
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:   12   /BC-SNN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 20 tháng 01  năm 2020 

BÁO CÁO 

 Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA)  

mà Việt Nam là thành viên 

 

Sở Công Thương có văn bản số 06/SCT-QLTM ngày 02/01/2020 về việc 

báo cáo việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là 

thành viên; Qua nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp một số thông 

tin theo mẫu yêu cầu. 

I. Công tác triển khai thực hiện các FTA mà Việt Nam là thành viên 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp: 

1.1. Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật: 

Thường xuyên tổ chức lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Chính phủ, của tỉnh về thúc đẩy phát triển hội nhập và hợp tác Quốc 

tế như tổ chức sản xuất an toàn, sạch, có chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ, 

GAP các loại; hỗ trợ các Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân triển 

khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn 

hữu cơ, VietGAP, An toàn thực phẩm; đang tiến hành nghiên cứu hỗ trợ cấp 

mã số vùng trồng đối với một số sản phẩm nông sản trên địa bàn (chanh leo, 

chuối...) cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu trong thời gian tới.  

1.2. Lĩnh vực chăn nuôi và thú y:  

Đối với lĩnh vực Chăn nuôi tỉnh Quảng Trị, mặc dù thực trạng chăn nuôi 

còn nhỏ lẻ, tuy nhiên nhờ sự ảnh hưởng của FTA, sản xuất chăn nuôi những 

năm gần đây đã có những bước chuyển biến rõ rệt, phương thức chăn nuôi 

theo hướng công nghiệp công nghệ cao ngày càng phát triển và nhân rộng, 

toàn tỉnh hiện có 78 trang trại chăn nuôi nuôi lợn , bò và gia cầm ; trong đó, 

có 04 HTX chăn nuôi, 48 trang trại chăn nuôi gia công (liên kết với các công 

ty thức ăn chăn nuôi), 64 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận trang trại, 03 

trang trại chăn nuôi đã được cấp giấy chứng nhận VietGap (01 trại gà, 02 trại 

lợn) tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhiều 

doanh nghiệp đã lập dự án đầu tư vào chăn nuôi. Việc thực hiện các hiệp định 

thương mại tự do (FTA) đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất chăn nuôi, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ và phương thức sản xuất, nâng 

cao chất lượng sản phẩm; đồng thời mở ra các thị trường tiềm năng cho sản 

phẩm chăn nuôi của địa phương. 

Bên cạnh đó, nhằm quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, 

đảm bảo an toàn thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu hướng đến xuất khẩu, 

hàng năm Chi cục Chăn nuôi và Thú y đều tổ chức các đợt thanh kiểm tra 

giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc xin phòng bệnh cho gia súc 

gia cầm. Qua kiểm tra, đại đa số các cơ sở chấp hành tốt các quy định; các mặt 

hàng đều có trong danh mục được phép lưu hành và kinh doanh theo quy định 



hiện hành, không phát hiện việc sử dụng các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi.  

Đối với xuất nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật: 

Sở đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với Chi 

cục Thú y vùng III trong việc thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật nhập khẩu tại Khu cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật vận chuyển qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tại tỉnh Quảng Trị. Tạo điều 

kiện thuận lợi cho các Công ty xuất nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật 

qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo theo đúng quy định của Luật Thú y và Hiệp 

định FTA mà Việt Nam ký kết. Trong năm 2019, đã thực hiện kiểm dịch trâu, 

bò nhập khẩu tại Khu cách ly kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoại tỉnh đi 

tiêu thụ trong nước với số lượng là 43.452 con.  

2. Lĩnh vực lâm nghiệp: Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo thực 

hiện Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng 

và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). Hiệp định này Việt Nam là đối tác tự 

nguyện của Liên minh Châu Âu về sản xuất và xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 

qua 28 nước thuộc Liên minh Châu ÂU (EU).Để các doanh nghiệp kinh 

doanh chế biến lâm sản hoạt động thì liên quan đến rất nhiều ngành và lĩnh 

vực, như nguyên liệu, môi trường, lao động, bảo hiểm, thuế, phòng cháy chữa 

cháy… Do vậy, để các doanh nghiệp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chế biến lâm 

sản xuất khẩu sang thị trường EU là một việc làm cần phải có sự phối hợp 

đồng bộ, chặt chẽ với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Để thực hiện được các nội 

dung về quy định gỗ hợp pháp, quy định về truy xuất nguồn gốc lâm sản và 

các điều kiện khác được quy định trong hiện định Hiệp định VPA/FLEGT, 

ngoài sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Kiểm lâm về thực hiện các tiêu chí 

được trong lĩnh vực được phân công phụ trách và trong việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao, như kiểm tra, xác minh truy xuất nguồn gốc lâm sản, mua, bán, 

vận chuyển lâm sản... Ngoài ra, Sở còn phối hợp với các cơ quan liên quan để 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi chế biến lâm sản xuất khẩu 

sang thị trường EU với các nội dung chủ yếu như sau:   

- Phối hợp với cơ quan Tài nguyên - Môi trường về thực hiện các điều 

kiện về mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường và thực hiện 

quan trắc môi trường của doanh nghiệp. 

- Phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội để kiểm tra, 

xác minh về điều kiện an toàn lao động, độ tuổi lao động của người lao động. 

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm để kiểm tra, xác minh các điều kiện về 

lương và các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

- Phối hợp với cơ quan Thuế để kiểm tra, xác minh về việc thực hiện 

nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước của doanh nghiệp. 

- Phối hợp cơ quan Công an kiểm tra, xác minh về việc thực hiện đảm 

bảo các điều kiện về anh ninh của doanh nghiệp cũng như việc xây dựng và tổ 

chức thực hiện phương án phòng. chống cháy nổ. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư để kiểm tra, xác minh việc cấp 

phép đầu tư xây dựng của doanh nghiệp. 

- Phối hợp Sở  Công thương để kiểm tra, xác minh công nghệ chế biến 

và thị trường kinh doanh của doanh nghiệp… 



3. Lĩnh vực thủy sản:  

Tích cực tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai 

thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, khắc phục cảnh 

báo “ Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), tổ chức tuyên truyền, tập huấn và 

hướng dẫn nhiều giải pháp để truy suất nguồn gốc thủy sản nhằm xác nhận 

chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác hợp pháp trong nước xuất khẩu 

sang Châu Âu. Đồng thời tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các 

văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu ban hành 07 Quyết định, 01 chỉ thị, 

01 Kế hoạch và một số văn bản khác
1
. Bên cạnh đó, Tổ chức các lớp tập huấn 

về nuôi trồng thủy sản, xây dựng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, an 

toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả cho người dân. 

II. Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện FTA 

Sau khi Hiệp định VPA/FLEGT được Chính phủ Việt Nam và EU ký 

kết,  được thực thi từ ngày 01/6/2019, đã tổ chức quán triệt Hiệp định trên đến 

tận công công chức, lao động hợp đồng trong toàn lực lượng và trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi cục Kiểm lâm luôn cố gắng hỗ trợ, 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt 

các quy định của Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng, chế biến và thương mại lâm sản.  

Qúa trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, chủ yếu tư vấn, hỗ trợ, tạo 

điều kiện cho các cá nhân, tổ chức liên quan về việc tuân thủ các quy định về 

quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; các quy định về thực hiện các nội dung, tiêu 

chí quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn Quốc tế (FSC) và các thủ tục về 

truy xuất nguồn gốc lâm sản để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường EU, 

do vậy, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên hướng dẫn các doanh 

nghiệp các điều kiện, thủ tục về truy xuất nguồn gốc lâm sản theo Hiệp định 

VPA/FLEGT.  Hiện tại đã có 41/41 doanh nghiệp kinh doanh chế biến lâm 

sản trên địa bàn được tuyên truyền về Hiệp định VPA/FLEGT.   

III. Công tác cải cách hành chính 

- Sở đã ban hành Kế hoạch số 1815/KH-SNN ngày 28/12/2018 về Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2019. Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm ban 

hành 07 văn bản về hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế 

dự toán trồng rừng sản xuất; về thống kê diện tích rừng trồng và xây dựng kế 

hoạch trồng rừng giai đoạn 2021-2025; về rà soát hiện trạng, đề xuất phát 

                                           
1 Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động 

trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về ban 

hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn cỏ và các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh như: Chỉ thị số 

06/CT-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm 

để khai thác thủy sản; Kế hoạch số 2956/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc thanh tra, kiểm 

tra và kiểm soát nghề cá tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về công bố hạn 

ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đối với vùng ven bờ và vùng lộng; Quyết định số 2656 /QĐ-UBND ngày 03 

tháng 10 năm 2019 về việc Thành lập Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cửa Việt; Quyết định số 

2657/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 về việc Thành lập Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại 

Tùng; Quyết định số 2823/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/10/2019  thành lập Ban chỉ đạo về chống khai thác bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Trị; Công văn số 5874/UBND-NN ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh 

về phân cấp theo dõi giám sát tàu cá; Công văn số 6047/UBND-NN ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình và duy trì hoạt động thiết bị 24/24 giờ; Công văn số 43/UBND-NN ngày 06/1/2020 của UBND tỉnh 

về khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác IUU, theo ý kiến kết luận của Đoàn thanh tra 

của Ủy ban Châu Âu (EC).  



triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn đến năm 2030; về chế độ hưởng lợi của 

người dân khi bảo vệ rừng đối với diện tích rừng trồng tại Công ty lâm 

nghiệp; Xác định đơn giá cây Thông để hỗ trợ giải tỏa mặt bằng nhằm giúp 

các tổ chức, cá nhân trồng rừng gỗ lớn và rừng có chứng chỉ quán lý rừng bền 

vững FSC; Xây dựng đề án chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn. 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng, đơn gián các thủ tục 

truy xuất nguồn gốc lâm sản, phục vụ kịp thời các doanh nghiệp có nhu cầu 

làm thủ tục xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ sang thị trường EU, Hoa Kỳ. 

IV. Kết quả mang lại từ việc thực hiện FTA   

Quá trình thực hiện hiệp định VPA/FLEGT, các doanh nghiệp và địa 

phương được hưởng lợi như sau: 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trưởng EU 

không phải làm trách nhiệm giải trình về nguồn gốc lâm sản và các điều kiện 

khác, tránh được rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. 

- Nâng cao sức cạnh tranh cho ngành chế biến gỗ, sản phẩm gỗ của tỉnh 

nói riêng và của Việt Nam nói chung. 

- Mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ và nông sản sang EU, 

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc. Không phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, 

tránh được các rủi ro về thị trường trong kinh doanh, chế biến gỗ, sản phẩm gỗ. 

- Thiết lập được hệ thống truy xuất nguồn gốc lâm sản, được cộng đồng 

quốc tế chấp nhận, phù hợp với các quy định của các Hiệp định FTA và truy 

xuất nguồn gốc lâm sản. 

- Cải thiện được hệ thống pháp luật về quản lý rừng và chế biến gỗ, sản 

phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng phù hợp với 

thông lệ và quy định của quốc tế. 

- Thu hút sự hỗ trợ và đẩu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các vùng, quốc tế để nâng cao năng 

lực và thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp. 

V. Đánh giá chung tác động của các FTA và bài học kinh nghiệm 

1. Tác động chung. 

- Để tạo ra gỗ nguyên liệu có đủ điều kiện để chế biến ra gỗ, sản phẩm 

gỗ xuất khẩu sang thị trường EU thì ý thức trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của 

các tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao. 

- Giá trị gia tăng của gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng ngày càng được nâng cao. 

- Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ngày càng được mở rộng và 

ổn định. 

- Công nghệ chế biến gỗ, sản phẩm gỗ ngày càng được cải tiến theo 

hướng hiện đại.     

2. Bài học kinh nghiệm. 

Việc thực hiện hiệp định VPA/FLEGT ở Quảng Trị mới chỉ là bước đầu, 

tuy nhiên có một số bài học kinh nghiệm như sau:  

- Với sự quyết tâm của chính quyền và sự hỗ trợ của các Bộ, Ngành ở 

Trung Ương và địa phương, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn trồng được 23.382 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 



tiêu chuẩn quốc tế (FSC). Đây là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp chế 

biến gỗ, sản phẩm gỗ thực hiện  hiệp định VPA/FLEGT. 

- Việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về truy xuất nguồn 

gốc lâm sản cũng là điều kiện tốt để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT. 

- Công tác cải cách hành chính là một trong những điều kiện tốt để 

khuyển khích các doanh nghiệp chế biến gỗ, sản phẩm gỗ tham gia thực hiện 

hiệp định VPA/FLEGT. 

- Các doanh nghiệp tự nâng cấp, điều chỉnh để đủ điều kiện chế biến gỗ, 

sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường EU.    

VI. Những đề xuất, kiến nghị 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng đất lâm nghiệp của các tổ 

chức cá nhân, đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp trên địa bàn. 

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt Hiệp định 

VPA/FLEGT về chế biến gỗ, sản phẩm gỗ để xuất khẩu sang thị trường EU. 

- Các doanh nghiệp phải nắm được các nội dung trong Hiệp định, chủ 

động, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động chế biến, thương mại lâm sản 

xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng, nhất là thị trường EU, Hoa Kỳ; nâng 

cấp các điều kiện về sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và các sản phẩm gỗ 

theo các tiêu chí của hiện định VPA/FLEGT để xuất khẩu gỗ sang thị trường EU.  

- Dành nguồn lực thỏa đáng cho việc thực thi các FTA. 

- Đẩy mạnh cải cách thể chế; thực hiện có hiệu quả công tác phòng 

chống tham nhũng; rà soát cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh cho doanh nghiệp; Minh bạch hóa, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, các quy trình thông thoáng và xây dựng các chính sách nhằm thu hút 

các nhà đầu tư ngoài nước. 

- Chú trọng và thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng cường 

kiểm soát nguồn cung và định hướng sản xuất gắn với tín hiệu thị trường; 

nâng cao và ổn định chất lượng nông sản, thủy sản xuất khẩu, đảm bảo đáp 

ứng các quy định ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu. 

- Khuyến khích thu hút các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ chế biến 

hiện đại, công nghệ cao, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, phát triển 

nông nghiệp hữu cơ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp một số kết quả thực 

hiện các hiệp định FTA trên lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị Sở Công thương 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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