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Ý kiến của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
về việc triển khai các giải pháp đối với việc Thái Lan triển khai các biện pháp
tăng cường xuất khẩu gạo, cạnh tranh với Việt Nam trong thời gian tới đây
Căn cứ Tờ trình của Vụ Hợp tác quốc tế ngày 14/9/2020 về việc Thái Lan
triển khai các biện pháp tăng cường xuất khẩu gạo, cạnh tranh với Việt Nam trong
thời gian tới đây, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản:
- Dự tính, dự báo nhu cầu trong nước, mức tăng trưởng hàng năm về nhu cầu
gạo của thế giới, khả năng vươn lên tự sản xuất của một số nước để đề xuất điều
chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn;
- Phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương tổ chức các Đoàn công tác
thúc đẩy xúc tiến thương mại gạo nhằm duy trì thị trường trọng điểm, truyền thống
và mở rộng thị trường xuất khẩu mới, thị trường tiềm năng; đa dạng hóa các thị
trường xuất khẩu gạo;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ chế biến, chế biến sâu nhằm nâng cao giá
trị gia tăng trong sản xuất lúa gạo
- Xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam. Hoàn thiện các thủ tục đăng ký
bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Việt Nam/Vietnam Rice trên thị trường quốc tế.
2. Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT: triển khai thực hiện các quy định
tại Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 19/12/2018 của Chính phủ về chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
3. Giao Cục Bảo vệ thực vật:
- Theo dõi sát và giải quyết kịp thời các rào cản kỹ thuật của các thị trường
nhập khẩu gạo Việt Nam;
- Chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu
quả, đáp ứng yêu cầu MRLs của các thị trường xuất khẩu.
4. Giao Cục Trồng trọt:
- Triển khai cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm theo Nghị định
103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng
loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu cho các doanh nghiệp để hưởng
ưu đãi miễn thuế nhập khẩu trong hạn ngạch;

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ: Hợp tác quốc tế; Pháp chế: tăng cường thông
tin tuyên truyền về nội dung Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của
Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh
Châu Âu tới các tổ chức, cá nhân xuất khẩu gạo sang EU biết và áp dụng để được
hưởng ưu đãi về thuế xuất theo hạn ngạch theo quy định của Hiệp định EVFTA;
- Rà soát, xác định vùng trồng lúa có lợi thế; chỉ đạo sản xuất lúa bảo đảm
gạo xuất khẩu có chất lượng cao, ổn định và an toàn, bảo đảm đáp ứng các quy
định ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực
phẩm.
5. Giao Các Vụ: Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường; các Cục:
Trồng trọt, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông Quốc
gia: tăng cường đầu tư nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống,
biện pháp canh tác, ứng dựng cơ giới hóa vào sản suất lúa nhằm tăng tỷ lệ sử dụng
giống lúa chất lượng cao, giống lúa xác nhận, giảm lượng giống lúa gieo sạ trên
đơn vị diện tích,.. để nâng cao năng suất và chất lượng, giảm chi phí và giá thành
sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh mặt hàng lúa gạo của Việt Nam.
6. Giao Vụ Hợp tác quốc tế: phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và
ngoài bộ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các Hiệp định thương mại tự
do đã ký kết, trong đó có Hiệp định EVFTA.
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