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Số liệu của Tổng Cục thống kê cho thấy, dịch bệnh
Covid-19 đã có nhiều tác động tiêu cực tới mọi lĩnh vực
kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc Việt Nam không rơi vào
tình trạng tăng trưởng âm cho thấy hiệu quả trong chỉ

đạo quyết liệt của Chính phủ.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính
tăng 3,82% là mức tăng thấp nhất của quý I các năm
trong giai đoạn 2011-2020

NGÀNH NÔNG NGHIỆP XUẤT SIÊU GẦN 3 TỶ USD TRONG QUÝ I/2020

Quý I/2020, nông
lâm thủy sản xuất
siêu 2,9 tỷ USD.
Nguồn : Bộ Nông nghiệp &PTNT, Tổng cục Thống kê

Nhiều mặt hàng
chính đều giảm
giá trị so với cùng
kỳ 2019, trừ gạo
và hạt điều
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o Trung Quốc: ước đạt 1,9 tỷ USD, giảm 19,4% so
với cùng kỳ và chiếm 21,4% thị phần

Phân tích về xuất khẩu từng ngành hàng trong quý đầu
năm, kim ngạch nhóm nông sản giảm 3,1%; nhóm lâm
sản tăng 16,13%; nhóm thủy sản giảm 14,0%; nhóm
chăn nuôi giảm 21,8% so với quý I/2019. Hầu hết các
mặt hàng xuất khẩu đều giảm kim ngạch, trừ gạo, rau,
sắn, gỗ và sản phẩm gỗ, quê, mây tre. Cụ thể:

o EU: ước đạt 1,2 tỷ USD, giảm 0,9% và chiếm
13,1% thị phần
o Nhật: đạt 802 triệu USD, tăng 2,72%, chiếm 8,9%
thị phần.

• Gạo đạt 1,7 triệu tấn (tăng 19,9%), giá trị đạt 774
triệu USD (tăng 27,8%);

o ASEAN: đạt 970 triệu USD, tăng 16,4% và chiếm
10,7% thị phần.

• Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,62 tỷ USD (tăng 15,9%)...

Nhận định xuất khẩu nông lâm thủy sản trong quý II sẽ
đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức, đặc biệt do
ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế
giới, gây tê liệu lưu thông, tiêu thụ nông sản ở nhiều thị
trường, Bộ Nông nghiệp &PTNT đang tập trung vào thực
hiện các phương án, kịch bản xuất khẩu nông sản đáp
ứng nhu cầu tăng cao khi Trung Quốc hết dịch. Đồng
thời, tập trung giải quyết các rào cản kỹ thuật, đàm phán
mở rộng thị trường (mở rộng công nhận vùng sản xuất,
loại sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu) sang các nước
EU, Liên minh kinh tế Á - Âu, Mỹ, Brazil…

• Những mặt hàng giảm nhiều, như: cao su đạt 331
triệu USD (giảm 26,1%), chè đạt 37 triệu USD (giảm
19%), hồ tiêu đạt 163 triệu USD (giảm 13,9%), quả đạt
836 triệu USD (giảm 12,5%), cá tra đạt 238 triệu USD
(giảm 61,5%),…
• Về thị trường xuất khẩu: Do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, xuất khẩu nông sản sang các thị trường
chính có sự thay đổi rất mạnh về thị phần.
o Mỹ: kim ngạch đạt 2,1 tỷ USD, tăng 18% và
chiếm 23,2% thị phần

GIẢI PHÁP ‘KÉP’ CỦA NGÀNH ĐỂ VƯỢT QUA THÁCH THỨC
Như phân tích ở trên, GDP quý I/2020 không đạt như
kỳ vọng, virus corona có thể gây thêm nhiều khó khăn
sau dịch tả lợn châu Phi, rồi hạn hán, xâm nhập mặn…
Để ứng phó với những khó khăn của toàn ngành, Bộ
trưởng Nông nghiệp &PTNT Nguyễn Xuân Cường cho
rằng: Muốn vượt qua thách thức kép của ngành, nhất
định phải có giải pháp kép, là tiếp tục tăng trưởng;
bảo đảm mục tiêu xuất khẩu và an sinh xã hội.
Điều lo lắng của nông sản Việt Nam và người nông
dân vẫn là vấn đề thị trường1 vì: (i) nhu cầu về lương
thực và thực phẩm thay đổi; (ii) cho giao thương gián
đoạn, nông sản bị ‘nghẽn’…Do đó, cần đa dạng hóa
thị trường, xây dựng chuỗi giá trị bền vững và chuyển
dần sang sản xuất quy mô lớn gắn với các tiêu chuẩn,
quy chuẩn quốc tế chuẩn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Đại dịch
Covid-19 đang đe dọa kinh tế thế giới, tác động đến
mọi quốc gia. Không những thế, ngành nông nghiệp
đang phải chịu nhiều thách thức ngoài Covid-19 như:
thay đổi khí hậu cực đoan, hạn hán, xâm nhập mặn tại
ĐBSCL, dịch bệnh trên gia súc gia cầm đang có nguy
cơ bùng phát.

các giải pháp trọng tâm:
Đối với lĩnh vực trồng trọt: các cơ quan chuyên môn,
địa phương có những điều chỉnh phù hợp về cơ cấu
mùa vụ lúa. Đối với rau màu, do thời gian sinh trưởng
ngắn, bộ sẽ điều chỉnh diện tích, cơ cấu về chủng loại
rau để phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước, xuất
khẩu. Tập trung rà soát, chuyển đổi cơ cấu chủng loại,
giống cây ăn quả chất lượng, phù hợp, có thị trường
bằng trồng mới, trồng tái canh, ghép cải tạo giống.
Phát triển các giống cây ăn quả đặc sản có lợi thế tại
địa phương. Cần ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công
nghệ cao trong bảo quản, chế biến; khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân.

Khẳng định vai trò ngành nông nghiệp trong bối cảnh
hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh:
“Ngành khác có thể gián đoạn ở thời điểm này, nhưng
với ngành nông nghiệp thì phải tạo ra lương thực thực
phẩm cho con người. Vào viện cũng phải ăn, nghỉ ở
nhà cũng phải ăn. Cho nên ngành nông nghiệp không
hề được nghỉ. Với một đất nước cả trăm triệu dân, với
ngần ấy thách thức, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa”.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi:

Để làm được điều đó, Bộ Nông nghiệp &PTNT đề ra

Về chăn nuôi gia cầm sẽ chỉ đạo điều chỉnh giảm

Ts. Đặng Kim Sơn – Virus Corona khiến nông nghiệp chồng chất thêm khó khăn (theo Dân trí)
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mức tăng trưởng về đầu con và sản lượng gia cầm,
cụ thể thịt gia cầm các loại từ 16,5% xuống dưới 10%,
trứng từ 14% xuống 9-10% và đặc biệt là điều chỉnh
chu kỳ sản phẩm giảm cao điểm vào các tháng mùa
nóng (tháng 5-8) tránh dư thừa gây thiệt hại cho
người chăn nuôi.

con giống và tín dụng để người chăn nuôi vay vốn đầu
tư khôi phục chăn nuôi lợn.
Kiểm soát tiếp dịch bệnh và chất lượng con giống
Về lĩnh vực lâm nghiệp, triển khai các chương trình, kế
hoạch về bảo vệ và phát triển rừng; trong đó tập trung
trồng và chăm sóc rừng, công tác phòng, chữa cháy
rừng. Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển lâm
nghiệp. Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền
vững diện tích rừng hiện có để tăng độ che phủ rừng
lên 42%. Triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Hiệp
định VPA/PLEGT đã được phê duyệt, tạo điều kiện
đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU.

Đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn khôi phục đàn
lợn nhằm ổn định thị trường và giá cả mặt hàng thịt
lợn trong nước. Hướng dẫn doanh nghiệp và người
dân các điều kiện để tái đàn lợn, khả năng kiểm soát
dịch bệnh, thị trường, quy trình chăn nuôi an toàn sinh
học; nghiên cứu và đề xuất chính sách hỗ trợ sản xuất

ĐIỀU TIẾT LINH HOẠT ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến ngày
28/4/2020 về vấn đề xuất khẩu gạo với sự tham dự của
lãnh đạo 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các tập
đoàn, tổng công ty lương thực lớn, một số bộ, ngành,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ : Trước
diễn biến của dịch COVID-19, xâm nhập mặn ngày càng
khốc liệt, việc xem xét, rà soát, tính toán bảo đảm lương
thực cho đất nước 100 triệu dân, đề phòng bất trắc xảy
ra. Đây là việc làm hết sức cần thiết.
Theo báo cáo của Bộ Công thương tại cuộc họp, sản
xuất năm 2020 ước đạt 43,5 triệu tấn thóc. Sau khi trừ
đi nhu cầu tiêu dùng và dự trữ, lượng thóc còn dư có thể
xuất khẩu trong năm nay là khoảng 13,54 triệu tấn, tương
đương khoảng 6,5 - 6,7 triệu tấn gạo.
Cùng với các phương án về lương thực nói trên, Bộ Nông
nghiệp &PTNT cũng dự trù đủ lượng thực phẩm cần thiết
cho cả năm 2020.

ninh lương thực, xuất khẩu lương thực tốt hơn, thuận lợi
hơn.

Hướng tới phát triển bền vững và đảm
bảo an ninh lương thực trong bối cảnh
dịch Covid-19

Cụ thể, sản lượng rau dự kiến đạt 17,9 triệu tấn, tăng hơn
347 nghìn tấn so với năm 2019. Nhu cầu tiêu thụ rau cho
96 triệu dân khoảng 14 triệu tấn/năm, như vậy còn dư
gần 4 triệu tấn rau hàng hóa phục vụ chế biến và xuất
khẩu.

Bộ Nông nghiệp &PTNT nhận định việc đảm bảo an
ninh lương thực quốc gia cần được đặt trong bối cảnh
mới có tác động đa chiều tới sự phát triển bền vững.
Bên cạnh tác động từ biến đổi khí hậu thì trong điều kiện
kinh tế thị trường và hội nhập, Việt Nam cũng cần cân
nhắc, điều chỉnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu lương
thực từ quy mô đến chất lượng; xây dựng cơ chế, chính
sách hỗ trợ nông dân… để vừa đảm bảo an ninh lương
thực vừa hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đối với thịt lợn, sản lượng cả năm dự kiến đạt hơn 3,85
triệu tấn; trong đó, quý 1 đạt 811.000 tấn; quý 2 dự kiến
đạt 950.000 tấn; quý 3 đạt hơn 1,01 triệu tấn; quý 4 đạt
hơn 1,08 triệu tấn. Dự kiến đến cuối quý 2, đầu quý 3 có
khả năng cân bằng được cung cầu thịt lợn.
Bên cạnh đó, năm nay, dự kiến lượng thịt trâu, bò, gia
cầm và thủy sản vẫn tăng so với năm 2019, đảm bảo đủ
cung ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước và
phục vụ cho xuất khẩu.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lương thực là
một cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh
dịch bệnh, thiên tai, thời tiết bất thường, cần phải bảo
đảm an ninh lương thực, không để đầu cơ, nâng giá, thiếu
thốn lương thực. Cùng với an ninh lương thực, bảo đảm
xuất khẩu lương thực để bảo đảm quyền lợi của người
trồng lúa. Thủ tướng cho rằng chúng ta đạt nhiều thành
tích nhưng có một số trục trặc trong điều hành, các bộ,
ngành, cơ quan liên quan cần nâng cao trách nhiệm, chủ
trì các cân đối lớn, phối hợp tốt với nhau để bảo đảm an
3
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Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp &PTNT kiến nghị Quốc hội,
Chính phủ điều chỉnh quy định về diện tích đất trồng
lúa để phù hợp với Luật Quy hoạch và định hướng thị
trường tại các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc
hội, Chính phủ: Nghị quyết số 63/NQ-CP về đảm bảo
an ninh lương thực quốc gia, Nghị quyết 17/2011/QH13
về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Nghị quyết
134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (20162020) cấp quốc gia.

Tương tự, mục tiêu xuất khẩu gạo cũng giảm dần khối
lượng từ 6 – 7 triệu tấn gạo như hiện nay về hai mức
3,5 triệu tấn gạo hoặc 4,5 triệu tấn gạo theo mục tiêu
đặt ra trong “Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu
gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến
năm 2030.”
Về sản xuất lương thực, thực phẩm, theo mục tiêu được
Bộ Nông nghiệp &PTNT đề ra, đến năm 2030, sử dụng
linh hoạt quỹ đất lúa, giữ ổn định khoảng 3,3-3,6 triệu
ha đất lúa ở những vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp,
giao thông, thủy lợi tốt. Cùng đó, duy trì sản lượng lương
thực có hạt 40-42 triệu tấn; trong đó sản xuất khoảng 35
triệu tấn lúa làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực
quốc gia, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho con người, cho
chế biến trong công nghiệp, làm giống, dự trữ và một
phần xuất khẩu. Ngoài lúa gạo đóng vai trò chủ chốt
trong cơ cấu lương thực, các mặt hàng khác cũng được
chú trọng nhằm đảm bảo phát triển bền vững như: sản
lượng rau, đậu các loại đạt từ 20-22 triệu tấn; sản lượng
cây ăn quả các loại từ 13-15 triệu tấn; sản lượng thịt hơi
các loại 6,6 triệu tấn, sữa tươi từ 2,3-2,5 triệu tấn, trứng
gia cầm từ 22-23 tỷ quả; sản lượng thủy sản từ 9-10
triệu tấn; trong đó sản lượng khai thác từ 3-3,3 triệu tấn,
sản lượng nuôi trồng từ 6-6,7 triệu tấn…

Bộ cũng kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết mới
về An ninh lương thực (thay thế Nghị quyết số 63/NQCP sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận về “An ninh
lương thực quốc gia đến năm 2030”), theo hướng: tăng
đầu tư nguồn lực phát triển ngành nông nghiệp, đảm
bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi
tình huống.
Điều chỉnh một số chỉ tiêu về nguồn cung lương thực để
phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp
trong tình hình mới. Bỏ mục tiêu tổng sản lượng lúa gạo
và chuyển sang các mục tiêu thực chất hơn về an ninh
lương thực, cụ thể là năng suất lao động và thu nhập
của người nông dân.

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG CHỐNG DỊCH VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG: CÁC QUỐC GIA PHẢI HÀNH
ĐỘNG NGAY ĐỂ GIẢM THIỂU CÚ SỐC KINH TẾ CỦA COVID-19
Dự báo tăng trưởng chính xác là việc rất khó trong
một môi trường thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, báo
cáo của WB trình bày cả kịch bản cơ sở và kịch bản
cho tình huống kém hơn. Tăng trưởng ở các quốc gia
đang phát triển ĐÁ-TBD được dự báo theo kịch bản
cơ sở sẽ chỉ còn 2,1% và theo kịch bản tình huống
thấp sẽ giảm tới mức âm 0,5% cho năm 2020, so
với mức dự báo 5,8% vào năm 2019. Phân tích trong
báo cáo này được lập dựa trên dữ liệu mới nhất ở
cấp độ quốc gia vào ngày 27/3/2020.
Trong báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái
Bình Dương (ĐÁ-TBD) mới công bố, Ngân hàng Thế
giới (WB) nhận định : Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid19 và những xáo trộn hiện nay trên thị trường
tài chính toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn tạm thời
đứng vững trong mấy tháng đầu năm 2020.

Nguồn : Ngân hàng Thế giới (30/3/2020), dự báo theo
kịch bản cơ sở.

WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm còn
khoảng 4,9% năm 2020, song vẫn ở mức cao so với
khu vực.

Các biện pháp tài khóa có mục tiêu - chẳng hạn trợ
cấp nghỉ ốm và y tế - sẽ giúp kiềm chế và đảm bảo
khó khăn tạm thời không biến thành tổn thất dài hạn
về vốn nhân lực.

Một trong những hành động được khuyến nghị trong
báo cáo là đầu tư khẩn cấp nhằm tăng cường năng
lực hệ thống y tế và dự phòng dài hạn của quốc gia.
Báo cáo cũng khuyến nghị phải có cách tiếp cận tích
hợp về kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo kinh tế vĩ mô.

Báo cáo kêu gọi hợp tác quốc tế và hợp tác côngtư xuyên biên giới kiểu mới để đẩy mạnh sản xuất,
nới lỏng tín dụng để giúp các hộ gia đình bình ổn tiêu
dùng đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp sống sót qua
cú sốc trước mắt.
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Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm G20 về
ứng phó với đại dịch COVID-19
việc cùng nhau hợp tác, phòng chống dịch, trong
việc thông qua một số văn kiện ở cấp Thủ tướng
về Chống COVID-19 và Bộ trưởng Nông Lâm Ngư
nghiệp ASEAN nhằm đảm bảo an ninh lương thực,
an toàn thực phẩm và an ninh dinh dưỡng. Việt Nam
cũng chia sẻ những kết quả rõ ràng của Chính phủ
và nhân dân Việt Nam trong việc ngăn chặn và đẩy
lùi dịch bệnh. Việt Nam nhấn mạnh sản xuất nông
nghiệp hiện nay đang đứng trước thách thức lớn với
tác động đa chiều đến từ biến đổi khí hậu, hạn hán,
dịch bệnh và COVID-19.
Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng Nông nghiệp của
Nhóm G20
Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng Nông nghiệp của
Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu
thế giới (gọi tắt là Nhóm G20) về ứng phó với đại dịch
COVID-19 đã diễn ra từ 19h đến 22h ngày 21/4/2020
(giờ Việt Nam), theo sáng kiến của Nền kinh tế chủ
nhà năm 2020 – Saudi Arabia.
Hội nghị đã có sự tham gia ở cấp Bộ trưởng của tất
cả 20 thành viên G20; Tổng Giám đốc của các Tổ
chức quốc tế quan trọng như: WHO, OIE, World Bank,
WTO, FAO, OECD và một số nền kinh tế, tổ chức quốc
tế khách mời khác.
Bên cạnh việc thừa nhận những tác động rõ nét tới
hệ thống lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu, các
Bộ trưởng, Tổng giám đốc các Tổ chức quốc tế đã
chia sẻ nhận định chung về tầm quan trọng hàng đầu
và cốt lõi của An ninh lương thực toàn cầu cho hơn
7 tỉ người trong và sau cuộc chiến Chống COVID-19.
Trong 34 bài phát biểu, các Bộ trưởng, Tổng giám đốc
đã chia sẻ những vấn đề lớn cần cam kết triển khai
ở cấp độ quốc gia, khu vực, liên khu vực và toàn cầu.
Các nội dung và cam kết gồm: Đảm bảo sản lượng
sản xuất nông nghiệp; Đảm bảo khả năng tiếp cận
lương thực cho người dân thông qua duy trì thương
mại lương thực toàn cầu dựa trên quy tắc chung,
giảm thiểu các biện pháp hạn chế và rào cản không
cần thiết gây gián đoạn thương mại, duy trì dòng luân
chuyển của thực phẩm toàn cầu, củng cố và tiếp
sức cho lĩnh vực dịch vụ hậu cần nông nghiệp, vận
chuyển liên vùng, quốc tế và bình ổn giá lương thực;
Triển khai các gói hỗ trợ đáng kể để tiếp sức cho sản
xuất nông nghiệp từ cấp độ nông hộ, doanh nghiệp
siêu nhỏ, nhỏ và vừa; Phục hồi kinh tế nông nghiệp đi
đôi với các biện pháp cần thiết để bảo đảm sức khỏe
cho người dân và cộng đồng; Tăng cường kiểm soát
thất thoát và lãng phí lương thực;
Tại Hội nghị, Việt Nam đã chỉ ra những nỗ lực và
kết quả đáng khích lệ của các nước ASEAN trong
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Được sự ủy quyền của Bộ trưởng, Ông Nguyễn Đỗ Anh
Tuấn-Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp
&PTNT đã dự Hội nghị trong vai trò đại diện cho Quốc
gia Chủ tịch ASEAN năm 2020.
Để đóng góp chung vào nỗ lực xây dựng các khung
chính sách hợp tác toàn cầu, Việt Nam đã đưa ra 5
đề xuất cụ thể để triển khai trong thời gian tới, gồm:
• Thúc đẩy hợp tác liên khu vực, giữa các diễn đàn,
tổ chức đa phương;
• Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ
thuật số vào thương mại nông sản;
• Tạo thuận lợi cho thương mại nông sản thông
qua giảm chi phí, giảm thiểu các hàng rào kỹ thuật
nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua
việc thúc đẩy hệ thống công nhận tương đương
trong quản lý;
• Thúc đẩy hiệu quả của hệ thống lương thực toàn
cầu, tránh gián đoạn thương mại nông sản toàn
cầu, kiểm soát thất thoát và lãng phí lương thực;
• Cung cấp các gói hỗ trợ ưu đãi của các nhà tài
trợ song phương, đa phương, các định chế tài
chính quốc tế và khu vực nhằm hỗ trợ cho nông
dân, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp.
Hội nghị đã kết thúc thành công với việc thông qua
Tuyên bố của các Bộ trưởng Nông nghiệp G20 ứng
phó với COVID-19.

Bản tin
chuyên đề

ISG

MỸ TÀI TRỢ 42 TRIỆU USD GIÚP NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH TẾ TƯ NHÂN
Ngày 15.4.2020, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
(USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành ký trực
tuyến một thỏa thuận trị giá 42 triệu USD với mục tiêu
nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam,
thông qua tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực
kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ
sinh thái khởi nghiệp và củng cố nguồn nhân lực.
Trong khuôn khổ thỏa thuận, USAID sẽ hỗ trợ kỹ thuật
giúp các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển của Việt
Nam nâng cao năng lực, như tạo môi trường thuận lợi
để họ tiếp cận công nghệ giúp tăng cường năng lực
cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn.
Với thỏa thuận này, hai bên kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn
nữa tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, kết nối sâu rộng
các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam với các tập
đoàn, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khác trong hệ sinh
thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc tế. Bên cạnh
đó, dự án cũng góp phần củng cố nguồn nhân lực chất
lượng cao cần thiết cho một nền kinh tế vững mạnh dựa
trên tri thức.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

hiện cam kết không ngừng của Chính phủ Mỹ nhằm hỗ
trợ các nỗ lực của Việt Nam trở thành một nền kinh tế
bao trùm, đổi mới sáng tạo và cởi mở hơn. Thông qua
hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, chúng tôi đảm
bảo rằng hỗ trợ phát triển của USAID sẽ đáp ứng tầm
Phát biểu về thỏa thuận vừa được ký, Đại sứ Mỹ tại Việt nhìn chung của hai nước về một Việt Nam thịnh vượng
Nam Daniel J. Kritenbrink cho biết: “Thỏa thuận này thể và độc lập.”

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DO ẢNH HƯỞNG CỦA
ĐẠI DỊCH COVID-19
Gia hạn nộp thuế, miễn
thuế tiền chậm nộp do ảnh
hưởng dịch Covid-19
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho
người nộp thuế bị thiệt hại bởi
dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp
phần giúp ổn định sản xuất kinh
doanh, vượt qua khó khăn, Tổng
cục Thuế vừa ban hành văn bản
số 897/TCT-QLN, ngày 3/3/2020,
chỉ đạo các cục thuế triển khai
việc thực hiện gia hạn nộp thuế,
miễn tiền chậm nộp cho người
nộp thuế, theo các quy định của
Luật Quản lý thuế hiện hành và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do dịch Covid-19
lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời gia hạn nộp thuế, miễn tiền
chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế theo
đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản
hướng dẫn thi hành.

Về gia hạn nộp thuế, Tổng cục
Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ hướng dẫn của theo
khoản 3 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định
trường hợp được gia hạn nộp thuế. Tổng cục Thuế yêu
cầu cục thuế các tỉnh chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ,
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Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 03/3/2020 về:
Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn,
giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ
khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy
xuất, nhập khẩu;
Đối với nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công
Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp &PTNT,
Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về
thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các
giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho
hoạt động sản xuất trong nước; dự báo nhu cầu của thị
trường trong nước và quốc tế; có biện pháp bảo đảm
nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ
chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa,
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ
trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ; báo cáo Thủ
tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020.

Phạm vi và đối tượng áp dụng được hướng dẫn trong
Thông tư gồm: Tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân
hàng chính sách), chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài (trừ khách hàng là tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài); Tổ chức, cá nhân khác có
liên quan đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm
lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội
ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ Công Thương có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu,
nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá
các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích
cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do
(FTA); chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động triển
khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hoá sang thị
trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực (từ giữa
năm 2020), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3
năm 2020.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường
hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây
khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường,
nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch
như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế.
Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp &PTNT chủ trì, phối hợp
với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo
tập trung đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông, lâm,
thuỷ sản; có biện pháp cụ thể để giảm giá thịt lợn; đề xuất
các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc cho các
sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch
sang thị trường Trung Quốc và các nước khác; nghiên
cứu cơ hội và chuyển đổi phương thức kinh doanh tiêu
thụ, xuất khẩu các ngành nông, lâm, thủy sản chủ lực;
trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 năm
2020.

Để tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch
Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức
khỏe của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám
đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và đề
nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước tập
trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch,
vừa phát triển kinh tế - xã hội.

4. Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành Du lịch,
hàng không;
5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư
và cải thiện môi trường kinh doanh;
6. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động;

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung
ương và địa phương tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải
pháp sau:

7. Đẩy mạnh thông tin truyền thông.

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về
gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất có hiệu
lực kể từ ngày ban hành và được áp dụng rộng rãi
cho hầu hết DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh
doanh chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19.

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín
dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử;
2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho
doanh nghiệp;
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Nghị định áp dụng với các đối tượng gồm doanh nghiệp,
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong
các ngành kinh tế sau: (a) Nông nghiệp, lâm nghiệp
và thuỷ sản; (b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản
xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên
quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa
(trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ
và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;
sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản
phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại;
gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất
sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;
sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường,
tủ, bàn, ghế; (c) Xây dựng.
Nghị định nêu rõ việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị
gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thuế
thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của hộ
gia đình, cá nhân kinh doanh….

Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các
nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn
đầu tư công và bảo đảm an ninh trật tự an toàn
xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19:
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc
đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn
xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, Chính
phủ thông qua các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
- Trước hết, không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân
sự. Đồng thời, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của
năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp

theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm
phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của
dịch Covid-19.
- Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải
nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu
nhỏ.

Thông báo 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 về
kết luận của Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc
tại Hội nghị Thủ tướng CP với doanh nghiệp với
chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời
cơ, phục hồi nền kinh tế”:
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài
chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương
tiếp tục rà soát, đề xuất gia hạn, miễn, giảm một số loại
phí, lệ phí cho doanh nghiệp.
Đồng thời, các Bộ, ngành cần tạo ra một môi trường
hết sức thuận lợi, thông thoáng, kịp thời cho doanh
nghiệp phát triển, loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu
tiếp cận gây khó dễ với doanh nghiệp…
Bên cạnh hành động của các cơ quan quản lý Nhà
nước, Thủ tướng cũng yêu cầu các hiệp hội doanh
nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp chủ
động, sáng tạo, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh,
cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị,
nguồn nhân lực. Tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ,
biến thách thức thành cơ hội, tạo giá trị mới, quan tâm
đến phục vụ nhu cầu trong nước, mở rộng thị trường,
tạo đà phát triển bền vững, bứt phá.
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