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HIỆP HỘI SẮN VIỆT NAM

Đ/c: Số 3, Ngõ 479, Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Tel/Fax: 043.793.9168 Email: hiephoisanvietnam@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 78/NQ-BCH/HHSVN Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ BCH

Ngày 17 và ngày 18 tháng 07 năm 2014 tại Thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăklăk
đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Sắn Việt Nam.

I. Thành phần tham gia

Gồm có các thành viên Ban chấp hành 13 người, vắng 4 người

- Ông Lê Văn Đề (có lý do)

- Ông Sầm Ngươn Nhứt (có lý do)

- Ông Nguyễn Văn Chính (có lý do)
- Ông Lê Xuân Dương (có lý do)

Ban Kiểm soát 2 người, vắng 1 người

- Ông Hồ Xuân Hiếu (có lý do)

Khách mời:

(1) Lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành 04 tỉnh Tây Nguyên và Ban chỉ đạo Tây
Nguyên; đại diện Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT.

(2) Lãnh đạo, Giám đốc các trung tâm, viện nghiên cứu: Viện Di truyền nông
nghiệp Việt Nam; Trung Tâm NC thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Tổ chức CIAT,
Công ty Agromonitor, Giám đốc các nhà máy tinh bột sắn khu vực Tây Nguyên, Giám đốc
các công ty: Công ty Thiết bị động lực, Công ty Phát triển Cộng đồng, Công ty VSBC,
Công ty Mía đường.

(3) Và có sự tham gia đưa tin của các đài, báo địa phương và trung ương.

Chủ trì Hội nghị:
- TS. Nguyễn Văn Lạng – Chủ tịch Hiệp Hội Sắn Việt Nam.

Thư ký Hội nghị:
- Ông Phạm Vũ Hà – Tổng thư ký Hiệp Hội

Sau khi nghe báo cáo cáo của Ban chấp hành, những bài tham luận của các đơn vị
và qua các kiến nghị của Bộ, ban, ngành,… hội nghị đã thảo luận thống nhất. Chủ tịch
Hiệp hội kết luận:

II. Tập trung giải quyết:

1. Về nguyên liệu và giống: Nghiên cứu giống có năng suất cao, biện pháp
canh tác tốt để tăng thu nhập cho người dân, không tăng diện tích nhưng tăng năng suất.
Kiến nghị Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN và các tổ chức nghiên cứu vào cuộc, đề nghị Trung
tâm Nông nghiệp Hưng Lộc nghiên cứu, giới thiệu giống có năng suất cao không chỉ
KM94. Kết hợp có các giải pháp thâm canh, xen canh, tăng năng suất và có các biện pháp
giảm sói mòn đất.
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2. Về công nghệ thiết bị: Phát triển các công nghệ thiết bị tiên tiến, đầu tư công
nghệ chế biến tiên tiến để nâng cao tỷ lệ thu hồi tinh bột, nước thải ra môi trường tốt hơn.

3. Về Thị trường: Không để chung trứng một giỏ nhưng vẫn phải chấp nhận thị
trường Trung Quốc. Chấp nhận thị trường Trung Quốc, nhưng phải có giải pháp phù hợp.
Hiện nay đang có xu hướng các doanh nghiệp Trung quốc mua lại hoặc đầu tư mới các nhà
máy tinh bột sắn của Lào, Campuchia sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào Việt Nam vì thế việc
xúc tiến các thị trường khác ngoài thị trường Trung quốc là cần thiết, trước t iên ưu tiên xúc
tiến thị trường khu vực Châu Á , rồi phát triển thị trường Châu Âu.

- Phát triển thị trường khác ngoài thị trường Trung Quốc, quan tâm đến các thị
trường gần để tạo lợi thế cạnh tranh trong khu vực Asia như: Ấn độ, Malaysia,Indonesia,
Philippine, Nhật bản, Hàn quốc, Đài loan…

4. Về môi trường: Xem đặc thù của ngành, làm lộ trình xây dựng tiêu chuẩn
môi trường ngành sản xuất tinh bột sắn giống như các ngành sản xuất Cao su, sản xuất
Giấy,… các đơn vị phải tập trung giải quyết không để mùi, không ảnh hưởng không khí,
tăng cường sấy bã, đầu tư thiết bị tốt hơn tăng hiệu suất thu hồi và giảm ô nhiễm môi
trường nước thải. Hiệp hội sẽ tổ chức khảo sát đánh giá và lựa chọn các dây truyền công
nghệ thiết bị xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép. Khuyến khích các thành viên Hiệp
hội tìm kiếm cơ hội hợp tác xử lý môi trường và nguồn tài chính cho xử lý môi trường làm
cho nhà máy của mình và giới thiệu cho các thành viên khác.

5. Quảng cáo: Quảng bá hình ảnh của Hiệp hội Sắn Việt Nam cho các tổ chức
xã hội, bộ, ban, ngành biết rõ hơn, nhiều người biết đến hơn. Với truyền hình việt nam, làm
phóng sự trên truyền hình, từ nay đến đầu tháng 8 sẽ làm. Đưa quảng cáo của ngành sắn
Việt Nam thành một chương trình, vì ít người biết được giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành
sắn mang lại 1,5 tỷ USD/năm.

6. Hội nghị Biểu quyết một số vấn đề:
(1). Tiêu chuẩn nước thải: Đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

và có thông báo kết luận của Thứ trưởng, vì thế:

- Thống nhất xây dựng tiêu chuẩn nước thải ngành;

- Chi phí theo đề án xây dựng TCVN môi trường, ký hợp đồng với Cơ quan tư
vấn làm đề án xây dựng QCVN hoàn thành trong Quý II / 2015. Nguồn kinh phí phân bổ
cho các đơn vị sản xuất theo sản lượng.

- Hội nghị biểu quyết: 100% thành viên nhất trí.

(2). Tiêu chuẩn Tinh bột sắn: thống nhất TCVN chất lượng sản phẩm tinh bột sắn
Việt Nam.

- Hội nghị biểu quyết: 100% thành viên nhất trí.

(3). Bổ sung thêm thành viên BCH: tại điều 14 quy định trong Điều lệ, BCH được
bổ sung thêm thành viên, biểu quyết thêm 4 thành viên BCH thành 21 thành viên.

- Hội nghị biểu quyết: 100% thành viên nhất trí, không ai có ý kiến khác.
7. Soát xét hội viên:
- Tăng cường công tác kết nạp hội viên mới.
- Các hội viên cũ: có 13 đơn v ị hội viên theo báo cáo là ít tham gia, không

tham gia các cuộc họp cũng như trao đ ổi thông tin với hiệp hội và không đóng góp hội phí
thì sẽ xem xét tư cách hội viên trong kỳ họp cuối năm 2014. Giao cho thường trực Hiệp hội
gửi thông báo nhắc nhở và lấy ý kiến để có quyết định xử lý theo điều lệ.

8. Sau hội nghị: có những soát xét, tổng hợp phân tích thực trạng đúng về
ngành sắn, nêu những thuận lợi, khó khăn của ngành để có báo cáo chính thức cho Thủ
tướng trong thời gian thích hợp.
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III. Tổ chức hoạt động của hội:
1. Xúc tiến thị trường: Thị trường Trung Quốc vẫn là truyền thống, cần phải có

giải pháp phù hợp. Thường trực Văn phòng tổng hợp ý kiến về việc tổ chức “Hội nghị với
các tham tán thương mại các quốc gia tại Việt Nam”, xin ý kiến các hội viên. Các đơn vị
thành viên BCH, BKS thông tin cho hội viên khác để cùng thống nhất về chương trình,
kinh phí,… tổ chức hội nghị.

2. Tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá về Hiệp hội để trong
nước và quốc tế biết đến nhiều hơn trong thời gian tới. Tích cực tham gia các hội nghị, hội
thảo trong và ngoài nước để trao đổi, nắm bắt thông tin giúp cho hội viên đồng thời giới
thiệu về Hiệp hội. Tham gia thành viên Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam
(VCCI)

3. Thúc đẩy hoàn thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về sản phẩm tinh bột sắn
Việt Nam đúng tiến độ. Từ đó phối hợp với Tổng cục Đo lường chất lượng có chương trình
cấp giấy chứng nhận hợp quy đối với các đơn vị sản xuất tinh bột sắn thuộc Hiệp hội sắn
Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ tài nguyên Môi trường, Tổng cục Môi trường để đẩy nhanh
chương trình xây dựng bộ tiêu chuẩn (QCVN) về môi trường ngành chế biến tinh bột sắn.

4. Tiếp tục làm việc với Bộ NN&PTNT và các tỉnh thống nhất quy hoạch vùng
nguyên liệu. Hiệp hội có chức năng phản biện về quy hoạch nhà máy mới cũng như nâng
cấp mở rộng các nhà máy đúng với chức năng  và nhiệm vụ của Hội. Sớm có văn bản gửi
UBND các tỉnh để Hiệp hội có tiếng nói bằng văn bản phản biện các dự án mở rộng, mở
mới và quy hoạch phát triển. Cùng nhau tham gia với địa phương xử lý các vướng mắc
phát sinh của các thành viên Hiệp Hội.

5. Nộp hội phí: Văn phòng TW hội tiếp tục thông tin để các hội viên biết được
quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên từ đó hội viên tham gia các công tác của hội. Các đồng
chí trong thường vụ đã đư ợc phân công yêu cầu đôn đốc các đơn vị chưa nộp hội phí. Nộp
theo mức nộp đã thông báo số 60-1 (Ông Nghiêm Minh Tiến); 60-2 (Ông Võ Văn Danh) ;
60-3 (Ông Đào Qúy Chung); 60-4 (Ông Vũ Văn Thiều) ngày 29/5/2014 đã gửi cho các
đồng chí. Trước mắt các đồng chí trong BCH, BKS phải gương mẫu trong việc nộp hội phí

6. Về kinh phí xây dựng 02 bộ tiêu chuẩn TCVN chất lượng tinh bột sắn và
QCVN về môi trường ngành sắn. Hội nghị đã đồng ý phân bổ mức nộp kinh phí này cho
các đơn vị hội viên theo sản lượng. Văn phòng TW hội căn cứ vào sản lượng và thông báo
mức nộp cho các đơn vị (huy động và phân bổ cho tất cả các đơn vị sản xuất, kể cả đơn vị
chưa là hội viên Hiệp hội) nhằm đóng góp đủ kinh phí xây dựng bộ tiêu chuẩn ngành sắn.

Nghị quyết này được gửi đến tất cả các Hội viên, Ban chấp hành, Ban kiểm soát
Hiệp hội và các đơn vị có liên quan để thực hiện.

HIỆP HỘI SẮN VIỆT NAM

Nơi gửi

- Ban chấp hành.
- Ban kiểm soát.
- Văn phòng đại diện.
- Các Hội viên.
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH


