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NỘI DUNG

Chính sách về phát triển ngành hàng rau quả ở Việt Nam1

Cam kết của nhà nước trong các hiệp định thương mại liên quan
đến ngành rau quả2

Cơ hội, thách thức của ngành hàng rau quả khi tham gia các
hiệp định thương mại tự do3



1. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÀNH 
HÀNG RAU QUẢ Ở VIỆT NAM

Liên kết, cánh đồng lớn:
QĐ 62/2013

Sản xuất Thương
mại

Chế biến, 
đóng gói

Sản xuất an toàn: 
QĐ 01/2012/QĐ-TTg

Đất đai (Luật đất đai)

Thu hút đầu tư: 
NĐ 210/2013 

Chế biến (QĐ68/2013)

Tín dụng: NĐ 55

Nông nghiệp CN cao

Nông nghiệp CN cao

Thuế: TNDN, 
GTGT, XNK, Môn bàn

Xúc tiến thương mại,
Thương hiệu

Phát triển HTX:
Luật HTX (2012)

, QĐ 2261/QĐ-TTg năm 2014

Khoa học công nghệ

Khuyến Nông

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz9a6s793XAhWHX5QKHd4UA1sQFggkMAA&url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-2261-QD-TTg-2014-phe-duyet-Chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-2015-2020-260385.aspx&usg=AOvVaw1PLICwnRy70weVUufsVoHF


Một số chính sách hỗ trợ điển hình

Nội dung 

hỗ trợ

Văn bản

quy định

Đối tượng

hưởng lợi
Định mức hỗ trợ

Đầu vào

sản xuất và

dịch vụ sản

xuất

QĐ 

62/2013/Q

Đ-TTg

HTX, liên hiệp

HTX

Tối đa 30% trong năm đầu và 20% năm thứ 2 chi phí BVTV

Nông dân

Một lần tối đa 30% chi phí mua cây giống cho vụ đầu tiên

trong CĐL

100% kinh phí lưu kho tại DN trong thời hạn tối đa là 3 tháng

Đào tạo kỹ

thuật

QĐ 

62/2013/Q

Đ-TTg

DN Tối đa 50% kinh phí

HTX, liên hiệp

HTX

Một lần tối đa 50% kinh phí

Tối đa 100% kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật

cho ND sản xuất theo HĐ

Nông dân
Tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và thông tin thị

trường miễn phí liên quan đến sản phẩm tham gia CĐL



Một số chính sách hỗ trợ điển hình

Đất đai

Chính sách
Đối tượng hưởng

lợi
Nội dung hỗ trợ

QĐ 

62/2013/Q

Đ-TTg

DN trong nước

HTX, liên hiệp

HTX

DN: Miền tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê

đất để xây dựng nhà máy chế biến, kho

chứa, nhà ở cho công nhân, nhà công vụ

phục vụ dự án CĐL

HTX, Liên hiệp HTX: Miền tiền sử dụng đất

hoặc tiền thuê đất khi nhà nước giao cho

xây dựng cơ sở chế biến, kho chứa phục vụ

CĐL

Xúc tiến 

thương 

mại

QĐ 

62/2013/Q

Đ-TTg

DN

HTX, liên hiệp 

HTX

Ưu tiên tham gia thực hiện thực hiện các

hợp đồng xuất khẩu nông sản và chương

trình tạm trữ nông sản của CP



Một số chính sách hỗ trợ điển hình

Tín dụng

Chính sách
Đối tượng hưởng lợi Nội dung hỗ trợ

NĐ 

55/2015/NĐ-

CP

DN, HTX, liên hiệp HTX ký HĐ cung

cấp, tiêu thụ nông sản

Cho vay không tái sản đảm bảo

bằng 70% - 80 % giá trị dự án

DN, HTX, liên hiệp HTX đầu mối ký

HĐ thực hiện dự án liên kết theo

chuỗi giá trị nông sản

QĐ 

1050/2014/

QĐ-NHNN

- DN ký hợp đồng liên kết trong sản

xuất, chế biến và tiêu thụ các sản

phẩm NN

- Hộ ND, HTX ký HĐ liên kết theo

chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

NN với DN

Lãi suất: ngắn hạn: 7%/năm; trung

hạn: 10%/năm; dài hạn: 10.5%/năm

Thời gian: 12 – 18 tháng cho mô

hình chuỗi khép kín, và < 12

tháng/khâu



Một số chính sách hỗ trợ điển hình

Thu hút đầu

tư

Chính sách
Đối tượng hưởng

lợi
Nội dung hỗ trợ

NĐ210/2013

/NĐ-CP

Hỗ trợ đầu tư cho

Doanh nghiệp có

dự án đầu tư cơ sở

chế tạo, bảo quản, 

chế biến nông lâm

thủy sản

Xây dựng CSHT xử lý chất thải (không quá 5 tỷ

đồng);

Kinh phí xử lý chất thải (<70%)

Chi phí vận chuyển hàng (1500 đ/tấn/km)

Chi phí xây dựng CSHT (không qua 5 tỷ đồng)

Ưu đãi tiền sử

dụng đất

Giảm từ 50-70% tiền sử dụng đất

Hỗ trợ thuê đất

Miễn, giảm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất



Một số chính sách hỗ trợ điển hình

Chương trình
phát triển HTX 
(QDD2261/QĐ-

TTg năm



2. CAM KẾT CỦA VIỆT NAM KHI THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI

Việt Nam đã, đang đàm phán, ký kết 16 

Hiệp định thương mại tự do

Hai FTA đã kết thúc đàm phán:

-FTA với Liên minh châu Âu (EVFTA)

- Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương 

(TPP)

Bốn FTA còn lại đang được đàm phán bao gồm: 

-Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), -

FTA ASEAN- Hồng Kông, 

-FTA với Israel và 

-FTA với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)

(Hai Hiệp định TMTD 

quan trọng, có ảnh 

hưởng lớn tới ngành 

hàng rau quả



6 Nội dung cam kết cơ bản mà Việt Nam phải
thực hiện

Thuế quan

Nguồn gốc
xuất xứ

VSDT và Kiểm dịch
thực vật - SPS 

Hàng rào kỹ thuật 
thương mại - TBT

Cam kết
đầu tư

Cam kết sở hữu 
trí tuệ



Giá thế giới

Thuế NKThuế NK
Tiêu chuẩn KT (TBT)

VSATTP và dịch tễ

(SPS)

Rào KT

Rào CS
Rào CS

• Cắt giảm, miễn thuế quan 

NK

• Nguồn gốc xuất xứ

Đầu tư, sở hữu trí tuệ

Hải quan, thuận lợi hóa TM

Môi trường

Phòng vệ thương mại

Mua sắm công

Doanh nghiệp nhà nước

Lao động, …

Việt Nam phải thực hiện nhiều cam kết liên quan tới xuất
khẩu rau quả



C1- Cam kết về thuế quan

100%
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48.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Úc

Brunei

Canada

Chile

Nhật

Malaysia

Mexico

NZL

Peru

Sing

USA

VN

99.5%
88.1%

84.0%
63.7%

96.3%
91.0%

100.0%
91.2%

79.7%
89.8%

 EU cắt giảm về 0% sau năm 1 là 74,6%  số dòng thuế và sau năm 10 là 97,3% số dòng thuế
 Ngành hàng rau quả còn dư địa xuất khẩu do giảm thuế nhập của các nước TPP giảm 48% dòng thuế

về 0%  (năm đầu có hiệu lực) và đạt mức 60%  trong 10 năm

Cam kết về lộ trình cắt giảm số dòng thuế của các nước trong TPP sau 10 năm

Nguồn: Tổng hợp từ các cam kết trong TPP



C2 - Thực hiện hàng rào kỹ thuật (TBT), Vệ sinh và kiểm 
dịch động thực vật (C3-SPS)

SPS: Dựa theo WTO, gồm 14 nhóm nội
dung chính nhằm nhằm bảo vệ sức
khoẻ của con người, động thực vật
thông qua việc bảo đảm ATTP, hoặc
ngăn chặn sự xâm nhập của các dịch
bệnh

TBT: bao gồm: (i) quy chuẩn kỹ thuật 
(bắt buộc phải tuân thủ), (ii) tiêu 
chuẩn kỹ thuật (không có bắt buộc áp 
dụng); (iii) quy trình đánh giá sự phù 
hợp của một loại hàng hoá với các quy 
chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Vấn đề lưu ý: 
-Công nhận tương đương, 
-Thanh tra, 
-Kiểm tra, 
-Chứng nhận, 
-Minh bạch hóa, 
-Biện pháp khẩn cấp

Chú ý: TBT theo TPP và EVFATA 
yêu cầu:
- Minh bạch hóa
- Xóa bỏ đối xử đặc biệt với các
nước đang phát triển



C4-Nguồn gốc xuất xứ

Yêu cầu về quy tắc về
nguồn gốc xuất xứ

Phân loại: Thuần túy và Không thuần túy

Giá trị hàm lượng khu vực RVC ≥ 40% (TPP): EVFATA sản 
phẩm không thuần túy <70%

Chứng nhận: Cấp C/O hoặc Doanh nghiệp tự chứng nhận

Theo nền tảng quy định
của WTO

C5-Đầu tư: Minh bạch hóa, tranh chấp với nhà đầu tư, năng lực pháp lý xử lý

tranh chấp, Chính sách hay thay đổi, chuyển giá, trốn thuế

C6-Sở hữu trí tuệ, KHCN: Thất thoát nguồn gen, công nghệ, kỹ thuật canh

tác, sản xuất, thiếu năng lực xử lý tranh chấp; hợp tác xây dựng chính sách và

cam kết sở hữu trí tuệ; quy định về bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bằng sáng

chế, etc.



Thể chế , chính

sách, quản ly ́ NN

-Rủi ro
-Thiên tai
-Dịch bệnh

-Vệ sinh ATTP, 
-Rào cản kỹ thuật và các rào cản
thương mại của các nước
-Vận chuyển
-Bảo quản
-Trình độ lao động

Xây dựng
thương hiệu

Tranh chấp
thương mại

Cạnh tranh
do thuế giảm
với các nước
tham gia FTA

Phụ thuộc vào một sô ́ thị 
trường

3. THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG RAU QUẢ 
VIỆT NAM KHI THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

THÁCH THỨC



Ví dụ: Thống kê cảnh báo nhập khẩu thực phẩm vào thị
trường Mỹ của Việt Nam (giai đoạn từ 2009-2017)

Nội dung cảnh báo

Số
trường

hợp Sản phẩm

Nhiễm vi nấm alfatoxin 8 Hạt dưa

Nhiễm vi sinh vật 2 Dừa

Nhiễm độc từ hạt 2 Mãng cầu xiêm

Thực phẩm chứa chất tạo màu không được phép

hoặc không được khai báo 75

Đa dạng các

mặt hàng

Sử dụng thuốc ngoài danh mục cho phép 4 Chè, đồ uống

Sử dụng thuôc BVTV, chất hóa học ngoài danh

mục 6 Trái cây



• Chuyển dịch nền
kinh tế hiệu quả, 
bền vững

• Rút lao động ra
khỏi NN

• Đổi mới thể chế
• Phát triển DN
• Minh bạch hóa

• Mở rộng xuất khẩu nông sản
• Đầu tư ra nước ngoài
• Xuất khẩu lao động

• Thu hút đầu tư
• Khoa học công nghệ
• Kinh nghiệm quản lý
• Tổ chức sản xuất
• Nhập khẩu cho tiêu dùng

Cơ hội hình thành mạng SX và chuỗi cung khu vực 

thúc đẩy và ưu tiên TM nội khối nhờ yêu cầu bảo đảm

hàm lượng khu vực với tỷ lệ cao

CƠ HỘI 



Thu hút đầu tư vào Việt Nam

Cải thiện môi

trường kinh doanh

Cơ hội tiếp cận thị

trường TPP và EU

Đầu tư nước ngoài

(trong và ngoại khối)

Đầu tư trong nước

Vượt các rào cản

thương mại

Thu hút



Cải tiến KHCN, tăng năng suất, chất lượng và VSATTP

Quy trình canh tác, trang thiết bị, 

giống mới,…

Áp lực nâng cao CL, VSATTP cho

XK và cạnh tranh NK

Tiếp cận KHCN tiên tiến

SPS/TBT

XD hàng rào SPS/TBT hợp lý bảo

vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu

dùng

Năng suất

Chất lượng

VSATTP



3 Nhóm vấn đề Doanh nghiệp cần quan tâm để
cải thiện năng lực cạnh tranh

Thuế quan

Cam kết
đầu tư

Cam kết sở hữu 
trí tuệ

3. Nguồn gốc
xuất xứ

2. VSDT và Kiểm dịch
thực vật - SPS 

1. Hàng rào kỹ thuật 
thương mại - TBT



THANK YOU


