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PHẦN THỨ NHẤT
LỜI GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN CHUNG VỀ
Cục trưởng
Lê Đức Thịnh

N

gành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện kế
hoạch năm 2021 diễn ra trong bối cảnh là năm đầu tiên triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng là năm đầu tiên thực hiện

kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là năm có những thuận lợi
và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 tác động lớn
đến đời sống, kinh tế, xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh
hưởng trực tiếp đến sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản.
Trong bối cảnh đó, ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn luôn nhận
được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ
đạo quyết liệt của các đồng chí Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn
vị trong và ngoài Bộ và các địa phương; sự chung sức, vượt khó, sáng tạo của
các tổ chức như doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân trên cả nước và
đồng hành của các cơ quan truyền thông đã tạo sự đồng thuận của cả xã hội
vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt
các nhiệm vụ được giao vừa phòng, chống tốt dịch bệnh. Với các kết quả đã
đạt được, ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn ngày càng thể hiện rõ
vị trí, vai trò nòng cốt, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động qua đó góp phần quan
trọng vào thành tích chung của ngành Nông nghiệp và PTNT.
Với dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi
khí hậu được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; năm
2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trước bối
cảnh đó, đặt ra những yêu cầu cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng,
Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, ngành Kinh tế hợp tác
và Phát triển nông thôn quyết tâm đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó
khăn, thách thức với phương trâm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới,
sáng tạo, khát vọng phát triển”, coi trọng chất lượng tham mưu, chú trọng

phát triển toàn diện trên mọi nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với các tổ chức nông
nghiệp, người nông dân để cùng nhau thấu hiểu, tìm ra các giải pháp nhằm tháo
gỡ những khó khăn, thách thức./.

Trân trọng!

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC &
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VÀ HỆ THỐNG CHI CỤC
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
NĂM 2021
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1.

2.

LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH

CHỨC NĂNG
NHIỆM VỤ

8

Nhiệm vụ chính

1. Kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết
sản xuất;
2. Kinh tế trang trại;
3. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
4. Ngành nghề, làng nghề nông thôn;
5. Giảm nghèo và An sinh xã hội nông
thôn;
6. Bố trí dân cư và di dân, tái định cư các
dự án thủy lợi, thủy điện;
7. Cơ điện nông nghiệp;
8. Diêm nghiệp.

Phối hợp hoặc chủ trì thực hiện chương trình
•
•
•
•
•
•

Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững (Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội chủ trì)
Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (Ủy
ban Dân tộc chủ trì)
Chương trình Bảo hiểm nông nghiệp (Bộ Tài chính chủ trì)
Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam
Chương trình Phòng chống ma túy, mại dâm (Bộ Công An chủ trì)
Chương trình Huấn luyện an toàn lao động (Bộ Công thương chủ trì).

Dự án hợp tác quốc tế
•
•

Dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo •

Dự án khu vực “Các Trung tâm

cho hộ kinh doanh nhỏ ĐBSCL (GIZ);

đổi mới sáng tạo xanh” (ĐB-

Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển HTX

SCL, GIZ);

Tây Ninh (FAO);

•

Tham gia các dự án khác
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CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG NẠN ĐÓI TẠI VIỆT NAM
Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” được thủ Thủ tướng Chính phủ
ban hành tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 với mục tiêu đảm bảo đủ lương
thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí
tuệ, tầm vóc con người Việt Nam; đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2
(SDG2) do Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc.
Chương trình “Không còn nạn đói” có Ban chỉ đạo Quốc gia, gồm: Trưởng Ban chỉ đạo là
Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, các ủy
viên là Thứ trưởng của 13 Bộ, ngành có liên quan và giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT là
cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo Quốc gia để triển khai thực hiện Chương
trình này.
Giúp việc cho Ban chỉ đạo Quốc gia Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Văn phòng
Thường trực Chương trình Không còn nạn đói tại Việt Nam đặt tại Cục Kinh tế hợp tác
và PTNT, Chánh Văn phòng là Cục trưởng, các thành viên là cán bộ của các đơn vị của Bộ
Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành có liên quan.

DỰ ÁN KHU VỰC
“CÁC TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XANH”

Dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” do Chính phủ CHLB Đức tài trợ
thông qua Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Cục Kinh tế hợp tác và PTNT làm chủ Dự
án. Tổng số vốn của Dự án là 7.000.000 Euro, được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến
năm 2025 tại Hà Nội và 6 tỉnh vùng ĐBSCL (An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang,
Hậu Giang và Sóc Trăng).
Dự án sẽ hỗ trợ cải thiện thu nhập cho các hộ sản xuất nhỏ, tạo thêm việc làm, nâng cao

CÁC ĐỐI TÁC
•

1. Diễn đàn Nông dân hợp tác liên kế trong sả xuất kinh doanh nông nghiệp (quy tụ các HTX, tổ hợp
tác trong nông nghiệp tiêu biểu)

•

2. Hệ thống theo dõi và phản hồi thông tin chính sách HTXNN (283 HTXNN hoạt động hiệu quả trong
các lĩnh vực, ngành hàng trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố)

•

3. Các Tổ chức quốc tế: FAO, GIZ, IFAD, DGRV, SOCODEVI, ILO, OXFAM, AGRITTERRA; CIAT…

•

4. Các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp đầu vào đầu ra: Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ

khả năng chống chịu của các chuỗi giá trị lúa gạo và xoài thông qua các mô hình kinh

nghệ Việt Nam; Hiệp hội Làng nghề, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ và trang trại; Ngân hàng

doanh có tính cạnh tranh (hợp tác xã và liên kết sản xuất) và áp dụng các đổi mới sáng

Nông nghiệp; Ngân hàng Chính sách xã hội; Công ty Bảo hiểm nông nghiệp (ABIC); Bảo hiểm Quân

tạo đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.

đội (MIC); Sàn giao dịch nông sản sanocop.vn; Hội Sinh vật cảnh; Hệ sinh thái AFDEX;…
•

5. Các công ty Công nghệ: NEOTIQ; eGAP; Sorimachi.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
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4.

KINH PHÍ
HOẠT ĐỘNG

Ngân sách Nhà nước

Chương trình, dự án phát triển
của Chính phủ và Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

49

Công chức,
người lao động

Tài trợ của các tổ chức trong và
ngoài nước qua các dự án hợp
tác phát triển

60

Viên chức
thuộc TT Kiểm định
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5.

HỆ THỐNG CHI CỤC
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

2021

C

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Ngành Kinh tế hợp tác và
Phát triển nông thôn

Cấp Tỉnh

58 tỉnh

Giữ nguyên Chi cục Phát

03 tỉnh

Sáp nhập với Chi cục khác

02 tỉnh

Thành lập phòng Phát triển

hi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban

nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước;

1.378

TRUNG BÌNH

triển nông thôn

thuộc Sở Nông ngiệp & PTNT

Cán bộ
biên chế ngành

12 - 18
người/Chi cục

1.153

nông thôn (Đà Nẵng, Sơn La)

Công chức

tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chính
sách đối với nhiều lĩnh vực quan trọng của ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn như:
•

Phát triển kinh tế tập thể; kinh tế hợp tác trong nông
nghiệp; hợp tác xã nông nghiệp;

•

Kinh tế trang trại; kinh tế hộ;

•

Liên kết sản xuất theo chuối giá trị

•

Bố trí dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi,

269

thủy điện
•

Giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn;

•

Bảo hiểm nông nghiệp;

•

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

•

Phát triển ngành nghề nông thôn; làng nghề, làng
nghề truyền thống nông thôn

71

CÁN BỘ

Viên chức

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI

154

VỚI HTX NÔNG NGHIỆP

104
165

Cán bộ hợp đồng

CHUYÊN TRÁCH
KIÊM NGHIỆM

Cấp Huyện

571

643 cán bộ

432

485 cán bộ

•

Cơ điện nông nghiệp;

•

Quản lý sản xuất muối;

Trong đó:

Trong đó:

•

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình

09 cán bộ chuyên trách

13 cán bộ chuyên trách

OCOP); du lịch gắn với phát triển nông nghiệp; du lịch

634 cán bộ kiêm nhiệm

472 cán bộ kiêm nhiệm

cộng đồng và nhiều nội dung trong bộ tiêu chí xây
dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…
Các nhiệm vụ này được chỉ đạo, triển khai và thực hiện

Phòng Nông nghiệp & PTNT
Phòng Kinh tế

Phòng Tài chính - Kế hoạch

xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương và cấp xã,
phường, thị trấn.
Chi cục Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định
của pháp luật; đồng thời thực hiện theo hướng dẫn về
chuyên môn nghiệp vụ của Cục Kinh tế hợp tác và Phát
triển nông thôn; có một số nhiệm vụ chịu sự chỉ đạo Cục
Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Cục Quản lý
Chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.

Ngành Kinh tế hợp tác và PTNT bao gồm nhiều lĩnh vực quản lý nhà
nước khác nhau và có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển nông
nghiệp, nông thôn, đòi hòi sự phối hợp với tất cả các lĩnh vực chuyên
ngành về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản…nhằm đổi mới
tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, tập trung chăm lo đời sống,
nâng cao thu nhập người nông dân, phát triển đa giá trị và tích hợp
các nhiệm vụ.

17
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2.

1.

KẾT QUẢ THAM MƯU XÂY
DỰNG HOÀN THIỆN
THỂ CHẾ CHÍNH SÁCH
Trong năm 2021, Cục đã tham mưu cho Bộ

PHẦN THỨ HAI

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các
Dự thảo:
•

CÔNG TÁC
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA
CỤC KINH TẾ HỢP TÁC &
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
NĂM 2021

•
•

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
ĐIỀU HÀNH

1

. Xây dựng “Đề án thí điểm xây dựng

Nhiệm vụ này đã được Bộ phê duyệt tại

vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt Quyết định số 4468/QĐ-BNN-KTHT ngày

chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và 17/11/2021.

4

Chương trình Bố trí dân cư các vùng:

xuất khẩu giai đoạn 2022-2025” nhằm

Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới,

phát triển 5 vùng nguyên liệu nông, lâm

hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng

sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước

giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến

và xuất khẩu, thí điểm cơ chế, cách làm

năm 2030;

trên địa bàn 13 tỉnh trải dài từ Bắc vào Nam

Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề

với các sản phẩm chủ lực như: cây ăn quả,

Việt Nam giai đoạn 2021-2030;

lúa gạo, cà phê, gỗ lớn rừng trồng giai đoạn sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn

Đề án nâng cao năng lực thích ứng với

2022-2025,

biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông
vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025;
•

19

Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông

2

. Phối hợp với Bộ Lao động và Thương
Binh - Xã hội xây dựng nội dung về

Chương trình MTQG giảm nghèo và an
sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

5

. Xây dựng kế hoạch thực hiện 06 mô
hình thí điểm “Hoàn thiện và mở rộng

gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá

. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu
tiếp tục thực hiện công tác bố trí ổn định

dân cư đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội

sản phẩm”

6

. Tham mưu cho Bộ ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Quyết định

nghiệp và công nghiệp chế biến nông

cho chủ trương đầu tư quy định tại điểm a,

sản đến năm 2030.

khoản 10, Điều 3 Nghị quyết số 973/2020/ số 1325/QĐTTg phê duyệt Đề án phát triển

Nghị định về phát triển cơ giới hóa, cơ

UBTVQH14 ngày 08/7/2020 và Quyết định ngành muối giai đoạn 2021-2025.

giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ

Trình Bộ ban hành Thông tư số 08/2021/

tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành

TT-BNNPTNT ngày 03/8/2021 về quy chuẩn

một số điều của Nghị quyết số 973/2020/

kỹ thuật quốc gia về muối (natri clorua)

UBTVQH14; đồng thời, hướng dẫn thực dụng từ tháng 5/2021 giúp tiết kiệm thời

thực phẩm và muối (natri clorua) tinh.

hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ gian và nhân lực, thực hiện báo cáo online

Phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư sửa đổi

giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP, đảm bảo

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT hướng

mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc bố liệu kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.

dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động

trí, sắp xếp toàn bộ số hộ dân di cư tự do

trong lĩnh vực nông nghiệp...

đang sinh sống phân tán trên địa bàn tỉnh

•

vào các điểm dân cư theo quy hoạch.

3

. Xây dựng chương trình, giáo trình
đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã

nông nghiệp” để làm tài liệu đào tạo nâng
cao năng lực cho các HTX nông nghiệp.

7

. Vận hành hệ thống phần mềm cập
nhật dữ liệu online về hợp tác xã NN.

Hệ thống phầm mềm đã được đưa vào sử

định kỳ tháng, 6 tháng và hàng năm về số

20
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HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2021
19/10/2021

B

ộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức
thành công Hội nghị toàn quốc

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết
số 13/NQ-TW và tổng kết 10 năm thực

5

7

15/02/2022

C

T

ội nghị tham vấn các địa phương

vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nông

thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác

về nội dung Đề án nâng cao chất

nghiệp.

ục Kinh tế hợp tác và PTNT ký

3

11/11/2021

H

kết hợp tác với nhiều đơn vị công

nghệ để triển khai chuyển đổi số khu

rong khuôn khổ Hội nghị toàn
quốc Tổng kết 20 năm thực hiện

Nghị quyết số 13/NQ-TW về kinh tế tập
xã năm 2012, Cục Kinh tế hợp tác và

lượng và chuỗi giá trị ngành hàng

Phát triển nông thôn đã vinh dự đón

muối Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

nhận Huân chương Lao động hạng

hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trong

ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã

lĩnh vực nông nghiệp tại Hà Nội, ngày

có thành tích xuất sắc trong công tác

19/10/2021.

tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực
hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng
cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ Tổ quốc

6

02/7/2021

C

ục Kinh tế hợp tác và Phát triển

2

20/10/2021

B

ộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức
Hội nghị trực tuyến tham vấn

với 11 tỉnh tham gia thực hiện Đề án

nông thôn và Trung tâm Khuyến

4

22/6/2021

H

ội thảo đối thoại về Hệ thống
lương thực, thực phẩm khu vực

Miền Bắc và ĐBSCL và phối hợp với

thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu

Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị các nội

nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu

dung phục vụ Hội nghị thượng đỉnh

thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn

trực tuyến của Liên Hiệp Quốc về hệ

2021-2025.

thống lương thực thực phẩm.

nông quốc gia đã ký kết chương trình
hợp tác giai đoạn 2021-2025, phát huy tối
đa lợi thế của từng đơn vị, góp phần thực
hiện nhiệm vụ tái cớ cấu ngành nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021 – 2025, đặc biệt phối hợp triển
khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác
khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô
hình tổ khuyến nông cộng đồng.

21
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ngành luôn duy trì ở mức khá 2,0-3,0%

4.
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

năm, kể cả trong thiên tai, đại dịch xảy ra;
sản lượng lương thực duy trì trên mức 50

TỔ CHỨC SẢN XUẤT
KINH DOANH NÔNG
NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG
LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ
TRỊ NÔNG SẢN

triệu tấn/năm, trong đó riêng lúa đạt 43-44
triệu tấn/năm, bảo đảm vững chắc an ninh
lương thực trong nước và còn dư để xuất
khẩu. Diện tích rau màu đã vượt qua con số
1,0 triệu ha canh tác mỗi năm, sản lượng đạt
gần 20 triệu tấn/năm… Lĩnh vực thủy sản,
đã đẩy nhanh phát triển bền vững cả nuôi
trồng và khai thác. Tổng sản lượng thủy sản
đạt trên 8,73 triệu tấn năm 2020, trong đó
khai thác trên 3,9 triệu tấn và nuôi trồng 4,8

LTS: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông
thôn thực hiện chức năng tham mưu, giúp
Bộ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật
về lĩnh vực kinh tế hợp tác, và phát triển
nông thôn. Những năm qua, nhiều nhiệm
vụ đã được Cục tham mưu và triển khai
có kết quả rất đáng khích lệ được Chính
phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và đặc biệt là các địa phương ghi
nhận. Trong đó, phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã được xem là nhiệm vụ chính trị
trọng tâm số một của đơn vị. Sau đây, Cục
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
xin trân trọng giới thiệu nhiêm vụ định
hướng, tham mưu của Cục về “Tổ chức
sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp
định hướng liên kết chuỗi giá trị nông sản”
cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã và đang triển khai trong thực tiễn.
I. Tính cấp thiết phải tổ chức sản xuất
kinh doanh nông nghiệp theo liên kết
chuỗi giá trị nông sản.
Không nghi ngờ gì nữa, những năm qua
nông nghiệp đã trở thành “cứu cánh” hay
“trụ đỡ” của nền kinh tế. Tăng trưởng của

triệu tấn. Ngành lâm nghiệp, tiếp tục duy
trì độ che phủ rừng ở mức 42%, nhưng chất
lượng rừng đang được cải thiện; dịch vụ
môi trường rừng đã đạt trên 3.100 tỷ đồng.
Chương trình bảo vệ và phát triển rừng,
đang đặt trọng tâm vào mục tiêu “trồng 1
tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Đặc biệt,
thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục phát
triển, thị trường trong nước được mở rộng
hơn. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt
mức cao kỷ lục, trên 48,6 tỷ USD. Có 10
nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu
trên 1 tỷ USD, trong đó có 6 mặt hàng có
kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm
gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo, cao su).
Vậy nhưng nông nghiệp Việt Nam vẫn
có những điểm yếu cố hữu, điều mà các
chuyên gia Ngân hàng thế giới gọi đó là
“gót chân A-sin”. Trước hết đó là sự “lạm
dụng” phân hóa học, thuốc BVTV và khai
thác quá mức khiến cho nguồn lực đất đai,
nước ngọt suy kiệt và ô nhiễm, các hệ sinh
thái và đa dạng sinh học suy giảm đe dọa
khả năng phát triển bền vững; do mải chạy
theo năng suất, theo sản lượng nên vấn
đề nâng cao chất lượng nông sản ít được
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Ví trí, vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi liên kết

tranh của sản phẩm thấp. Đặc biệt, những và du lịch).
nghịch lý trong phát triển như: Nông dân Nhưng để làm được những điều này cần có
sản xuất trong cơ chế thị trường song sự hợp tác của chính những nhà sản xuất,
không biết hoặc không hiểu thị trường; do- doanh nghiệp nông nghiệp và nhà nước,
anh nghiệp và nông dân cần nhau nhưng nhà khoa học trong các tổ chức của nông
lại không thể xây dựng quan hệ bền vững; dân (THT, HTX), hợp tác liên kết trong các
năng suất, sản lượng liên tục tăng mà thu chuỗi (cung ứng hoặc chuỗi giá trị) trên cơ
nhập của nông dân lại tăng chậm; người

sở các hợp đồng nông sản (contract farm-

sản xuất cần vốn, cần KHKT nhưng ngân

ing), trong các vùng nguyên liệu có quản trị

hàng và các tổ chức chuyển giao khoa học và đạt chuẩn và trong các hiệp hội ngành
lại khó tiếp cận đến hàng triệu hộ nông dân hàng với sự tham gia đầy đủ của các tác
nhỏ… còn rất phổ biến? Tại sao lại như vậy? nhân như nông dân, doanh nghiệp và kể cả
Phải chăng chúng ta đang tư duy chưa các nhà quản lý, chính quyền địa phương.
đúng để về phát triển bền vững và chưa có Đây chính là các nội dung của “Tổ chức
nền nông nghiệp được quản trị hiệu quả?

sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp

Muốn khắc phục điều này cần ‘tư duy và

định hướng liên kết chuỗi giá trị nông sản”

tổ chức lại” nền nông nghiệp theo định

mà Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông

hướng phát triển “kinh tế nông nghiệp” và thôn đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp
“các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị nông sản”.

và PTNT triển khai ở các địa phương trong

Mục tiêu của việc đổi mới tư duy và tổ chức cả nước.
lại sản xuất, kinh doanh nông nghiệp định

II. Các nội dung tổ chức lại sản xuất, kinh

hướng phát triển “kinh tế nông nghiệp” và doanh nông nghiệp định hướng “liên kết
“liên kết chuỗi” là để:

chuỗi giá trị nông sản”

i) khắc phục điểm yếu, hạn chế của ngành 1. Phát triển các tổ chức của nông dân
nhất là trong quản trị chất lượng và kế

(THT, HTX nông nghiệp)

hoạch sản xuất định hướng nhu cầu thị

Không một nền nông nghiệp hoạt động

trường, tăng giá trị đầu ra, giảm giá thành hiệu quả nào lại không cần phải tổ chức
qua đó tăng sức cạnh tranh của các sản

lại nông dân (dưới hình thức kinh tế tập

phẩm nông nghiệp.

thể - collective economy là các THT, HTX).

ii) Giữ lại được các giá trị và tăng thu nhập Ở những quốc gia phát triển trung bình có
cho khu vực nông nghiệp bằng việc làm 60%-80% người dân tham gia HTX, cá biệt
lớn và tích hợp các giá trị, thay vì chỉ sản

có quốc gia số lượng thành viên HTX cao

xuất nguyên liệu thì cần mở rộng cả sơ chế,

hơn dân số do mỗi cá nhân có thể là xã viên

chế biến, bảo quản, thương mại sản phẩm của nhiều HTX khác nhau. HTX là sản phẩm
nông nghiệp và tận dụng, sử dụng các phế,

của kinh tế thị trường với chức năng là giúp

phụ phẩm nông nghiệp.

cho hoạt động kinh tế của các thành viên

iii) Tận dụng các lợi thế vùng miền, sự đa

trở nên hiệu quả hơn do thông thường

dạng sinh học phát triển nền nông nghiệp các HTX đảm nhiệm các hoạt động mà cá

nhân mỗi hộ tự làm không hiệu quả bằng Mục tiêu của HTX không phải là tìm kiếm
(ví dụ như dịch vụ tưới tiêu, dịch vụ mua lợi nhuận mà là tìm cách nâng cao lợi ích và
chung, bán chung vật tư, phân bón, sản

phúc lợi cho thành viên và cộng đồng dân

phẩm nông nghiệp để được triết khấu và

cư nông nghiệp, nông thôn. HTX cần vận

bảo hành chất lượng hàng hóa) hoặc nâng động được càng nhiều nông dân tham gia
cao khả năng đàm phán giá cả với các đối HTX càng tốt.
tác bên ngoài và tránh bị ém giá. HTX nông

Hiện nay, HTX có vai trò quan trọng đặc biệt

nghiệp ở nông thôn còn mở rộng các dịch trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.
vụ khác (kể cả dịch vụ phi nông nghiệp) Đặc biệt là nhiệm vụ tổ chức nông dân
để nâng cao lợi ích cho thành viên và cộng cùng nhau sản xuất theo quy trình an toàn
đồng ở nông thôn. Trong chuỗi giá trị sản và kiểm soát nội bộ chất lượng sản phẩm
phẩm nông sản, hợp tác xã là tác nhân ở

(xem hình 2); thực hiện truy suất nguồn

đầu chuỗi đảm nhận việc tổ chức các dịch

gốc; cung cấp dịch vụ chất lượng và cạnh

vụ trong cả công đoạn trước, trong và sau

tranh để hạ giá thành sản phẩm; đầu mối

quá trình sản xuất nông nghiệp (xem hình liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên
1), có mối quan hệ chặt chẽ với các doanh

và người dân; tiếp nhận chuyển giao công

nghiệp cung ứng dịch vụ, sản phẩm đầu nghệ và thu hút đầu tư vào nông nghiệp,
vào, đầu ra, hoạt động không giới hạn bởi nông thôn.
địa giới hành chính.

Đến hết năm 2021, cả nước có 18.327 HTX
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Mặc dù vậy, chất lượng hoạt động của khu

là điều kiện để các HTX nông nghiệp tham máy, với tổng kinh phí là 66.781 triệu đồng;

vực KTTT, HTX vẫn được xem là còn nhiều

gia các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa

hạn chế. Quy mô thành viên và quy mô

nông nghiệp và ngược lại, chính sự phát triệu đồng và ngân sách địa phương là

vốn, doanh thu của các HTX còn nhỏ. Hạ

triển của chuỗi giá trị nông sản sẽ góp

tầng, nhất là hạ tầng phụ vụ sản xuất, kinh

phần thúc đẩy hợp tác nông dân trong vụ liên kết được 259 công trình các loại, với

doanh như kho bãi, nhà xưởng, cơ sở sơ

chuỗi giá trị.

chế, chế biến, bảo quản còn sơ sài. Đặc biệt

Sau 3 năm thực hiện Nghị định 98/2018/ ngân sách Trung ương 87.342 triệu đồng và

là năng lực quản lý, quản trị sản xuất kinh

NĐ-CP (2018-2021) cả nước xây dựng được ngân sách địa phương là 29.076 triệu đồng.

doanh của các HTX. Khả năng tiếp cận vốn

2.038 chuỗi giá trị, chiếm 29,43% tổng số - Chính sách hỗ trợ khuyến nông, đào tạo,

khó khăn do tài sản chung của HTX nhỏ

chuỗi liên kết nông nghiệp (tổng số có 6975

tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác

bé, không có tài sản thế chấp; quản lý hoạt

chuỗi). Trong đó có 1.250 HTX nông nghiệp

sản phẩm: Tổng kinh phí hỗ trợ cho các dự

trong đó ngân sách Trung ương 49.120
17.662 triệu đồng; ii) Hỗ trợ hạ tầng phục
tổng kinh phí là 116.418 triệu đồng; trong đó

nông nghiệp, chiếm gần 70% trong tổng động sản xuất kinh doanh chưa minh bạch.
số 27.000 HTX cả nước. Giai đoạn 05 năm 2. Phát triển sản xuất theo hợp đồng

tham gia các chuỗi giá trị này. Để thúc đẩy án, kế hoạch liên kết đến nay là 895.351 triệu

qua (2016-2021) khu vực kinh tế tập thể nông sản (contract farming).
HTX trong nông nghiệp đã có những bước Đây là nội dung lớn thứ 2 trong “Tổ chức sản

chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đó là:

cho các đối tượng thực hiện liên kết được

- Về hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết:

1.508 lớp, với tổng kinh phí là 440.933 triệu

tiến rất đáng ghi nhận, “thoát khỏi tình

Các địa phương đã bố trí kinh phí hỗ trợ đồng; ii) Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến

xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp định

liên kết, Nghị định 98 xây dựng 03 nhóm đồng. Trong đó: i) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn

trạng yếu kém kéo dài, đang có nhiều tiềm hướng liên kết chuỗi giá trị” mà trọng tâm
năng phát triển – đánh giá của Bộ Chính là thực hiện các nội dung quy định tại Nghị

tư vấn xây dựng liên kết cho 338 chuỗi với

trị - Ban Bí thư Trung ương Đảng”. Bình định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của
quân mỗi năm có từ 1.600-2.000 HTX nông Chính phủ. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

trong đó ngân sách Trung ương 22.307 triệu

đồng; iii) Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa

đồng và ngân sách địa phương là 4.279

học kỹ thuật, áp dụng quy trình kỹ thuật và

nghiệp thành lập mới. Doanh số bình quân được xem là khung khổ pháp lý đầu tiên
mỗi HTX đã tăng gần gấp đôi từ 1.600 triệu quy định về liên kết chuỗi giá trị và những

triệu đồng. Tỉnh đã hỗ trợ chi phí tư vấn liên

quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi đã

nhất cho nhiều chuỗi liên kết nhất là: Đắk

hỗ trợ được 197 chuỗi, với tổng kinh phí là

đồng năm 2016 lên 2.440 triệu năm 2020.

chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với phát

Lắk (110 chuỗi); Lâm Đồng (34 chuỗi), Nam 60.213 triệu đồng; iv) Hỗ trợ giống, vật tư,

Cả nước thu hút được 3,28 triệu hộ (bằng

triển chuỗi giá trị. Những điểm đáng quan

Định (32 chuỗi), Bắc Kạn (25 chuỗi), Nghệ bao bì, nhãn mác sản phẩm, đã hỗ trợ cho

nông thí điểm nhân ra diện rộng được 269

tổng kinh phí hỗ trợ là 26.586 triệu đồng; mô hình, với tổng kinh phí là 118.066 triệu

38% tổng số hộ nông, lâm, thủy sản), bình tâm trong nội dung của Nghị định này là:
quân mỗi HTX có khoảng 180 thành viên • Quy định rõ ràng về 7 hình thức liên kết

An (25 chuỗi), Thái Nguyên (17 chuỗi), Kiên

và mỗi HTX cung ứng từ 7 đến 16 dịch vụ

gắn với tiêu thụ nông sản (hay còn gọi là

Giang (8 chuỗi). Các tỉnh hỗ trợ tư vấn liên sản phẩm an toàn, xây dựng thương hiệu

khác nhau trong đó có trên 4.200 HTX đã chuỗi giá trị).
thực hiện được dịch vụ sơ chế, bảo quản, • Hợp đồng liên kết giữa các tác nhân bắt
tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông buộc phải được xác lập theo mẫu và xác
dân. Có trên 2.200 HTX đã liên kết đầu tư định cụ thể trách nhiệm của tác nhân chính

kết nhiều cũng chính là các tỉnh đã phê và quản bá sản phẩm đã hỗ trợ được 15.546

tư vấn xây dựng liên kết rất quan trọng để

10.264 triệu đồng. Để tiếp tục đẩy mạnh

thành lập dự án, doanh nghiệp trực thuộc. (chủ chuỗi) trong chuỗi giá trị.
Các hợp tác xã bước đầu đã thu hút được • Quy định các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ

phát triển liên kết.

phát triển liên kết sản xuất theo hợp đồng,

- Chính sách hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên

nhiệm vụ thời gian tới cần:

sự quan tâm của giới trẻ, những người đã nhất là chính sách hỗ trợ tư vấn xây dựng
qua đào tạo về làm việc. Thực hiện chính dự án, kế hoạch liên kết, chính sách hỗ trợ

kết: Đến nay, các địa phương đã thực hiện •

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền về

hỗ trợ cho 579 dự án liên kết với tổng kinh

các nội dung quy định trong Nghị định

sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho xúc tiến thương mại và đặc biệt là hạ tầng
các HTX (theo Thông tư 340/2016/TT-BTC) sản xất kinh doanh lên đến 10 tỷ đồng/dự
cả nước đã thu hút được trên 833 lao động án.

phí là 1.921 tỷ đồng, bình quân 3,32 tỷ đồng/

98/2018/NĐ-CP. Hỗ trợ tháo gỡ những

dự án liên kết. Các nội dung hỗ trợ hạ tầng

khó khăn mà các địa phương, doanh

cho các dự án liên kết gồm: i) Hỗ trợ máy

nghiệp, HTX và người dân đang gặp

qua đào tạo cao đẳng, đào tạo về làm việc

móc thiết bị đã thực hiện hỗ trợ được 803

phải.

cho các HTX nông nghiệp.

Sự ra đời của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

563 sản phẩm với tổng kinh phí là 228.131

Giang (15 chuỗi), Hải Dương (11 chuỗi), Tiền triệu đồng; v) Hỗ trợ xác nhận, chứng nhận

duyệt được nhiều dự án, kế hoạch liên kết. sản phẩm, với tổng kinh phí là 37.743 triệu
Điều đó chứng tỏ chính sách hỗ trợ chi phí đồng; vi) Các hỗ trợ khác: tổng kinh phí là
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Nghiên cứu, rà soát dánh giá và chuẩn

chứng nhận tiêu chuẩn, chất lượng hàng

bị để tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh

hóa; khuyến nông và cung cấp mã số vùng

giá kết quả 3 năm triển khai Nghị định.

trồng và thực hiện truy suất nguồn gốc sản

Tiếp tục theo dõi, cập nhật và tổng hợp phẩm. Cùng với sự hợp tác, liên kết của các
đầy đủ kết quả thực hiện của các địa

hộ chuyên canh, HTX và doanh nghiệp (đầu

phương báo cáo Chính phủ hàng năm.

ra) vùng nguyên liệu là nơi áp dụng các giải

Ưu tiên hỗ trợ, củng cố các HTX tham

pháp chính sách hỗ trợ như tín dụng quản

gia các dự án, kế hoạch phát triển chuỗi

trị dòng tiền theo chuỗi giá trị, bảo hiểm

liên kết theo theo quy định tại Nghị định

nông nghiệp. Ngoài ra, những ứng dụng

98 (chính sách về đào tạo, tập huấn, thu

nhằm số hóa các dữ liệu đất đai, sinh vật,

hút cán bộ, hỗ trợ hạ tầng, hỗ trợ xúc

giống cây trồng vật nuôi, tình hình quy

tiến thương mại, cấp mã số vùng trồng,

hoạch đất đai sẽ giúp cho việc chuyển đổi

truy xuất nguồn gốc…)

số trong nông nghiệp trở nên hiệu quả.

3. Phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm Phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm
sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong

nông lâm thủy sản đạt chuẩn, quy mô lớn,

nước và xuất khẩu.

tập trung là xu thế tất yếu của nền nông

Vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn nghiệp hàng hóa, hiện đại, hội nhập quốc
phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

tế sâu rộng như hiện nay. Trong bối cảnh

(gọi tắt là vùng nguyên liệu) là nội dung

nước ta đang đẩy mạnh tiến trình cơ cấu

(cấp độ) thứ 3 trong tổ chức lại sản xuất, lại ngành nông nghiệp, vùng nguyên liệu
kinh doanh ngành nông nghiệp định

được xác định là điểm khởi đầu và là nền

hướng liên kết chuỗi. Nói như thế có nghĩa tảng để phát triển các chuỗi giá trị nông
là trong vùng nguyên liệu bao gồm cả liên lâm, thủy sản hiệu quả, bền vững. Việc xây
kết giữa các hộ nông dân trong các HTX và

dựng được vùng nguyên liệu sẽ là khâu đột

liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, HTX và phá, giải quyết được các khâu tiếp theo
các nhà máy chế biến, doanh nghiệp đầu trong chuỗi giá trị. Trên nền tảng này sẽ
ra, nhưng như thế là chưa đủ. Vùng nguyên phát triển hạ tầng sản xuất và kinh doanh
liệu được tổ chức dựa trên những lợi thế cho nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa
của vùng, miền trong sản xuất các sản hiện đại; qua đó thu hút doanh nghiệp đầu
phẩm nông nghiệp với hệ thống hạ tầng

tư chế biến, thương mại trong các vùng

sản xuất và kinh doanh phù hợp với yêu nguyên liệu nhằm cắt giảm khâu trung
cầu phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi gian; giảm chi phí rủi ro trong sản xuất và
thế đó. Vùng nguyên liệu cũng là nơi cung

thương mại sản phẩm, đồng thời giám sát

cấp các dịch vụ công phục vụ sản xuất kinh

sâu hơn, minh bạch hóa quy trình sản xuất

doanh nguyên liệu và hàng hóa nông sản

và chất lượng nguyên liệu đầu vào cho chế

như khuyến nông, đào tạo nghề cho lao biến và tiêu thụ. Quản trị vùng nguyên liệu
động theo nhu cầu sản xuất nông sản tốt sẽ giúp cải thiện tổ chức sản xuất, ổn
hàng hóa đặc thù. Vùng nguyên liệu cũng định chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất
là nơi cung cấp các dịch vụ xác nhận,

sau thu hoạch, từ đó nâng cao thu nhập

cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
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cho người dân, góp phần thay đổi bộ mặt

Phát triển các vùng nguyên liệu nông ng- nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
hiệp còn giúp cho Nhà nước dễ dàng trong - Đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị
việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh, chế biến
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến

vận chuyển tiêu thụ nông sản hàng hoá.

thương mại, qua đó giúp cộng đồng nông

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX nông

dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội ngành nghiệp trong vùng nguyên liệu tham gia
phát triển bền vững. Đồng thời, phát triển

có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương

vùng nguyên liệu cũng giúp nhà nước mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng liên kết,
thực hiện tốt quy hoạch sản xuất, linh hoạt hợp tác với các doanh nghiệp để nâng cao
trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng năng lực cạnh tranh, tiếp cận khoa học và
vật nuôi phù hợp với quy luật cung cầu cho công nghệ.
nông sản; qua đó quản lý hiệu quả được - Khuyến khích liên kết, hợp tác giữa
nguồn cung các sản phẩm nông nghiệp.

Doanh nghiệp với các HTX nông nghiệp để

Quan điểm xây dựng vùng nguyên liệu là:

hình thành chuỗi giá trị nông sản, mở rộng

- Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế thị trường tiêu thụ, liên doanh, liên kết và
biến và tiêu thụ phải gắn liền với quy hoạch làm đầu mối cung cấp nông sản phục vụ
phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm phát

trong nước và định hướng đến thị trường

triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, xuất khẩu, phát triển bền vững.
sinh thái và thúc đẩy chế biến, bảo quản,

- Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế

tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm biến và tiêu thụ phải đồng bộ với cơ chế
nông, lâm, thủy sản.

chính sách, huy động được mọi nguồn lực

- Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế của các thành phần kinh tế kết hợp với sự
biến và tiêu thụ phải trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ của Nhà nước, để đảm bảo sản xuất
của thị trường; phát huy lợi thế và điều kiện có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái và
tự nhiên của từng vùng, gắn kết chặt chẽ

phát triển bền vững.

với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị

Trên cơ sở đó những nội dung chính hỗ

trường tiêu thụ, hình thành các vùng sản

trợ phát triển vùng nguyên liệu là:

xuất hàng hóa chuyên canh tập trung,
ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là

1

.Củng cố, nâng cấp và phát triển hạ tầng
vùng sản xuất, bao gồm cả hạ tầng sản

công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông xuất nông nghiệp và hạ tầng phục vụ phát
nghiệp sinh thái, hữu cơ, thông minh, kinh triển dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản và
tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh thương mại nông sản…
nông nghiệp.
- Phát triển vùng nguyên liệu trên cơ sở

2

.Củng cố và phát triển các tổ chức hợp
tác của nông dân (tổ hợp tác, hợp tác

tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây xã, hội, hiệp hội ngành hàng) trong vùng
trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công
nghệ, bảo quản, chế biến nhằm phát huy
tối đa giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập

nguyên liệu.

3

.Đẩy mạnh công tác khuyến nông và
chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt
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hàng. HHNH có chức năng bảo vệ lợi ích hợp

liệu đạt chuẩn và phát triển hiệp hội ngành

.Hỗ trợ phát triển các hợp đồng liên

pháp của hội viên, thúc đẩy sự phát triển

hàng. Đây là những nội dung nhiệm vụ

kết chuỗi tiêu thụ nông sản (contract

của ngành. Hiệp hội vừa là cầu nối giữa các

rất lớn và rất khó và không thể thực hiện

farming) theo quy định tại Nghị định thành viên với nhà nước vừa là người thực

trong ngày một ngày hai. Vì thế toàn thể

98/2018/NĐ-CP.

thi một số công việc mà nhà nước không

cán bộ, công chức người lao động trong

.Hỗ trợ các dịch vụ công trong vùng nên làm hoặc làm không hiệu quả, chẳng

ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông

nguyên liệu như: cấp mã số vùng trồng,

hạn như: Tham gia hòa giải các tranh chấp

thôn cần thấu hiểu, nắm chắc nhiệm vụ để

truy suất nguồn gốc sản phẩm; xác nhận,

thương mại; vận động nông dân tham gia

tham mưu cho Bộ và các địa phương thực

chứng nhận các tiêu chuẩn, hợp chuẩn các tổ chức hợp tác của chính mình; vận

hiện tốt mục tiêu tổ chức sản xuất, kinh

chất lượng, tem nhãn sản phẩm đặc thù động nông dân thực hiện sản xuất an toàn,

doanh ngành nông nghiệp định hướng

(Ocop, sinh thái, hữu cơ…) cho sản phẩm

tránh gây ô nhiễm; quản trị xung đột lợi ích

liên kết chuỗi giá trị nông sản. /.

nông nghiệp; Cung cấp thông tin thời tiết

(gouvernance) giữa các bên khác nhau của

và thông tin thị trường, thương mại.

chuỗi liên kết; đào tạo, hướng dẫn, giúp đõ

là khuyến nông cộng đồng.

4
5

6
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PHÁT TRIỂN NGHỀ,
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.Chuyển đổi số trong vùng nguyên liệu nông dân sản xuất hiệu quả; tránh những

1. Tầm quan trọng của phát triển nghề,

với các hoạt động được ưu tiên thực

bẫy tín dụng, nợ nần; phản ánh tiếng nói,

làng nghề trong sự phát triển nông ng-

hiện trong vùng nguyên liệu như: Xây dựng

nhu cầu của người sản xuất đến với chính

hiệp, nông thôn

các bản đồ nông nghiệp số (đất đai, thời quyền, cung cấp các thông tin thị trường,

Phát triển ngành nghề, làng nghề góp

tiết, khí hậu, phân bố cây trồng, giống, đa

chủ trương chính sách của nhà nước… Hiện

phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh

dạng sinh học…); Bản đồ hóa kế hoạch sản

nay, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

tế- xã hội, bảo tồn và giữ gìn nét văn hóa

xuất, luân canh, rải vụ cây trồng theo năng

có một số Hiệp hội đã và đang hoat động.

truyền thống dân tộc, văn hóa đặc sắc của

lực tiêu thụ và chế biến; truy suất nguồn

Tuy nhiên, nhiều hiệp hội chưa nhận thức

mỗi vùng miền; khôi phục và phát triển

gốc sản phẩm; quan chắc môi trường (đất, được đầy đủ và phát huy được hết vai trò,

nhiều nghề, làng nghề truyền thống; giải

nước…)

nhiệm vụ của mình nhất là 3 chức năng

quyết việc làm, tăng thu nhập cho người

Thí điểm các chính sách tín dụng, bảo nhiệm vụ đầu triên trên đây. Một số hội,

lao động ở nông thôn, đặc biệt là lao động

hiểm nông nghiệp: Ưu tiên các phương hiệp hội không có các đại diện cho tất cả

lớn tuổi, người tàn tật, lao động nữ...

7

thức quản lý cho vay theo dòng tiền, thí các tác nhân khác nhau trong chuỗi giá trị

Tổ chức sản xuất ở các làng nghề đang có

điểm chính sách bảo hiểm thương mại

xu hướng chuyển mạnh sang mô hình tổ

ngành hàng.

trong nông nghiệp đi kèm với cho vay tín Tóm lại, việc tổ chức sản xuất, kinh doanh

chức sản xuất hợp tác theo chuỗi giá trị với

dụng...

ngành nông nghiệp định hướng liên kết

hệ thống doanh nghiệp thương mại sản

4. Củng cố, phát triển các hội, hiệp hội chuỗi là yêu cầu khách quan và là một trong

xuất làm nòng cốt, góp phần tăng khối

ngành hàng.

3 trụ cột (cùng với việc đầu tư phát triển hạ

lượng hàng hoá xuất khẩu, dịch vụ du lịch

Củng cố hoặc thành lập mới các Hiệp hội tầng và phát triển KHCN) của quá trình cơ

làng nghề. Mẫu mã sản phẩm của các làng

ngành hàng là nội dung quan trọng thứ 4 cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển

nghề ngày càng đa dạng và phong phú, có

trong tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nông nông thôn hiện nay. Nội dung của tổ chức

đặc tính riêng mang đậm nét văn hóa quốc

nghiệp định hướng liên kết chuỗi. Hội, hiệp

sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp

gia, vùng miền.

hội ngành hàng (HHNH) có vai trò quan

định hướng liên kết chuỗi bao gồm từ phát

Tạo việc làm, thu nhập cho trên 2,3 triệu lao

trọng, là cầu nối giữa Nhà nước và cộng triển các tổ chức kinh tế hợp tác của nông

động nông thôn, tương lai có thể là 4-5 triệu

đồng doanh nghiệp, HTX, người sản xuất (là

dân (THT, HTX), phát triển hợp đồng nông

lao động vào năm 2025, góp phần chuyển

các hội viên) hoạt động trong một ngành sản, chuỗi giá trị; xây dựng vùng nguyên

dịch cơ cấu lao động nông thôn. Mức thu

32

Báo cáo thường niên ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 2021

nhập của lao động ngành nghề cao gấp
2,0 lần so với thu nhập của lao động thuần
nông.
Ngành nghề và ngành nghề thủ công mỹ
nghệ Việt Nam có nhiều tiềm năng lớn để
phát triển và tạo ra sự phát triển lan tỏa
đối với kinh tế nông thôn, kéo theo sự phát
triển các ngành sản xuất nguyên, vật liệu
(ví dụ: mây, tre, lanh, cói, trồng rừng..), các
ngành dịch vụ thời gian qua. Cùng với nhu
cầu tăng lên ở các thị trường, việc giảm
thuế từ các hiệp định thương mại tự do và
các biện pháp tăng cường năng lực của các
doanh nghiệp xuất khẩu, cải tiến mẫu mã
thiết kế sản phẩm, hợp chuẩn quốc tế sẽ
thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu
hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đạt trên
12%/năm, dự kiến có thể đạt >4,0 tỷ USD
vào năm 2025.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chính
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng
cao nhận thức về về phát triển ngành nghề
nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề,
nghề và làng nghề truyền thống.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Tiếp tục xây dựng kế hoạch,

học kỹ thuật trong sản xuất để

đề án dự án phát triển
ngành

nghề

nâng cao năng suất, chất

nông

lượng và đa dạng hóa

thôn, bảo tồn phát
triển

nghề,

33

các sản phẩm. Thực

làng

hiện có hiệu quả

truyền

đào tạo nghề, đẩy

tổ

chức

mạnh việc thiết kế

công

nhận

nghề

và phát triển các

làng

nghề;

nghề
thống;

công

sản phẩm mới.
Đẩy mạnh các hoạt

nhận và tôn vinh nghệ

động xúc tiến thương

nhận, thợ giỏi; hỗ trợ tín

mại các sản phẩm ngành

dụng, đổi mới ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ

nghề nông thôn, làng nghề theo

trợ hạ tầng, mở rộng mặt bằng sản xuất,

Chương trình xúc tiến thương mại quốc

xúc tiến thương mại; đào tạo nhân lực và

gia, Chương trình xúc tiến thương mại - du

nhiều các nội dung khác

lịch của các địa phương và Chương trình

Thực hiện đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ

OCOP.

tầng: Cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ

Đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề:

sở hạ tầng làng nghề gắn với du lịch và xây

Gắn kết chương trình phát triển làng nghề

dựng nông thôn mới.

với chương trình phát triển du lịch; tăng

Quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu

cường mở các tour, tuyến du lịch làng quê,

tập trung, ổn định:. Trước mắt, ưu tiên đầu

làng nghề, phố nghề vừa phục vụ du lịch,

tư phát triển một số trung tâm nguyên liệu

vừa trình diễn nghề và bán sản phẩm làng

tập trung lớn cho sản xuất các sản phẩm

nghề để các sản phẩm làng nghề được tiếp

chủ lực như mây tre đan lá, thêu dệt, gốm

cận với khách du lịch trong và ngoài nước.

sứ.. tại các địa phương có điều kiện phù

Củng cố và tăng cường liên kết ngành:

hợp.

Khuyến khích liên kết các hội, doanh

Hỗ trợ và tạo điều kiện mặt bằng đất đai

nghiệp của các địa phương với nhau để

để xây dựng một số trung tâm bảo tồn và

thành lập các Hội, Hiệp hội nghề ở quy mô

phát triển sáng tạo các ngành nghề thủ

lớn toàn ngành, quốc gia.

công chủ lực của Việt Nam theo hướng xã

Tăng cường phòng chống, xử lý ô nhiễm

hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm

môi trường làng nghề qua việc thanh tra,

tại một số địa phương có ngành phát triển

kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân

mạnh với chức năng là trung tâm thiết

vi phạm pháp luật về BVMT. Hỗ trợ đầu tư

kế sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực; bảo

nâng cấp các hệ thống xử lý môi trường tại

tồn và trưng bày giới thiệu sản phẩm; trải

cơ sở trong làng nghề; xây dựng hệ thống

nghiệm nghề, giao lưu văn hóa làng nghề;

xử lý nước thải tập trung cho làng nghề;

kết nối phát triển thị trường và du lịch dịch.

xây dựng hệ thống thu gom, phân loại chất

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa

thải rắn. /.
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nghiệp cho lao động nông thôn đến nay

đào tạo nghề nông

vẫn còn tồn tại một số bất cập: (i) Chất

nghiệp cho lao động

lượng, năng suất lao động trong ngành

nông thôn đóng một

nông nghiệp còn thấp (ii) Tỷ lệ lao động

vai trò quan trọng đối

được đào tạo nghề nông nghiệp còn thấp

với sự phát triển của

so với tổng lao động nông nghiệp; (ii) Chưa

ngành nông nghiệp

cập nhật, bổ sung những ngành nghề đào

như:

tạo mới phù hợp với xu hướng phát triển

(i) Hình thành đội ngũ

của thị trường (chủ yếu là các ngành nghề

nông

truyền thống, thiếu các ngành nghề ứng

nghiệp

để

dụng công nghệ cao, tiên tiến, kinh doanh

thành

lực

Trong những năm qua công tác đào tạo dịch vụ nông nghiệp); (iv) Quá trình triển

dân

chuyên
họ

trở

lượng

chính trong quá trình

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

khai vẫn còn lúng túng, tồn tại tình trạng

đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn

phát triển kinh tế

chạy theo số lượng mà chưa quan tâm tới

nhân lực cho ngành nông nghiệp và đóng

nông thôn, xây dựng

hiệu quả, chất lượng người được đào tạo

góp vào kết quả chung của ngành.

Xã hội đã xây dựng được 140 chương trình,

(v) phương pháp đào tạo chưa đổi mới đề

giáo trình khung, 02 chuẩn đầu ra trình độ nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp

Tuy nhiên, lao động nông nghiệp Việt Nam phù hợp với yêu cầu của người học nghề
hiện nay vẫn có trình độ chuyên môn, kỹ (vi) hệ thống giáo dục nghề còn lạc hậu và
năng thấp; tỷ lệ lao động qua đào tạo mới

chưa làm tốt việc kết hợp với tạo việc làm,

sơ cấp, 32 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc

lực lượng lao động
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới.

gia và chỉ đạo các địa phương xây dựng (ii) Tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất
được khoảng 7.520 chương trình, giáo trình

lượng cao phục vụ cho phát triển nông

đào tạo nghề nông nghiệp. Đã có trên

nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa đồng

80.000 tin, bài về những lợi ích, hiệu quả

bộ, chế biến, liên kết sản xuất theo chuỗi

của việc tham gia học nghề nông nghiệp

giá trị, chứng nhận an toàn; nghề về quản

và số người được phổ biến tuyên truyền, tư

trị trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và

Trong 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề

vấn học nghề 11,64 triệu người.

các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh

cho lao động nông thôn, cả nước đã đào tạo

2. Vai trò đào tạo nghề nông nghiệp giai nông nghiệp; đào tạo nhằm nâng cao giá

được 2,84/3,0 triệu lao động nông thôn học

đoạn 2021 - 2025

nghề nông nghiệp (đạt 94,67% kế hoạch đề

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ gia, nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, nhóm

ra). Trong đó: Đào tạo trình độ sơ cấp nghề

XIII, ngành nông nghiệp cơ cấu lại theo sản phẩm chủ lực địa phương, “Mỗi xã một

đạt 0,87 triệu người (chiếm 30,50%); đào tạo

hướng nâng cao giá trị và phát triển bền

dưới 03 tháng đạt 1.89 triệu người (chiếm

vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng

66,55%); đào tạo trình độ trung cấp là 0,06

trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm nông thôn mới.

triệu người (chiếm 2.02%) và cao đẳng được

“phát triển nông nghiệp thông minh, hội

0,03 triệu người (chiếm 0,97%).
hạn chế trên làm cho năng suất lao động

nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí vực nông nghiệp được học tập, tiếp cận và

Đã nâng cao thu nhập và tạo việc làm mới

trong ngành nông nghiệp Việt Nam thấp

hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển

cho 2,79 triệu người học sau khi đào tạo

bền vững; nông thôn mới phồn vinh và nghiệp hiện đại trên thế giới nhằm nâng

đạt 24% (tỷ lệ cấp bằng, chứng chỉ là 4,6%); chưa gắn kết chiến lược đào tạo nghề cho
lao động có độ tuổi cao (chủ yếu là trên 35 lao động nông thôn.
tuổi), trình độ không đồng đều... Những 1. Một số kết quả đào tạo nghề nông
nghiệp giai đoạn 2010 - 2020

hơn nhiều các nước trong khu vực và thấp nghề nông nghiệp (đạt 97,98 % so với tổng

trị cho các nhóm sản phẩm chủ lực quốc

sản phẩm” (OCOP) gắn thực hiện quá trình

(iii) Giúp cho người lao động trong lĩnh
ứng dụng các phương pháp sản xuất nông

văn minh, nông dân giầu có”. Để thực hiện cao năng suất lao động, chất lượng và khả

nhất trong các nhóm ngành kinh tế Việt

số lao động được đào tạo)

Nam

được điều này, thì nâng cao chất lượng năng cạnh tranh của các sản phẩm nông

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

nguồn nhân lực ngành nông nghiệp là một

Quá trình triển khai đào tạo nghề nông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và

sản Việt nam.

trọng những giải pháp then chốt. Vì vây, (iv) Tạo ra thị trường lao động nông nghiệp
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phong phú giúp cho các

thiếu năng lực kỹ thuật để giải quyết các

đơn vị sử dụng lao động

vấn đề phức tạp về đánh giá tổn thất, xác

(doanh nghiệp, hợp tác

định phí bảo hiểm, giám sát kỹ thuật cho

THỰC TRẠNG BẢO
HIỂM NÔNG NGHIỆP
Ở VIỆT NAM

xã, trang trại) có nhiều sự
lựa chọn nguồn nhân lực
khi tham gia đầu tư, kinh
doanh vào lĩnh vực nông

cây trồng và vật nuôi khi tham gia.
2. Kết quả thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP
Ngày 18/4/2018, Chính phủ bàn hành Nghị

nghiệp.

định số 58/2018/NĐ-CP đã thiết lập một

3. Một số nhiệm vụ và giải

khung pháp lý ổn định, minh bạch để

pháp

hướng dẫn thực hiện cả bảo hiểm nông

1) Mỗi năm tổ chức đào tạo

I. THỰC TRẠNG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

nghề nông nghiệp cho trên

Ở VIỆT NAM

300.000 lao động nông
thôn, trong đó tập trung
đào tạo để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào
tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Tập trung đào
tạo cho lao động trong các vùng nguyên
liệu đạt chuẩn; đào tạo nâng cao giá trị các
sản phẩm chủ lực của địa phương; đào tạo
nâng cao năng lực cho các HTX nông nghiệp (nghề “Giám đốc HTX nông nghiệp”);
đào tạo các nghề dịch vụ nông nghiệp
nông thôn, dịch vụ du lịch; cơ giới hóa trong
nông nghiệp và chuyển đổi số.
2) Rà soát, cập nhật, bổ sung và xây dựng
bổ sung khung chương trình giáo trình,
tiêu chuẩn kỹ năng nghề nông nghiệp cho
các nhóm nghề mới phù hợp với yêu cầu và
thực tiễn sản xuất hiện nay
Xây dựng bài giảng, giáo án điện tử một số
nghề nông nghiệp làm tài liệu đào tạo trực
tuyến, đào tạo từ xa. Tập trung vào các nghề
thuộc 13 nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia;
giám đốc hợp tác xã nông nghiệp; cơ giới
hóa trong nông nghiệp; bán hàng online;
kinh doanh; chế biến các sản phẩm nông
sản; sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ
nghệ, quản lý môi trường nông thôn; dịch
vụ nông nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ du
lịch nông thôn.

1. Kết quả thực hiện bảo hiểm nông ng3) Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm,

hiệp theo Quyết định số 135/2011/QĐ-TTg

cập nhật các chủ trương định hướng, kiến

Chương trình 315 được thực hiện thí điểm

thức sản xuất nông nghiệp cho đội ngũ

từ năm 2011-2013 cho trồng trọt (lúa), chăn

giảng viên, nghệ nhận, thợ giỏi, cán bộ

nuôi (trâu, bò và gia cầm) và nuôi trồng thủy

khuyến nông các cấp, nông dân sản

sản (tôm và cá tra) tại 20 tỉnh, thành phố

xuất, kinh doanh giỏi tham gia đào tạo

với sự tham gia của 236.396 người trồng

nghề nông nghiệp. Tổ chức các lớp tập

lúa, 60.133 người chăn nuôi và 7.487 hộ nuôi

huấn TOT cho đội ngũ giảng viên, cán bộ

trồng thủy sản. Mặc dù Chương trình được

khuyến nông các cấp về công tác tuyển

Chính phủ hỗ trợ rất lớn nhưng thị phần

sinh, tổ chức lớp học và phương pháp đào

của bảo hiểm nông nghiệp không đáng

tạo trực tiếp, trực tuyến phù hợp với mọi

kể, tỷ lệ bồi thường gần 200%. Sau hai năm,

điều kiện.

chương trình này bị

4) Xây dựng các chuyên trang, phóng sự

tạm dừng vào năm

tuyên truyền về chủ trương, định hướng

2014.

phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất nông

Nguyên

nghiệp, các yêu cầu về đào tạo nghề nông

do bảo hiểm nông

nghiệp cho lao động nông thôn. Tổ chức

nghiệp

các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về công tác

mẻ, tập quán nông

đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho

nghiệp

lao động ngành nông nghiệp. Xây dựng

thống,

sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác đào

tầng

tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông

bảo hiểm kém phát

thôn. Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả

triển; thiếu khung

sau đào tạo nghề nông nghiệp cho lao

pháp lý phù hợp và

động nông thôn. /.

nhất quán cho thị

nhân
còn

là
mới

truyền
cơ
thị

sở

hạ

trường

trường bảo hiểm;

nghiệp thương mại và bảo hiểm nông
nghiệp được chính phủ hỗ trợ.
Về hỗ trợ của Chính phủ đối với bảo hiểm
nông nghiệp: Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 22/2019/ QĐ-TTg về việc

thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm
nông nghiệp tại 19 tỉnh thành cho 05 sản
phẩm là: lúa, trâu, bò, tôm sú, tôm thẻ chân
trắng với mức hỗ trợ phí bảo hiểm 90%
cho hộ nghèo và 20% cho hộ thường và tổ
chức đáp ứng được một số điều kiện. Có 02
Doanh nghiệp bảo hiểm tham gia là Bảo
Việt, Bảo Minh.
Năm 2020, Nghệ An là tỉnh duy nhất đã ký
được hợp đồng bảo hiểm cho cây lúa vụ Hè
– Thu năm 2020 (cho 7.291 hộ với diện tích
1.465 ha thuộc 102 xã của 8 huyện). Tổng giá
trị bảo hiểm là 39.107 triệu đồng, số phí bảo
hiểm là 2.007 triệu đồng. Tổng diện tích lúa
bị thiệt hại là 139,04 ha/ 1.465 ha được bảo
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hiểm với số tiền phải bồi thường là hơn 145

tượng cây trồng, vật nuôi có lợi thế trong đoạn 2021-2025”. Trong đó, dự kiến sẽ triển

triệu đồng. Tuy nhiên, còn một số vướng

xuất khẩu, sản xuất hàng hóa lớn; bổ sung khai bảo hiểm nông nghiệp cho 5 vùng

mắc khi sử dụng công nghệ RIICE để xác

các loại rủi ro cấp thiết cần được hỗ trợ bảo nguyên liệu thuộc 11 tỉnh để phù hợp với

định thiệt hại. Năm 2021, Thái Bình đã phê
duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm
đối với cây lúa trên địa bàn 04 huyện cho

trắng) chưa địa phương nào triển khai
thành công.
Về kết quả thực hiện bảo hiểm thương mại
(không có sự hỗ trợ phí của Nhà nước): một
số Công ty bảo hiểm hiện đang triển khai
theo hình thức thương mại như ABIC, MIC,
Bảo Minh, Bảo Việt… cho rừng trồng, chăn
nuôi. Trong đó, việc gắn bảo hiểm nông
nghiệp với vay vốn tín dụng trong sản xuất
nông nghiệp bước đầu cho kết quả khả
quan. Điển hình từ 2018-2021, ABIC có tổng
doanh thu khai thác bảo hiểm nông nghiệp là hơn 8.037 triệu đồng đã triển khai
ở 17 tỉnh, thành. Trong đó, bảo hiểm vật
nuôi (bò sữa, trâu bò thịt, trâu bò giống) với
182 hộ, 20 tổ chức tham gia số lượng 18.192
con, doanh thu bảo hiểm đạt 2.653,62 triệu
đồng, giá trị bảo hiểm là 516.352,22 triệu
đồng. Bảo hiểm rừng trồng cho 5.706,73
ha của 10 hộ, 13 tổ chức với giá hơn 253.934
triệu đồng và doanh thu bảo hiểm là 998,54
triệu đồng. Doanh nghiệp này đánh giá
bảo hiểm nông nghiệp gắn với tín dụng có
tiềm năng rất lớn. Hiện nay, Agribank luôn
duy trì dư nợ cho vay chăn nuôi trâu, bò
trên 70.000 tỷ đồng với số khách hàng gần
1 triệu hộ vay (ước tính dưới 20% tổng đàn
trâu, bò trên toàn quốc).

người sản xuất để thu hút các bên tham

hiểm nông nghiệp, nhất là gắn bảo hiểm
nông nghiệp. Đây cũng là cơ hội để đẩy

Đặc biệt, Nhà nước cần tập trung khuyến mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức

với trâu bò, chỉ triển khai được tại Hà Giang

hiểm thủy sản (tôm sú và tôm thẻ chân

định hướng nêu trên nhằm mở rộng bảo

trong bảo hiểm.

hộ thường với tổng diện tích 1.129 ha. Đối

3793 con trâu bò của 3484 hộ. Riêng bảo

hiểm phù hợp với thực tế và nhu cầu của

gia, đảm bảo nguyên tắc “số đông bù số ít” nông nghiệp với các chuỗi liên kết trong

3.533 hộ nghèo, 4.329 hộ cận nghèo, 20 hộ

với mức phí bảo hiểm đạt 2.600 triệu cho
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khích phát triển bảo hiểm thương mại: xây về lợi ích của bảo hiểm nông nghiệp nhằm
dựng các sản phẩm bảo hiểm mới theo

xây dựng nền kinh tế nông nghiệp bền

HIỂM THỜI GIAN TỚI

hướng tập trung vào các loại cây trồng, vật

vững, thích ứng với tình hình biến đổi khí

Bảo hiểm nông nghiệp được coi là tấm lá

nuôi chủ lực và các rủi ro cấp thiết tại các hậu và dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

chắn của nông dân trước thiệt hại do thiên

vùng miền (các loại thiên tai, dịch bệnh hiện nay.

tai, dịch bệnh trong quá trình sản xuất. Xa

thường gặp, có tác động lớn đến sản xuất).

hơn, bảo hiểm nông nghiệp còn là một

Ngành nông nghiệp gắn kết bảo hiểm

giải pháp quản lý rủi ro hữu hiệu đối với

nông nghiệp với tín dụng. Ngân hàng giảm

người sản xuất: được thông báo, cảnh báo

một phần lãi suất để trả phí bảo hiểm – khi

về thông tin thời tiết, sâu bệnh; được giám

người vay vốn được nhận thêm một thẻ bảo

sát để tuân thủ quy trình kỹ thuật; được

hiểm. Người sản xuất phải tuân thủ theo

xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc

quy định về kỹ thuật của cơ quan chuyên

sản phẩm; dễ tiếp cận với các nguồn tín

ngành nên sẽ giúp sản xuất có chất lượng,

dụng. Các sản phẩm đảm bảo an toàn thực

đảm bảo tính bền vững.

phẩm, minh bạch nguồn gốc, dễ tiêu thụ

Bộ Nông nghiệp và PTNT cần giữ vai trò chủ

và có giá thành cao hơn. Từ đó, hướng tới

đạo trong việc quản lý quy hoạch, quy trình

sản xuất nông nghiệp trách nhiệm, minh

kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ hình thành Hiệp

bạch và bền vững.

hội ngành hàng, hỗ trợ phát triển HTX, ứng

Tuy nhiên, để phát triển bảo hiểm nông

dụng công nghệ trong quản lý sản xuất để

nghiệp tại Việt Nam từ kinh nghiệm của

cảnh báo xác định thiên tai, dịch bệnh, xác

các quốc gia khác cho thấy, Nhà nước cần

nhận năng xuất, sản lượng thực tế và thiệt

thực hiện vai trò chủ đạo. Theo đó, Bộ Tài

hại khi có sự kiện bảo hiểm xẩy ra.

chính thực hiện quản lý Nhà nước về bảo

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm cần

hiểm nông nghiệp, tham mưu cho Chính

thiết kế các sản phẩm sát với nhu cầu thực

phủ hoàn thiện thể chế chính sách như rà

tế, quy trình đơn giản dễ tham gia, bảo

soát sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2018/

hiểm cho các bệnh, thiên tai đang cấp thiết

NĐ-CP cho phù hợp với các quy định của

mới thu hút được người dân tham gia.

Luật chuyên ngành, tăng mức phí hỗ trợ

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang

cho đối tượng là các tổ chức sản xuất; đơn

xây dựng Đề án“Thí điểm xây dựng vùng

giản hóa thủ tục tham gia của các bên;

nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục

trong từng thời kỳ cần lựa chọn các đối

vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai

II.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG BẢO
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MỘT NĂM NHÌN LẠI KẾT
QUẢ TRIỂN KHAI QUYẾT
ĐỊNH SỐ 1325/QĐ-TTG
NGÀY 31/8/2020 CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT
TRIỂN NGÀNH MUỐI
GIAI ĐOẠN 2021-2023

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

triển ngành muối, Thủ tướng Chính phủ

sách địa phương và nguồn vốn huy

ban hành Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày

động hợp pháp khác.

31/8/2020 phê duyệt Đề án phát triển ngành

- Dự án2: Xây dựng mô hình nâng

muối giai đoạn 2021 – 2030, ngày 24/2/2021,

cao chất lượng sản phẩm muối. Đầu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

tư từ nguồn vốn khuyến nông Trung

ban hành Quyết định số 766/QĐ-BNN-KTHT

ương và khuyến nông địa phương,

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện

nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020

- Dự án 3: Củng cố, tổ chức lại sản

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề

xuất: Xây dựng chuỗi liên kết trong

án phát triển ngành muối giai đoạn 2021

sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối, đa

– 2030 và xây dựng Đề án Nâng cao chất

dạng hóa sản phẩm muối, xây dựng

lượng và chuỗi giá trị ngành hàng muối
Việt Nam tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định,
Muối không chỉ dùng để ăn, chế biến thực Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bến Tre
phẩm, công nghiệp hoá chất mà còn có và Bạc Liêu.
mặt trong nhiều ngành nghề khác của nền
kinh tế. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân
khác nhau ngành muối hiện nay còn nhiều
bất cập. Các vùng sản xuất muối trên toàn
quốc đều hình thành từ lâu, quy mô nhỏ lẻ,
phân tán, sản xuất thủ công nên giá thành
cao, năng suất, chất lượng thấp và không
đồng đều. Cơ sở hạ tầng đồng muối không

ĐỀ ÁN
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH
HÀNG MUỐI VIỆT NAM

được đầu tư nâng cấp hoặc đã được đầu tư 1. Quan điểm
nhưng không được sửa chữa thường xuyên Việc nâng cao chất lượng sản xuất, chế
nên xuống cấp trầm trọng. Số lượng đồng biến, tiêu thụ muối phải tiến hành đồng bộ
muối sản xuất theo quy mô công nghiệp các lĩnh vực: sản xuất, chế biến, bảo quản
còn ít so với nhu cầu. Một số tiến bộ khoa và tiêu thụ muối, gắn chuyển dịch cơ cấu
học đã được áp dụng nhưng chưa mang sản xuất muối với đổi mới công nghệ, đầu
tính đồng bộ nên chưa phát huy được hiệu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối; Tổ

quả. Mặt khác do thu nhập thấp nên diêm chức lại sản xuất, phát triển liên kết trong
dân bỏ ruộng, bỏ nghề chuyển sang công sản xuất, chế biến muối giữa hợp tác xã với
việc khác có thu nhập cao hơn. Năm 2021, doanh nghiệp; Chế biến, đa dạng hóa các
diện tích sản xuất muối cả nước đạt 11.393 sản phẩm muối, kết hợp bảo tồn và phát
ha (Diện tích muối thủ công đạt 7.874 ha; triển nghề muối truyền thống, gắn với du
diện tích muối công nghiệp đạt 3.519 ha); lịch, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập
Sản lượng muối đạt khoảng 914.999 tấn cho diêm dân.
(bằng 68,56% so với cùng kỳ 2020).
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2. Mục tiêu của đề án

Để khắc phục các tồn tại nêu trên và phát a) Mục tiêu chung:

Xây dựng 7 mô hình điểm tại các tỉnh: Thái
Bình, Nam Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh
Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu, góp phần nâng
cao chất lượng và chuỗi giá trị ngành hàng
muối Việt Nam, thỏa mãn nhu cầu muối
của địa phương và các tỉnh lân cận, từng
bước thay thế lượng muối nhập khẩu, tiến
đến xuất khẩu muối (nhất là muối phục
vụ tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm);
nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho
diêm dân.
b) Mục tiêu cụ thể: Phát triển vùng trọng
điểm sản xuất muối, với diện tích trực tiếp
sản xuất là 2.873 ha ha (tỉnh Nam Định:
60ha, Thái Bình: 38ha, Phú Yên: 120 ha,
Khánh Hòa 355 ha, Ninh Thuận: 350 ha, Bến
Tre: 600 ha, Bạc Liêu: 1350 ha).
3. Giải pháp thực hiện
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phối hợp với UBND các tỉnh Thái Bình, Nam
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận,
Bến Tre, Bạc Liêu triển khai thực hiện các
dự án:
- Dự án 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở
hạ tầng phục vụ sản xuất muối, đầu tư
từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021
– 2025 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản
lý; đường nội đồng đầu tư từ nguồn ngân

thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến
thương mại, truy xuất nguồn gốc. Đầu tư
từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn
vốn huy động hợp pháp khác.
- Dự án 4: Nâng cao hiệu quả sau đầu tư:
Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển
nghề muối truyền thống và truyền thông.
Đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương,
nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Nhiệm vụ của UBND các tỉnh thực hiện Đề
án
- Chỉ đạo các Sở, ngành của địa phương, xây
dựng kế hoạch và triển khai các nội dung
của Đề án
- Bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ nâng cấp,
cải tạo hệ thống đường nội đồng, tổ chức
lại sản xuất, thành lập mới và củng cố hợp
tác xã, xây dựng chuỗi liên kết, chế biến, đa
dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị sản
phẩm muối, xây dựng mô hình bảo tồn và
phát triển nghề muối truyền thống gắn với
du lịch nông thôn từ nguồn vốn ngân sách
của địa phương, lồng ghép từ các nguồn
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới, khoa học công nghệ, kê
hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và các
nguồn kinh phí hợp pháp khác…
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2. Thực trạng cơ giới hóa nông nghiệp

ĐẨY MẠNH CƠ
GIỚI HÓA ĐỒNG
BỘ TRONG NÔNG
NGHIỆP

Trong 10 năm trở lại đây cơ giới hóa nông
nghiệp của nước ta đã có những bước phát
triển nhanh, nhiều loại máy móc, thiết bị,
công nghệ được áp dụng rộng rãi trong
sản xuất nông nghiệp như: i) Trang bị động
lực, số lượng, chủng loại máy, thiết bị nông
nghiệp tăng nhanh. Đến nay, trang bị động
lực bình quân trong sản xuất nông nghiệp
cả nước đạt khoảng 3,3 HP/ha canh tác; ii)

1. Vai trò cơ giới hóa nông nghiệp

Nhiều khâu sản xuất nông nghiệp đã được

Cơ giới hóa nông nghiệp là một cuộc cách

cơ giới hóa, một số khâu đạt mức độ cao,

mạng kỹ thuật về phương thức sản xuất, nhất là sản xuất lúa tại vùng ĐBSCL, ĐBSH
thay thế lao động thủ công bằng máy móc, khâu làm đất đạt 100%, thu hoạch gần
thiết bị, công nghệ nhằmcải thiện điều kiện 90%, thu gom rơm rạ vùng ĐBSCL đạt 90%;
sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất một số cây trồng khác như mía, ngô, chè,
lao động, mở rộng quy mô sản xuất, nâng

cà phê, rau màu, mức độ cơ giới hóa một

cao chất lượng nông sản, hình thành nền số khâu làm đất, gieo hạt, chăm sóc, tưới
sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung. đạt bình quân 50 -80%; Cơ giới hóa chuồng
Hiện đại hóa và cơ giới hóa sản xuất nông

trại chăn nuôi gà các khâu cung cấp nước,

nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ. Nội dung

thức ăn tự động, tạo tiểu khí hậu và thu

phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trong gom trứng được cơ giới hóa cao, đạt trên
tổng thể hiện đại hóa nông nghiệp ở các 90%; chăn nuôi lợn qui mô trang trại, công
nước trên thế giới (tuy với mức độ phát nghiệp mức độ cơ giới hóa trên 70%. Cơ giới
triển khác nhau) có điểm chung là ứng hóa đồng bộ, tự động hóa (từ sản xuất, chế
dụng máy móc, thiết bị, công nghệ trong biến thức ăn, thu gom và chế biến sữa) và
sản xuất nông nghiệp. Như vậy, cơ giới hóa áp dụng công nghệ cao tập trung các công
nông nghiệp là một trong những nội dung

ty, doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa như

quan trọng và tất yếu của hiện đại hóa nông VinaMilk; TH True Milk, sữa Mộc Châu.
Đánh giá chung:
nghiệp.
Cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong nông - Mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
nghiệp tạo động lực thúc đẩy nhanh sự ngày càng tăng, nhiều loại máy móc, thiết
chuyển dịch lao động nông nghiệp, nâng bị công nghệ được sử dụng trong nông
cao thu nhập của người nông dân, đẩy nghiệp; nhiều khâu sản xuất có mức độ cơ
nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện giới hóa cao, nhất là sản xuất lúa tại vùng
đại hóa nông nghiệp, nông thôn góp phần ĐBSCL, ĐBSH.
tăng trưởng kinh tế nhanh - một nội dung - Cơ giới hóa nông nghiệp đã giải quyết
quan trọng xây dựng nông nghiệp sinh thái, được khâu lao động nặng nhọc, tính thời
nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

vụ khẩn trương góp phần nâng cao năng
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suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của cơ tai nạn lao động. Dịch vụ bảo hành, bảo
một số nông sản góp phần tạo các sản dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị nông nghiệp
phẩm nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng máy, thiết
thế giới.

bị nông nghiệp.

- Cơ giới hóa góp phần thúc đẩy quá trình Để khuyến khích áp dụng máy, thiết bị,
liên kết sản xuất, hình thành các tổ chức công nghệ trong sản xuất nông nghiệp,
dịch vụ ở nông thôn: Đã hình thành nhiều nâng cao mức độ cơ giới hóa ở từng khâu
mô hình liên kết doanh nghiệp với hợp tác trong sản xuất nông nghiệp; Yêu cầu đẩy
xã, nông dân sản xuất trên cánh đồng lớn mạnh phát triển cơ giới hóa đồng bộ là xu
với các dịch vụ cơ giới hóa làm đất, cấy,
khô, cho thuê kho bảo quản.

Cơ giới hóa đồng bộ bao gồm: Đồng bộ giữa

- Chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị nông

các khâu sản xuất nông nghiệp: Là việc áp

nghiệp đã góp phần nâng cao mức độ cơ

dụng đồng bộ các loại máy, thiết bị, công

giới hóa và khuyến khích thúc đẩy các cơ nghệ giữa các khâu sản xuất; với nguồn
sở cơ khí chế tạo máy nông nghiệp trong

nhân lực được đào tạo, bảo đảm an toàn vệ

nước đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, sinh lao động, tổ chức sản xuất và kết cấu
nâng cao chất lượng máy móc thiết bị sản hạ tầng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp phù
xuất có hiệu quả.

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

tỉnh), Đồng bằng sông Hồng (554 trang

- Hỗ trợ tập trung đất đai, thuê đất, thuê

trại/tỉnh), Tây Nguyên (360 trang trại/tỉnh).

mặt nước;

Bình quân diện tích đất của trang trại là

- Hỗ trợ chuyển đổi số: Chi phí số hóa bản

3,5 ha/trang trại. Quy mô đất đai của trang

đồ ruộng, đồng, đất đai; chi phí mua máy,

trại hiện nay tăng lên chủ yếu do tích tụ

thiết bị quan trắc môi trường, camera quan

ruộng đất thông qua các hình thức chuyển

sát, hạ tầng và thiết bị đường chuyền số;

nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

chi phí thuê, mua công nghệ, phẩn mềm

(mua bán); một phần do tập trung đất đai

điều khiển số. /.

thông qua dồn điền đổi thửa, thuê, đấu
thầu.

thế phát triển sản xuất nông nghiệp hiện

phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, sấy đại.

hợp. Đồng bộ theo chuỗi liên kết: Là việc

PHÁT TRIỂN KINH
TẾ TRANG TRẠI
ĐỂ THÚC ĐẨY
SẢN XUẤT NÔNG
NGHIỆP

sản xuất nông nghiệp gắn với một trong

Cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp trong

các khâu: Vận chuyển; sơ chế; bảo quản;

những năm qua tăng nhanh nhưng chưa chế biến; tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
toàn diện, đồng bộ mới tập trung chủ yếu hoặc toàn bộ chuỗi liên kết từ sản xuất, vận
một số khâu như: làm đất, chăm sóc lúa,

chuyển, sơ chế, bảo quản, chế biến đến tiêu

mía; thu hoạch lúa; một số khâu mức độ cơ

thụ sản phẩm.

giới hóa còn thấp như: cấy lúa, trồng cây, Để đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa đồng
thu hoạch, sơ chế bảo quản, xử lý chất thải

bộ, trước hết cần xây dựng cơ chế, chính

trong chăn nuôi. Việc sử dụng đồng bộ sách khuyến khích hỗ trợ phát triển cơ giới
các chủng loại máy móc, thiết bị cho các hóa đồng bộ, trong đó tập trung một số nội
khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp dung sau:
còn hạn chế, bất cập. Quy mô đồng ruộng - Hỗ trợ mua máy, thiết bị, công nghệ phục
nhỏ, manh mún, kết cấu hạ tầng kỹ thuật vụ sản xuất nông nghiệp;
không đồng bộ. Đây là rào cản lớn nhất để

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ

đưa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất thuật phục vụ yêu cầu cơ giới hóa đồng bộ
nông nghiệp. Người sử dụng vận hành máy

trong nông nghiệp;

nông nghiệp phần đông chưa được đào - Hỗ trợ huấn luyện, đào tạo lao động vận
tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản, hiệu hành máy, thiết bị, công nghệ và trang
quả sử dụng máy chưa cao, tiềm ẩn nguy

bị phương tiện bảo hộ lao động cá nhân,

Giá trị vốn đầu tư và vốn sản xuất kinh
doanh bình quân năm 2021 là 2,43 tỷ
đồng/trang trại. Số trang trại vay vốn chủ
yếu là vay từ ngân hàng thông qua tài sản
thế chấp chiếm khoảng 20%, nhưng chủ
yếu là các khoản vay nhỏ và ngắn hạn; còn
lại các trang trại đang kinh doanh bằng vốn
tự có hoặc chiếm dụng vốn (mua chịu vật
tư, phân bón, thức ăn). Hiện có 800 trang
trại đầu tư hệ thống điện năng lượng

3. Cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất áp dụng cơ giới hóa đồng bộ giữa các khâu
nông nghiệp
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1. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại
Theo báo cáo cập nhật tình hình của 58/63
tỉnh đến hết năm 2021 cả nước có 18.945
trang trại sản xuất và kinh doanh nông
nghiệp đạt tiêu chí . Trong số các trang trại
nông nghiệp, trang trại chăn nuôi chiếm tỷ
lệ lớn nhất (62,3%). Các trang trại tập trung
nhiều ở vùng Đông Nam bộ (605 trang trại/

mặt trời phục vụ cho hoạt động sản xuất
nông nghiệp kết hợp với kinh doanh điện.
Tổng số lượng lao động thường xuyên bình
quân 3,8 lao động/trang trại, chủ yếu là
chủ trang trại cùng các thành viên trong
gia đình, một số trang trại có thuê mướn
lao động bên ngoài chủ yếu là vào thời vụ
gieo trồng, thu hoạch. Lao động làm việc
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trong các trang trại đa số chưa qua đào tạo,

tụ, tập trung đất đai, dồn điền, đổi thửa

chính sách pháp luật của Đảng và Nhà pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát

hoặc mới chỉ tham gia các lớp tập huấn, bồi

ở nhiều nơi còn chậm và gặp khó khăn;

nước về phát triển kinh tế trang trại chưa

triển kinh tế trang trại.

dưỡng kiến thức ngắn hạn (dưới 3 tháng), không có quy hoạch đất đai cho phát triển

sâu rộng.

c) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng

làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và trang trại nên đất đai trang trại manh mún.

Do sản xuất nông nghiệp chịu rủi ro cao

nâng cao năng lực quản lý sản xuất, kinh

chỉ bảo của chủ trang trại.

của thời tiết, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,

doanh và chuyên môn kỹ thuật, thị trường

Đa số các trang trại chưa xây dựng thương

Tổng giá trị sản xuất của các trang trại bình hiệu, nhãn hiệu, mã số, mã vạch nên sản

diễn biến bất lợi của thị trường ảnh hưởng cho chủ trang trại, lao động trang trại.

quân năm 2021 đạt 3,5 tỷ đồng/trang trại.

phẩm hàng hóa chưa đáp ứng được yêu

không nhỏ đến hoạt động sản xuất và tiêu d) Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các

Bên cạnh việc sản xuất nông nghiệp, hiện

cầu của thị trường.

thụ sản phẩm và hiệu quả kinh tế của các

trang trại tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và

có 42 trang trại kết hợp hoạt động du lịch

Chưa có quy định cụ thể về mật độ, kết

trang trại.

hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh.

nông nghiệp để tăng thêm thu nhập.

cấu xây dựng công trình, xây dựng trên đất

Hệ thống cơ chế, chính sách phát triển kinh

đ) Khuyến khích và hỗ trợ, thu hút doanh

Các trang trại hiện nay đa số chưa sản xuất nông nghiệp; trong khi năng lực và hiểu

tế trang trại còn tản mạn, chưa cụ thể, tính nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp;

mặt hàng theo yêu cầu của thị trường; việc biết về xây dựng phương án sử dụng đất

khả thi khi áp dụng trong thực tế thấp. Sự

liên kết vẫn rời rạc ở một số khâu, liên kết

hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp và các chủ trang trại; đẩy

của các chủ trang trại hạn chế, dẫn đến

tạo điều kiện hỗ trợ liên kết chặt chẽ giữa

theo chuỗi giá trị vẫn còn nhiều hạn chế tình trạng xây dựng công trình của trang

để thực thi chính sách còn kém hiệu quả,

mạnh liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ

(hiện chỉ có 2.285/18.945 trang trại có liên

trại sai phép.

thủ tục hành chính rườm rà.

sản phẩm cho các trang trại.

kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm).

Do năng lực quản trị, khả năng tài chính

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước e) Tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại;

2. Những khó khăn, tồn tại và nguyên

của một số chủ trang trại còn hạn chế nên

còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu, cung cấp thông tin thị trường, giúp cho

nhân

việc tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng

nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vay còn

a) Khó khăn, tồn tại,

còn gặp khó khăn.

thấp, huy động nguồn lực xã hội hóa còn với nhu cầu của thị trường. Hỗ trợ các trang

Các trang trại phát triển còn mang tính tự

Việc liên kết của trang trại với doanh

hạn chế.

trại tham gia hội chợ thương mại, triển lãm

phát, quy mô sản xuất còn nhỏ, sản phẩm

nghiệp còn hạn chế, vẫn rời rạc ở một số

Công tác quản lý nhà nước về phát triển

và giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản

không đa dạng, hiệu quả kinh tế chưa cao.

khâu, chưa thực hiện được liên kết theo

kinh tế trang trại ở nhiều địa phương chưa

hàng hóa.

trang trại có định hướng sản xuất phù hợp

Chất lượng lao động trong các trang trại chuỗi giá trị.

được quan tâm và còn nhiều bất cập. Đội g) Khuyến khích và hướng dẫn các trang

còn thấp; còn thiếu hiểu biết về thị trường,

Các trang trại có tổ chức các hoạt động phi

ngũ làm công tác phát triển kinh tế trang trại thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng

khoa học kỹ thuật và quản lý.

nông nghiệp khác kết hợp (sản xuất điện

trại chủ yếu kiêm nhiệm, chưa thật sự chủ vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất

Quy trình kỹ thuật sản xuất của trang năng lượng mặt trời, sơ chế và chế biến sản

động và chưa làm tốt vai trò tham mưu và chất lượng. Tăng cường hệ thống khu-

trại chưa hiện đại, chủ yếu sản xuất theo

phẩm, du lịch nông nghiệp nông thôn, ...)

công tác phát triển kinh tế trang trại. Công

phương pháp thủ công truyền thống. Việc

gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

tác kiểm tra chưa được coi trọng. Chưa có giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp

Còn nhiều chủ trang trại chưa thực hiện

hướng dẫn cụ thể và sự phối hợp đồng của trang trại. Tạo điều kiện hỗ trợ trang

chưa được chú trọng, mới dừng lại ở một số

tốt nghĩa vụ nên còn để xảy ra vi phạm về

bộ giữa các Bộ, ngành và cơ quan chuyên

yến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển

trại phát triển theo hướng xanh, bền vững

khâu, chưa đồng bộ tạo thành chuỗi xuyên đất đai, xây dựng, sản xuất gây ô nhiễm

ngành tại địa phương trong việc kiểm tra, môi trường gắn với du lịch sinh thái, du lịch

suốt quá trình sản xuất. Số lượng trang trại môi trường (tỷ lệ trang trại chăn nuôi có hệ

hướng dẫn các trang trại hoạt động nông trải nghiệm; phát triển trang trại ứng dụng

ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thống xử lý chất thải theo quy định chỉ đạt

nghiệp kết hợp phi nông nghiệp.

công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, chuyển

cao còn hạn chế (khoảng 25% trang trại).

3. Nhiệm vụ, giải pháp

đổi số..

70,8%, tuy nhiên mức độ xử lý chất thải chỉ

Việc lựa chọn một số cây loại cây trồng, vật đạt 35,7%) và việc thực hiện chính sách đối

a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh h) Tăng cường công tác quản lý nhà nước

nuôi của các trang trại thiếu hợp lý, chưa với lao động làm thuê.

tế trang trại; trình Chính phủ ban hành đối với trang trại để tạo điều kiện cho các

phù hợp với kinh tế thị trường.

b) Nguyên nhân khó khăn, tồn tại

Nghị định về chính sách khuyến khích trang trại tháo gỡ khó khăn, hoạt động

Nhiều trang trại chưa được giao đất, thuê Nhận thức về vai trò kinh tế trang trại của

phát triển kinh tế trang trại.

đất ổn định lâu dài và chưa được cấp giấy các cấp, các ngành chưa đầy đủ. Công tác

b) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên luật.

chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc tích tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,

truyền, phổ biến, chủ trương chính sách

thuận lợi theo đúng quy định của pháp
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PHÁT TRIỂN HTX
NÔNG NGHIỆP

34.871

TỔ HỢP TÁC

49

Đ

ến hết năm 2021, cả nước có 34.871 THT nông nghiệp và 18.340 HTX nông nghiệp, tăng so với năm

2020 là 878 HTX nông nghiệp, trong đó:
+ Thành lập mới là 1.713 HTX nông nghiệp, bình quân 142,7
HTX/tháng được thành lập mới.
+ Giải thể là 835 HTX nông nghiệp, bình quân giải thể
69,5 HTX/tháng.
Tổng số thành viên năm 2021 là hơn 3,4 triệu.
Tỷ lệ các HTX NN được đánh giá xếp loại khá, tốt hiện nay
đạt trên 60%.
Doanh thu các HTX nghiệp hiện đạt 1,26 tỷ/HTX
Các HTXNN cung cấp từ 7- 16 dịch vụ ở nông thôn phục
vụ cho cả sản xuất nông nghiệp và phúc lợi xã hội ở nông

18.340

HỢP TÁC XÃ

thôn
Cả nước có 2.297 HTXNN đã thành lập doanh nghiệp
trong HTX, và 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao, công
nghệ số trong sản xuất
Đặc biệt, đã có trên 6.792 HTX nông nghiệp đảm nhận
bao tiêu nông sản, bằng 37% tổng số HTX nông nghiệp
(tỷ lệ này trước năm 2015 chỉ là 5-7%).

60%HỢP TÁC XÃ
XẾP LOẠI KHÁ, TỐT

Nhìn chung, khu vực kinh tế tập thể, HTX năm 2021
hoạt động ổn định, mặc dù có 60 – 70% hợp tác xã
nông nghiệp chịu tác động của dịch bệnh Covid-19
ở các mức độ khác nhau. Những hợp tác xã nông
nghiệp thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản
gặp nhiều thuận lợi hơn, khắc phục được khó khăn
trong quá trình lưu thông, tiêu thụ nông sản khi thực

2.

LIÊN KẾT SẢN XUẤT
THEO NGHỊ ĐỊNH
98/2018/NĐ-CP

hiện giãn cách.

Đ

ã có 60/63 tỉnh, thành phố phê duyệt ban hành
danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng,

chủ lực cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên
kết;
57/63 tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết của HĐND
tỉnh;
51/63 tỉnh, thành phố quy định phân cấp phê duyệt hỗ
trợ liên kết và 33/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch
thực hiện liên kết.
Các tỉnh, thành phố đã phê duyệt được 933 dự án, kế
hoạch liên kết . Có 28/63 tỉnh phê duyệt dự án liên kết và
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3.

Các tác nhân tham gia trong các dự án, kế hoạch liên kết Nghị định 98
Chia theo tác nhân tham gia
Số HTX
tham gia

Số DN
tham gia

Số hộ dân
tham gia

Dự án, KH
do HTX
làm chủ
chuỗi

579

536

213

48.698

308

156

Kế hoạch liên kết

354

208

136

58.314

181

Tổng số

933

744

349

107.012

489

Dự án, kế hoạch
liên kết

Số lượng

1

Dự án liên kết

2

TT

Chia theo Chủ chuỗi
Dự án, KH
do DN làm
chủ chuỗi

Kinh phí dự án
Tổng kinh
phí của các Tr.đó: NS
DA, KH đã
nhà nước
(Tỷ đồng)
duyệt (Tỷ
đồng)

1.921

768

89

526

293

245

2.457

1.061

KINH TẾ TRANG TRẠI

Đ
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b) Công tác dân tộc:
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết
định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế

ến hết năm 2021 cả nước có 18.945 xã hội vùng Dân tộc thiểu số và miền núi
trang trại đạt tiêu chí ; trong đó chủ giai đoạn 2021-2025, trong đó có Tiểu dự án

yếu là trang trại chăn nuôi (chiếm 62,3%).

phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền

Diện tích đất bình quân 3,5 ha/trang trại.

vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu

Lao động thường xuyên bình quân 3,8 lao nhập cho người dân với các nội dung là:
động/trang trại. Giá trị vốn đầu tư và vốn - Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân
sản xuất kinh doanh bình quân 2,43 tỷ khoảng 2.515.000 ha/năm.
đồng/trang trại. Giá trị sản xuất bình quân - Hỗ trợ bảo vệ rừng bình quân hàng năm
của trang trại là 3,5 tỷ đồng/trang trại/năm.

khoảng 1.374.900 ha/năm.

Hiện có 800 trang trại đầu tư hệ thống - Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng
điện năng lượng mặt trời, 42 trang trại bổ sung bình quân hàng năm khoảng:
tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp, 63.500 ha/năm.
2.285 trang trại có liên kết sản xuất và - Hỗ trợ trồng rừng sản xuất khoảng 134.200
tiêu thụ sản phẩm.

4.

LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO
VÀ AN SINH XÃ HỘI

ha; bình quân 26.800 ha/năm; hỗ trợ phát
triển lâm sản ngoài gỗ khoảng 24.700 ha;
bình quân 4.900 ha/năm.
- Hỗ trợ Trồng rừng phòng hộ khoảng
18.900 ha; bình quân 3.800 ha/năm.
- Trợ cấp gạo cho người dân tham gia bảo
vệ và phát triển rừng với 770.251 khẩu,

V

được lương thực).

chí nghèo giai đoạn 2016-2020);

Ngân sách Trung ương bố trí cho các hoạt

ề giảm nghèo: Năm 2021, cả nước còn tương ứng46.900 tấn/năm (hỗ trợ từ 4-5
609.049 hộ nghèo chiếm 2,23%, hộ cận tháng/năm trong thời gian chưa tự túc

nghèo 850.202 hộ chiếm 3,11 % (theo tiêu

16/63 tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ liên kết .
Các địa phương đã phê duyệt được 579 dự án liên kết . Tổng kinh phí các dự án được

Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết động trên là: 13.853,352 tỷ đồng.

duyệt là: 1.921 tỷ đồng (bình quân 3,3 tỷ đồng/dự án), trong đó ngân sách nhà nước hỗ

định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình

trợ là 767 tỷ đồng (chiếm 40%) còn lại 60% kinh phí do các doanh nghiệp, HTX và người

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

dân đối ứng. Trong số các dự án liên kết được phê duyệt, có 536 HTX và 213 doanh nghiệp

giai đoạn 2021-2025, trong đó có tiểu dự án

tham gia chuỗi.

hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để

Cả nước đã phê duyệt được tổng số 354 kế hoạch liên kết , trong đó có 208 HTX và 136

hỗ trợ sản xuất và tập huấn tư vấn kỹ thuật

doanh nghiệp tham gia. Tổng kinh phí của các kế hoạch liên kết được duyệt là 526 tỷ

cho hộ nghèo, cận nghèo, Vốn thực hiện

đồng (bình quân 1,4 tỷ đồng/kế hoạch), trong đó kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là

cho hoạt động này là: 5.500 tỷ đồng, trong

293 tỷ đồng (chiếm 56%) còn lại 44% kinh phí do các doanh nghiệp, HTX và người dân đối

đó ngân sách Trung ương: 3000 tỷ đồng,

ứng

ngân sách địa phương: 1000 tỷ đồng, vốn
huy động hợp pháp khác: 1.500 tỷ đồng.
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5.

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao
chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030” theo Nghị quyết số 50/
NQ-CP ngày 20/5/2021 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết

PHÁT TRIỂN NGÀNH
NGHỀ NÔNG THÔN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Phối hợp với các Địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao

T

rong năm 2021, lĩnh lực ngành nghề nông thôn đạt được một số kết
quả như: Tổng số cơ sở tham gia sản xuất kinh doanh lĩnh vực ngành

nghề nông thôn là khoảng 819.400 cơ sở, bao gồm: 9.600 DN; 3000 HTX;
6.800 tổ hợp tác và trên 800.000 hộ gia đình. Các lĩnh vực chính trong
ngành nghề nông thôn là: chế biến nông lâm thuỷ sản; sản xuất và kinh
doanh hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân
cư nông thôn ...
Tổng số lao động tham gia sản xuất kinh doanh lĩnh vực ngành nghề
nông thôn trên 2,4 triệu lao động, trong đó số lao động thường xuyên
là 1,8 triệu người (chiếm 75%), lao động thời vụ là 0,6 triệu người (chiếm
25%).
Thu nhập bình quân của lao động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn
trung bình đạt 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Cả nước có 181 nghề truyền thống và 1983 làng nghề, làng nghề truyền
thống đã được công nhận.
Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến
mọi mặt đời sống của người dân. Tuy nhiên, một số sản phẩm ngành
nghề nông thôn cũng đạt được một số kết quả xuất khẩu cao như: sản
phẩm mây, tre, cói và thảm đạt trên 878 triệu USD (tăng 43,8% so với
năm 2020); sản phẩm gốm, sứ đạt trên 674 triệu USD (tăng 16,1% so với

6.
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năm 2020).

ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG
NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG
NÔNG THÔN

T

rong năm 2021, lĩnh vực đào tạo nghề
nông nghiệp cho lao động nông thôn đã

triển khai thực hiện được một số nội dung
như sau:
- Các địa phương đã tổ chức đào tạo nghề
nông nghiệp cho lao động nông thôn được
gần 100.000 người.
- Triển khai xây dựng Đề án “Đào tạo nghề
nông nghiệp cho lao động nông thôn đến
năm 2030” theo Quyết định số 255/QĐ-TTg
ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành
nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

động nông thôn hàng năm và giai đoạn 2021- 2025.

7.

LĨNH VỰC BỐ TRÍ DÂN
CƯ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

V

ề bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 và Quyết
định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Giai đoạn

2016-2020 cả nước thực hiện bố trí ổn định cho hơn 52 nghìn hộ (năm 2021
là hơn 2 nghìn hộ), góp phần ổn định đời sống, sản xuất cho người dân, hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, di cư
tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi
trường, củng cố quốc phòng, an ninh.
Riêng về ổn định dân di cư tự do, các địa phương có dân di cư tự do đã tích
cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính
phủ ban hành tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 về ổn định dân
di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Theo
đó, các hộ dân DCTD tiếp tục được bố trí, sắp xếp ổn định vào vùng dự án
theo quy hoạch được duyệt, từng bước ổn định cuộc sống; diễn biến dân di
cư tự do tiếp tục giảm mạnh trong những năm gần đây (năm 2019 có 141 hộ;
năm 2020 có 14 hộ; dịp trước và sau tết nguyên đán năm 2021 chỉ có 5 hộ,
26 nhân khẩu) ; năm 2021 có 125 hộ, riêng dịp trước và sau tết nguyên đán
năm 2022 (tháng 01-02/2022) chỉ có 11 hộ di cư tự do đến các địa bàn trong
cả nước)
Về tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện: Theo báo cáo của 34 tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương trên phạm vi cả nước đến nay có tổng số
152 dự án thủy lợi, thủy điện (trong đó: 86 dự án thuỷ điện, 66 dự án thuỷ
lợi) phải thực hiện công tác di dân, tái định cư. Tổng số hộ dân phải di dời
tái định cư là 81.397 hộ (trong đó: số hộ đã di chuyển đến các điểm tái định
cư là 77.429 hộ (chiếm 95,1%); số hộ chưa di chuyển là 3.968 hộ thuộc 25 dự
án thủy lợi, thủy điện (chiếm 4,9%). Đến nay, cơ bản các dự án thủy lợi, thủy
điện đã thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tuy nhiên
còn một số ít dự án đã và đang thực hiện để hỗ trợ, tái định cư.
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8.

CƠ GIỚI HÓA
NÔNG NGHIỆP

M

ức độ cơ giới hóa sản xuất nông ng-

đạt 97%; gieo trồng 65%; chăm sóc 80%;
thu hoạch 78%; một số tỉnh ĐBSCL đã áp

(drone) có hiệu quả cao

9.

móc, thiết bị công nghệ được sử dụng

vụ khẩn trương góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của
một số nông sản góp phần tạo các sản
phẩm nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu
thế giới.
- Thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất, hình
thành các tổ chức dịch vụ ở nông thôn: Đã
hình thành nhiều mô hình liên kết doanh
nghiệp với hợp tác xã, nông dân sản xuất
trên cánh đồng lớn với các dịch vụ cơ giới
hóa cho các khâu làm đất, cấy, phun thuốc
bảo vệ thực vật, thu hoạch, sấy khô, cho
thuê kho bảo quản với những ưu đãi nhất
định.
- Chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị nông
nghiệp (Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg) đã
góp phần nâng cao mức độ cơ giới hóa
và khuyến khích thúc đẩy các cơ sở cơ khí
chế tạo máy nông nghiệp trong nước đầu
tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng cao
chất lượng máy móc thiết bị sản xuất có
hiệu quả.
- Năm 2021, cơ giới hóa các khâu trong sản
xuất nông nghiệp ước đạt như sau: Làm

của tỉnh Thái Bình với diện tích 721,56 ha

T

hực hiện nhiệm vụ được giao, từ năm
2019- 2021, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

đã phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia,

Từ 2018-2021, Công ty bảo hiểm ngân

xây dựng 25 mô hình nông nghiệp đảm

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
KINH DOANH MUỐI

hàng nông nghiệp - ABIC có tổng do-

bảo dinh dưỡng thí điểm tại 22 tỉnh để rút

anh thu khai thác bảo hiểm nông ng-

kinh nhân rộng ra các địa phương khác;

hiệp theo hình thức thương mại là

ban hành tài liệu hướng dẫn, tập huấn cho

ăm 2021, diện tích sản xuất muối cả

8.037.765.484 VNĐ đã triển khai ở 17 tỉnh,

cán bộ và người dân thực hiện gửi cho 40

nước đạt 11.393 ha (Diện tích muối thủ

thành. Trong đó, bảo hiểm vật nuôi (bò

tỉnh thực hiện chương trình; tổ chức 17 lớp

công đạt 7.874 ha; diện tích muối công ng-

sữa, trâu bò thịt, trâu bò giống) với 182

cán bộ 17 tỉnh với gần 700 học viên tham

hiệp đạt 3.519 ha).

hộ, 20 tổ chức tham gia số lượng 18.192

gia và 30 lớp tập huấn cho người dân của

Sản lượng muối đạt khoảng 914.999 tấn

con, doanh thu bảo hiểm đạt 2.653,62

20 tỉnh với 1.165 học viên tham gia

(bằng 68,56% so với cùng kỳ 2020).

triệu đồng, giá trị bảo hiểm là 516.352,22

Lượng muối tồn trong diêm dân và một

triệu đồng. Bảo hiểm rừng trồng cho

số doanh nghiệp sản xuất khoảng 229.079

5.706,73 ha của 10 hộ, 13 tổ chức với giá

tấn, trong đó miền Bắc tồn 22.302 tấn; miền

253.934,31 triệu đồng và doanh thu bảo

Trung tồn 152.763 tấn; Nam Bộ tồn 54.014

hiểm là 998,54 triệu đồng.

tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng

được khâu lao động nặng nhọc, tính thời

phí bảo hiểm cho cây lúa ở 03 huyện

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG
CÒN NẠN ĐÓI TẠI VIỆT NAM

các đơn vị có liên quan và các địa phương

mức độ cơ giới hóa cao, nhất là sản xuất lúa

- Cơ giới hóa nông nghiệp đã giải quyết

N

ăm 2021, thực hiện chính sách hỗ trợ
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cho 4928 hộ nông dân.

trong nông nghiệp; nhiều khâu sản xuất có

100%, thu hoạch gần 90%.

11.

CHƯƠNG TRÌNH
BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

dụng máy xạ khóm lúa; phun thuốc BVTV,

hiệp ngày càng tăng, nhiều loại máy

bằng sông Hồng khâu làm đất đạt gần

10.

đất cây hàng năm (lúa, mía, ngô, rau màu..)

gieo hạt bằng thiết bị bay không người lái

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

N

tấn (bằng 45,55 % so với cùng kỳ 2020).
Giá muối miền Bắc từ 1.000 - 3.000 đ/kg;
miền Trung: muối thủ công từ 300 - 1.200
đ/kg, muối công nghiệp từ 1.000 - 1.500 đ/
kg; Nam Bộ từ 500 - 1.100 đ/kg.

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, là đơn vị tự chủ, nhưng năm 2021 Trung
tâm vẫn duy trì các hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động,
chứng nhận hợp quy và hoạt động giám định đổi với máy, thiết bị phục vụ
sản xuất nông nghiệp, trong năm đã tổ chức kiểm định toàn bộ các nhà máy
đường và các nhà máy, đơn vị sản xuất có liên quan. Tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động. Đến thời điểm báo cáo danh thu đạt
24,5 tỷ đồng, cao hơn năm 2020 và vượt kế hoạch đề ra (19 tỷ đồng), đóng góp
ngân sách nhà nước 1,2 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân hàng tháng 7,3
triệu đồng/người/tháng. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định với
kinh phí hơn 1,0 tỷ đồng, đặc biệt đã đầu tư phần mềm tiên tiến của Na Uy để
đánh giá rủi ro trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
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TRANG TIN ĐỊA PHƯƠNG

trồng hoa kiểng. Nhiều Mô hình Hội quán

57

Bạc Liêu: Phát triển mô hình
HTX Tôm-Lúa hữu cơ

đã làm theo mô hình hợp tác – liên kết – thị
trường rất hiệu quả. Có thể kể đến như các
Hội quán: Minh Tân (xã Mỹ Xương) liên kết
tiêu thụ xoài; Thành Tâm (huyện Lai Vung)

Đồng Tháp: Phát triển Hội quán giúp nông
dân bỏ tư duy 'đèn nhà ai nấy rạng'

ký kết hợp đồng cung cấp quýt đường và
cam xoàn cho Công ty VinEco; Đồng Tâm
(xã Tịnh Thới) phối hợp với Viện Cây ăn quả
triển khai 42 ha sản xuất xoài đủ điều kiện

Trong những năm qua, tại tỉnh Đồng Tháp,

xuất khẩu…”.

các hội quán được thành lập và hoạt động

Để phát triển các Mô hình Hội quán, các

rất hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực nông

cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và

nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của

các tổ chức chính trị - xã hội từ Tỉnh đến cơ

người nông dân. Đây là tổ chức tự nguyện

sở ở Đồng Tháp đã phối hợp hỗ trợ kịp thời

tham gia, liên kết của các nông dân để

cho các thành viên Hội quán trong việc cập

cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ trong canh tác

nhật kiến thức mới, học tập kinh nghiệm,

sản xuất, phát triển nông nghiệp.

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng

Hội quán của nông dân tỉnh Đồng Tháp

dụng công nghệ thông tin.

là một hình thức liên kết tự nguyện giữa

Nhờ mô hình Hội quán, các thành viên Hội

những người nông dân nhằm hỗ trợ nhau
trong sản xuất, kinh doanh. Đây không chỉ
là kênh trao đổi, chia sẻ giữa người nông
dân với chính quyền về những vấn đề kinh
tế – xã hội (KTXH) ở địa phương, mà còn là
kênh liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp (DN) thu mua nông sản. Mô
hình này đã từng bước làm thay đổi nhận
thức của người dân, thay đổi tập quán sản
xuất nhỏ lẻ, tổ chức lại sản xuất theo hướng
hợp tác với DN đầu tư và tiêu thụ sản phẩm,
hình thành niềm tin cho người nông dân
thông qua việc phát huy dân chủ.
Với phương châm hoạt động “3 không –
3 tự – 3 cùng” gồm: Không bộ máy, không
kinh phí từ ngân sách nhà nước, không cơ
sở vật chất; tự nguyện, tự quản, tự quyết
định và cùng nghĩ, cùng làm, cùng thụ
hưởng. Đặc trưng của mô hình này là sự
tự nguyện tham gia của người dân, không
biên chế, không ngân sách, hoạt động đơn

quán từng bước nâng cao kiến thức, tiếp
thuần là hướng đến sự thay đổi nếp nghĩ,

cận nhanh với các định hướng, chủ trương

cách làm của người dân. Các hội quán đa

của Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của

dạng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động,

địa phương và tích cực tham gia có trách

đa dạng chủ thể tham gia, nội dung hoạt

nhiệm, làm lực lượng nòng cốt trong việc

động phong phú, từ đó làm thay đổi cách

chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa

nghĩ, cách làm cho các chủ thể tham gia

học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất,

cùng nhau phát triển và góp phần phát

phát triển dịch vụ du lịch và các phong trào

triển KTXH của địa phương.

thi đua yêu nước khác tại các địa phương.

Từ mô hình Canh Tân hội quán đầu tiên ở

Mô hình Hội quán ở tỉnh Đồng Tháp bước

xã An Nhơn, huyện Châu Thành được thành

đầu đã mang lại hiệu quả quan trọng, góp

lập vào ngày 03/7/2016, “đến nay toàn tỉnh

phần thúc đẩy phát triển KTXH, củng cố

Đồng Tháp đã có 116 hội quán với gần 6.000

quốc phòng – an ninh. Việc hoàn thiện và

thành viên, trong đó có các huyện như Châu

nhân rộng Mô hình Hội quán được xem là

Thành, Tân Hồng, Cao Lãnh đã có 100% xã,

giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có

thị trấn có mô hình Hội quán và tổng số hợp

hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia

tác xã được thành lập từ nền tảng Hội quán

về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ

là 30 hợp tác xã, trong đó có 11 Hội quán

cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng kinh tế

có sản xuất lúa, 20 Hội quán có SX cây ăn

tập thể kiểu mới ở nước ta trong thời gian

quả, 01 Hội quán thủy sản, 03 Hội quán có

tới.

Tôm lúa kết hợp là mô hình nông nghiệp
sinh thái, vừa thích ứng biến đổi khí hậu
(BĐKH), vừa mang lại hiệu quả kinh tế bền
vững. Ưu điểm của mô hình này là sản xuất
ngắt vụ nên hạn chế được mầm bệnh phát
sinh trong ao nuôi tôm, còn cây lúa thì hấp
thu được các chất hữu cơ trong ao nuôi
tôm.
Tại tỉnh Bạc Liêu, những năm gần đây mô
hình này đã thật sự phát huy được giá trị
kinh tế bền vững. Trong đó, phải kể đến
HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (ấp
Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu). HTX Ba Đình, được thành lập
từ năm 2018, với 80 thành viên, vốn điều lệ
đăng ký ban đầu là 152 triệu đồng.
Đây là mô hình HTX nông nghiệp tổng hợp
phục vụ nhu cầu của các thành viên và
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cộng đồng. Ngoài ra, HTX Ba Đình còn thực

Chiều 15/2/2022, lần đầu tiên tại cánh đồng

hiện liên kết sản xuất với các doanh nghiệp

xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng diễn ra lễ

cung ứng dịch vụ đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật,

hội thu hoạch cà rốt với sự tham dự của Bộ

tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho thành viên
HTX và các hộ nông dân trong vùng.
Hiện tại, HTX Ba Đình sản xuất theo mô hình
lúa tôm kết hợp. Trong đó, có 8 tháng nuôi
tôm và 4 tháng trồng lúa. Thông thường từ
tháng 12 dương lịch bắt đầu thả tôm giống,

THỪA THIÊN HUẾ:
Quan tâm đến
lĩnh vực phát
triển HTX lâm
nghiệp bền vững

trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng
các lãnh đạo tỉnh Hải Dương.
Cây cà rốt Hải Dương được sản xuất tập
trung hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng
công nghệ cao, hình thành những cánh
đồng trên vùng đất bãi phù sa ven sông

đến tháng 8 năm sau cải tạo ao trồng lúa.

Thái Bình và sông Kinh Thầy, tập trung chủ

Sau khi sạ lúa khoảng 15 - 20 ngày thì bà

yếu tại một số xã huyện Cẩm Giàng, Nam

con kết hợp thả tôm và không có sử dụng

Thừa Thiên Huế có 311.206 ha rừng: trong

rừng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xã

phân thuốc. Nếu có dịch bệnh thì dùng

đó, rừng tự nhiên 211.373 ha, rừng trồng

hội, vừa góp phần bảo vệ môi trường, tăng

thuốc sinh học nhưng sử dụng vừa phải

99.833 ha. Độ che phủ rừng toàn tỉnh tính

cường hiệu quả quản lý bảo vệ rừng tại địa

để không ảnh hưởng đến sự phát triển của

đến hết năm 2019 là 57,37%. Tiềm năng và

phương.

tôm nuôi. Sau khi thu hoạch lúa bà con xử

lợi thế để sản xuất, kinh doanh rừng trồng,

lý rơm rạ tiếp tục bắt đầu thả nuôi tôm theo

đặc biệt là rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng

đúng quy trình. Ưu điểm của mô hình 2 vụ

chỉ rừng bền vững FSC là rất lớn.

tôm, một vụ lúa là trong suốt quá trình nuôi

Đến nay, toàn tỉnh có 22 HTX lâm nghiệp

không sử dụng phân thuốc hóa học, chỉ sử

bền vững hiện có 437 thành viên,. Bình

dụng phân, thuốc sinh học để đảm bảo sản

quân, mỗi HTX có 426 triệu đồng vốn điều

phẩm sạch.

lệ. Đây là hệ thống HTX lâm nghiệp có tuyệt

Đến nay, HTX Ba Đình đã liên hệ với một

đại đa số các thành viên là chủ rừng trồng

số doanh nghiệp tìm cách sơ chế, cung

Keo có chứng chỉ rừng FSC, thực hiện liên

ứng tôm đến các cửa hàng, siêu thị trong

kết theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp đầu

và ngoài tỉnh. HTX Ba Đình còn đảm nhận

mối là Công ty Scancia Pacific. Toàn tỉnh đã

việc cung ứng đầu vào và bao tiêu đầu ra

có 46% chủ rừng FSC tham gia HTX lâm ng-

cho bà con. Hiện nay, đầu ra cho con tôm

hiệp bền vững.

càng xanh có gặp khó khăn do sản phẩm

Việc thành lập hệ thống HTX lâm nghiệp

chủ yếu là hàng tươi sống. Các công ty chế

bền vững theo chuỗi giá trị tại Thừa Thiên

biến trên địa bàn đang hạn chế thu mua

Huế là nỗ lực phấn đấu của địa phương, là

do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên,

bước đi đúng hướng trong việc phát triển

HTX vẫn tìm cách kết nối để con tôm càng

kinh tế HTX, đã hình thành nên lực lượng

xanh không bị tắc đầu ra. Tham gia vào HTX

sản xuất tập thể, thể hiện tính năng động

Ba Đình các thành viên được thu mua tôm,

sáng tạo và tư duy mới của những nông hộ

lúa cao hơn giá bán bên ngoài. Nếu tính

tự nguyện tập hợp cùng nhau để hướng

tổng thể, mỗi ha mô hình tôm lúa kết hợp

tới một tập thể gắn kết và phát triển trên

thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/ha/năm.

nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tự chủ,

Đây là mô hình sinh thái thân thiện với môi

vừa giúp cho các hộ nông dân làm giàu từ

trường.

Sách và Chí Linh.
Diện tích gieo trồng cà rốt hàng năm tại Hải
Dương khoảng 1.600ha với sản lượng trên
80.000 tấn/năm, được sản xuất theo tiêu
chuẩn an toàn (VietGAP, GlobalGAP) phục

Hải Dương: Tổ chức lễ hội
thu hoạch cà rốt năm 2022

vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Hiện nay, có khoảng 80% sản lượng cà rốt
Hải Dương được sơ chế, bảo quản lạnh xuất
khẩu củ tươi sang Hàn Quốc, Nhật Bản,
châu Âu, Malaysia, Singapore, Trung Đông…
còn lại 20% tiêu thụ trong nước dạng củ
tươi, nước ép, mứt và cà rốt sấy khô cung
cấp làm gia vị cho nhà máy sản xuất mì gói,
cháo ăn liền…
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tử trên Web của HTX, doanh nghiệp...
Đặc biệt, để hỗ trợ các hợp tác xã quảng

Hải Phòng: Chuyển
đổi số là xu hướng
tất yếu để các HTX
phát triển theo
hướng bền vững,
hiệu quả.

bá, tiêu thụ sản phẩm, chuyển từ phương
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Hà Nội: “Chợ đêm trên mây”
- Đưa hàng nông sản lên ‘’chợ online’’

thức truyền thống sang ứng dụng công
nghệ, thời gian qua, Hải Phòng đã kết nối,

gọi “Chợ đêm trên mây”

giới thiệu 7 doanh nghiệp, HTX thành viên

nhằm tạo điều kiện để các

tham gia khóa huấn luyện tư vấn tiêu chí

chủ thể sản xuất, kinh do-

xuất khẩu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua

anh có cơ hội thực hành

sàn Alibaba.com.

sau khi hoàn thành khóa

Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn

học. Người bán khi tham

phối hợp Bưu điện thành phố tổ chức hội
nghị kết nối các doanh nghiệp, HTX đưa sản

gia phải có hồ sơ đầy đủ

Nhằm đa dạng các phương thức tiếp cận phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.
thị trường, thích nghi trong bối cảnh dịch vn để giúp các đơn vị mở rộng thị trường

xuất xứ, tem nhãn chứng

bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện tiêu thụ sản phẩm trong cả nước. Đồng
nay, thời gian qua thành phố Hải Phòng đã thời, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX

chứng minh nguồn gốc,
minh chất lượng của sản
Thói quen tiêu dùng của người dân đang

đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng tiếp cận quy trình, thủ tục đưa sản phẩm,
lực cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị hàng hóa lên sàn giao dịch. Đến đầu tháng

thay đổi theo hướng chuyển sang mua

trường. Để song hành cùng các doanh ng- 8/2021, Hải Phòng có 50 doanh nghiệp, HTX
hiệp, HTX trên địa bàn trong việc chuyển đưa sản phẩm nông sản địa phương và sản

phát triển, hỗ trợ thiết thực cho nông dân,

bán trực tuyến (online). Bắt nhịp với thực tế
Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức nhiều lớp

đổi số, ngày 24/1/2022, UBND thành phố

phẩm OCOP lên sàn Postmart.vn.

tập huấn nhằm thúc đẩy bán hàng trên

Hải Phòng đã có quyết định 284, ban hành

Sở Công thương thành phố đã phối hợp

nền tảng số, mở “chợ” trực tuyến giúp các

chương trình hành động thực hiện nghị với đơn vị chuyên môn mở một số lớp bồi
quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy dưỡng cho chủ các doanh nghiệp, HTX về

chuỗi liên kết cung ứng nông sản thông

về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến thương mại điện tử… Qua đó, từng bước hỗ
trợ HTX tiếp cận, tham gia các sàn thương
năm 2025, định hướng đến năm 2030.

dịch Covid-19 diễn biến khó lường.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh,
triển kinh tế số của thành phố, Sở NN&PT- đáp ứng yêu cầu thị trường.

trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đã tổ

NT TP. Hải Phòng đã phối hợp với Liên minh

bán hàng online, livestream… để giúp các

HTX và các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ

hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu

doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất ứng

thụ sản phẩm. Với sự hướng dẫn tận tình

dụng các giải pháp công nghệ (Tem điện

của giảng viên, chuyên gia, các đối tượng

tử, hóa đơn điện tử, công nghệ mã vạch, QR

theo học đã có thể chủ động xây dựng kịch

Code, chip NFC, công nghệ blockchain...) để

bản, quay clip bán hàng trực tuyến theo

truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

hướng chuyên nghiệp.

Hỗ trợ các DN, HTX, các cơ sở sản xuất xây

Hỗ trợ, thúc đẩy các chuỗi từ sản xuất đến

dựng phần mềm quản lý bán hàng, quản lý

tiêu thụ sản phẩm, Sở NN&PTNT Hà Nội

doanh nghiệp, marketing, logistics. Hỗ trợ

tổ chức và duy trì các phiên chợ bán hàng

giải pháp thẻ thanh toán thương mại điện

online vào tối thứ sáu hằng tuần với tên

suốt. Điều này càng ý nghĩa trong bối cảnh
Năm 2021, Văn phòng Điều phối Chương
chức nhiều lớp học trực tuyến miễn phí về

phẩm và người tiêu dùng
mua sản phẩm qua “Chợ đêm trên mây” sẽ
được thụ hưởng các chương trình khuyến
mãi, quà tặng...Đây cũng là mục tiêu Hà
Nội hướng tới để người nông dân kịp thời
tiếp cận với chuyển đổi số trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp.
Với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chuỗi
sản xuất, tiêu thụ nông sản qua các kênh
thương mại điện tử đã và đang giúp người
sản xuất và người tiêu dùng “gặp” nhau,
mang lại lợi ích cho cả hai bên.
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hiệp còn giúp cho Nhà nước dễ dàng trong

Đề án Phát triển
vùng nguyên liệu
nông, lâm sản
đạt chuẩn phục
vụ tiêu thụ trong
nước và xuất khẩu

việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến
thương mại, qua đó giúp cộng đồng nông
dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội ngành
phát triển bền vững. Đồng thời, phát triển
vùng nguyên liệu cũng giúp nhà nước
thực hiện tốt quy hoạch sản xuất, linh hoạt
trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi phù hợp với quy luật cung cầu cho
nông sản; qua đó quản lý hiệu quả được
nguồn cung các sản phẩm nông nghiệp.

Phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm Bộ Nông nghiệp và PTNT đang chỉ đạo
nông lâm thủy sản đạt chuẩn, quy mô lớn, xây dựng “Đề án thí điểm xây dựng vùng
tập trung là xu thế tất yếu của nền nông nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩnphục
nghiệp hàng hóa, hiện đại, hội nhập quốc

vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai

tế sâu rộng như hiện nay. Trong bối cảnh đoạn 2021-2025” triển khai các nội dung
nước ta đang đẩy mạnh tiến trình cơ cấu phát triển vùng nguyên liệu trên đây, tập
lại ngành nông nghiệp, vùng nguyên liệu

trung thuộc địa bàn 14 tỉnh trải dài từ bắc

được xác định là điểm khởi đầu và là nền

vào nam với các sản phẩm chủ lực như: cây

tảng để phát triển các chuỗi giá trị nông

ăn quả, lúa gạo, gỗ lớn rừng trồng, thủy

lâm, thủy sản hiệu quả, bền vững. Việc xây

sản (tôm) giai đoạn 2021-2025. Qua đó tổng

dựng được vùng nguyên liệu sẽ là khâu đột kết rút kinh nghiệm và nhân rộng những
phá, giải quyết được các khâu tiếp theo mô hình hiệu quả ra cả nước sau này. Đây
trong chuỗi giá trị. Trên nền tảng này sẽ là nội dung, giải pháp quan trọng trong tổ
phát triển hạ tầng sản xuất và kinh doanh chức lại sản xuất, kinh doanh ngành nông
cho nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa nghiệp định hướng liên kết chuỗi nhằm
hiện đại; qua đó thu hút doanh nghiệp đầu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu
tư chế biến, thương mại trong các vùng

quả, minh bạch, có trách nhiệm và phát

nguyên liệu nhằm cắt giảm khâu trung triển bền vững. Đây cũng là nội dung quan
gian; giảm chi phí rủi ro trong sản xuất và trọng trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp
thương mại sản phẩm, đồng thời giám sát giai đoạn tới .
sâu hơn, minh bạch hóa quy trình sản xuất 1. Mục tiêu dự kiến giai đoạn 2021-2025
và chất lượng nguyên liệu đầu vào cho chế của Đề án sẽ là:
biến và tiêu thụ. Quản trị vùng nguyên liệu - Phát triển 05 vùng nguyên liệu quy mô
tốt sẽ giúp cải thiện tổ chức sản xuất, ổn hàng hóa tập trung, hiện đại với tổng diện
định chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất

tích khoảng 166.800 ha, cụ thể gồm:

sau thu hoạch, từ đó nâng cao thu nhập + Cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc (Sơn
cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. La, Hòa Bình): 14.000 ha (chanh leo, dứa,
Phát triển các vùng nguyên liệu nông ng- xoài);
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+ Gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững (FSC,

phục vụ tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu;

PEFC, VFCS,…) vùng Duyên hải miền Trung

căn cứ pham vi năng lực tiêu thụ của các

(Quảng Trị, Thừa Thiên Huế): 22.900 ha

nhà máy, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm

+ Cà phê Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Kon- đầu ra, những loại kết cấu hạ tầng phục
tum): 19.700 ha

vụ sản xuất, kinh doanh, thương mại sẽ

+ Lúa gạo vùng Tứ Giác Long Xuyên (Kiên

được hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trong vùng

Giang, An Giang): 50.000 ha

nguyên liệu:

+ Cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười (Đồng • Hạ tầng giao thông kết nối vùng sản
Tháp, Tiền Giang, Long An): 60.200 ha (Xoài,

xuất với trục giao thông chính, nhà máy

Mít, Sầu riêng).

chế biến, đường nội khu, đường lâm sinh,

- Hình thành ít nhất 17 chuỗi liên kết sản

đường phân khu cản lửa, bờ bao, bờ vùng

xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh kết hợp với giao thông...
nghiệp, hợp tác xã và nông dân liên kết

• Hệ thống mương máng, công trình thủy

trong các vùng nguyên liệu.

lợi nhỏ; hệ thống dẫn nước, hồ chứa nước

- Tăng thu nhập cho thành viên HTX, nhỏ; hệ thống tưới tiết kiệm nước; nạo vét
Doanh nghiệp và người nông dân thông kênh rạch phục vụ giao thông thủy kết hợp
qua giảm đầu vào sản xuất (giống, phân với tưới tiêu trong vùng nguyên liệu:
bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, chi • Các công trình phụ vụ kinh doanh thương
phí và thời gian vận chuyển,…) giảm tổn mại nông sản: nhà xưởng, cơ sở sơ chế, chế
thất sau thu hoạch và tăng giá trị kinh tế

biến, kho, silo bảo quản, sân kho, bãi tập kết

(thông qua việc tăng diện tích trồng, tăng nguyên liệu; cơ sở ươm cây con giống cho
năng suất, tăng chất lượng, do tăng sản

cụm HTX liên kết với doanh nghiệp.

lượng cây trồng.

2.2. Củng cố và phát triển các tổ chức của

- Tăng cường năng lực cho ít nhất 250 nông dân (THT, HTX) trong vùng nguyên
HTX nông nghiệp trong các vùng nguyên liệu. Bao gồm các hoạt động sau:
liệu, giúp nâng cao khả năng điều hành và • Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
tổ chức sản xuất của các HTX.

quản lý, quản trị hoạt động của HTX. Đào

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn tạo, tập huấn cho thành viên HTX về quy
thúc đẩy phát triển kinh tế của ngành. trình sản xuất nguyên liệu an toàn, đáp ứng
Đồng thời góp phần đáng kể vào mục tiêu

yêu cầu nhà máy và doanh nghiệp tiêu thụ

xây dựng nông thôn mới, cũng như tạo sản phẩm
thuận lợi cho việc giao thương giữa các

• Hỗ trợ trực tiếp HTX các hạ tầng phục

vùng nguyên liệu.

vụ sản xuất – kinh doanh của HTX (ngoài

2.Nội dung hỗ trợ phát triển vùng nguyên các hạng mục hạ tầng nêu ở mục 1 trên
liệu

đây) theo quy định tại Quyết định số 1804/

2.1. Nâng cấp và phát triển hạ tầng vùng QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
sản xuất

• Tuyên truyền, vận động nông dân trong

Căn cứ phạm vi giới hạn về tiểm năng phát vùng nguyên liệu tham gia HTX.
triển cây trồng/vật nuôi để làm nguyên liệu • Hỗ trợ thu hút cán bộ qua đào tạo cao
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đẳng, đại học về làm việc cho HTX nông

Đây là nội dung thứ 2 về Phát triển hợp

• Xây dựng các bản đồ nông nghiệp số (đất cung cấp dịch vụ có những cam kết tham

nghiệp

đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

đai, thời tiết, khí hậu, phân bố cây trồng,

gia (bằng văn bản):

• Tư vấn phát triển kế hoạch SXKD cho nông nghiệp (contract farming) đã được

giống, đa dạng sinh học…)

• Chế biến, tiêu thụ sản phẩm đầu ra (17

các HTX; cung cấp thông tin thị trường trình trên đây nhưng được thực hiện tập

• Bản đồ hóa kế hoạch sản xuất, luân canh, doanh nghiệp như Doverco Đồng giao;

đầu vào, đầu ra.

trung trong vùng nguyên liệu. Tại đây các

rải vụ cây trồng theo năng lực tiêu thụ và

Chánh Thu (Trái cây), Scan Pacific (Gỗ rừng

• Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, xây dựng

nhà máy, doanh nghiệp, HTX thu mua chế

chế biến.

trồng); Vĩnh hiệp (cà phê); Trung Can; Lộc

nhãn mác, thương hiệu của các HTX (nếu biến nông sản sẽ xác định các tiêu chuẩn

• Truy suất nguồn gốc sản phẩm

trời (lúa gạo);

có)

và quy trình sản xuất nông sản nguyên liệu,

• Quan chắc môi trường (đất, nước…)

• Tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp: Ngân

• Hỗ trợ chuyển đổi số cho các HTX.

liên kết với các THT, HTX, trang trại xây dựng

2.7 Thí điểm các chính sách tín dụng, bảo

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn;

2.3. Công tác tuyên truyền và khuyến

hợp đồng liên kết theo quy định của Nghị

hiểm nông nghiệp

Ngân hàng Chính sách; Công ty bảo hiểm

nông, khuyến nông cộng đồng

định số 98/2018/NĐ-CP để hình thành các

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, ABIC; MIC.

• Khuyến nông cộng đồng là cầu nối giữa chuỗi giá trị nông sản trong pham vi vùng

kinh doanh trong vùng nguyên liệu, một số

• Công nghệ và công nghệ số: Công ty So-

nông dân, HTX, doanh nghiệp với các cơ

nguyên liệu.

giải pháp nâng cao tiếp cận tín dụng, bảo

rimachi (Nhật bản), Công ty Niotic (liên

qua chuyên môn, chính quyền địa phương

Các hỗ trợ theo chính sách của nhà nước

hiểm nông nghiệp sẽ được thí điểm trong doanh Pháp Việt); Liên hiệp HTX kinh tế số

trong các vùng nguyên liệu. Bộ Nông

(trung ương và địa phương) sẽ tập trung để

vùng nguyên liệu:

nghiệp đã ban hành Đề án thí điểm khu-

phát triển các chuỗi giá trị này.

• Về tín dụng: Ưu tiên các phương thức • 250 HTX nông nghiệp trong các vùng

yến nông cộng đồng, giao Trung tâm

2.5. Hỗ trợ các dịch vụ công trong vùng

cho vay theo dòng tiền (tín chấp bằng hợp nguyên liệu

khuyến nông Quốc gia chủ trì.

nguyên liệu.

đồng nông sản kết hợp với hợp đồng bảo

• Xây dựng các mô hình khuyến nông phù

Theo chức năng chuyên môn của các

hiểm nông nghiệp) và tín dụng hỗ trợ hộ thành lập 2 Tổ công tác nhằm thực hiện

hợp với yêu cầu về quy trình sản xuất, tiêu

ngành như trồng trọt, chế biến, khuyến

nghèo phát triển sinh kế của ngân hàng việc theo dõi, đôn đốc, tư vấn, kiểm tra việc

chuẩn chất lượng nguyên liệu cho chế biến, nông, khuyến lâm, khuyến ngư sẽ hỗ trợ

chính sách.

xuất khẩu

cung cấp các dịch vụ công trong vùng

• Về bảo hiểm: Ưu tiên thí điểm các gói bảo

• Phát triển đội ngũ khuyến nông cộng

nguyên liệu như:

hiểm thương mại trong nông nghiệp đi

đồng thực hiện nhiều chức năng như:

• Xác nhận, chứng nhận các tiêu chuẩn,

kèm với cho vay theo dòng tiền.

Khuyến nông; tuyên truyền vận động nông hợp chuẩn chất lượng, tem nhãn sản phẩm

3. Tổ chức tham gia và thực hiện Đề án:

dân tham gia THT, HTX; tư vấn phát triển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

đặc thù (Ocop, sinh thái, hữu cơ…) cho sản

sản xuất kinh doanh cho các HTX, hộ nông phẩm nông nghiệp

sẽ phê duyệt Đề án tổng thể; UBND các

dân; hỗ trợ thực hiện xác nhận, chứng nhận, • Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, truy suất

tỉnh phê duyệt hợp phần của Đề án ở địa

cấp mã số vùng trồng, truy suất nguồn gốc nguồn gốc sản phẩm

phương. Tại các tỉnh có Ban chỉ đạo của

sản phẩm và cung cấp thông tin thông tin •Đào tạo, tập huấn, chuyển giao KHCN tiên

tỉnh.

thị trường; kết nối cung ứng vật tư thiết bị tiến, công nghệ số

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

phục vụ sản xuất, kinh doanh cho HTX, hộ •Cung cấp thông tin vùng trồng, thông tin

giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông

nông dân.

thôn làm đầu mối, theo dõi, đánh giá. Các

thời tiết và thông tin thị trường.

• Tuyên truyền, đào tạo tập huấn về chủ • Và các dịch vụ công khác (nếu có)

đơn vị chuyên môn như: Tổng cục Lâm

trương, chính sách phát triển vùng nguyên 2.6. Chuyển đổi số trong vùng nguyên

nghiệp; Thủy sản; Cục Chế biến và Phát

liệu, hỗ trợ nông dân, HTX, DN theo nhu liệu

triển thị trường nông sản; Cục Trồng trọt;

cầu và phù hợp với quy định của pháp luật.

Các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cũng sẽ

BVTV; Trung tâm KNQG, Trường Cimard2

2.4. Phát triển các hợp đồng liên kết chuỗi

được ưu tiên thực hiện trong vùng nguyên

tham gia.

tiêu thụ nông sản (contract farming)

liệu như:

Tập hợp các doanh nghiệp, HTX (bước đầu)

-VDECA)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

thực hiện việc triển khai Đề án
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nâng cao nhận diện sản phẩm chất lượng

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
HỢP TÁC HỆ THỐNG
CỔNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
HTX “CONGHTXOCOP”
VÀ SÀN THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ BÁN SỈ
SANOCOOP.VN

cao của Việt Nam trên thị trường hàng hoá
xuất khẩu Quốc tế, đạt chỉ tiêu 100% sản
phẩm của các hợp tác xã và doanh nghiệp
liên kết được áp dụng truy xuất nguồn gốc
chất lượng, chống giả và áp dụng công
nghệ Blockchain trong một thời gian ngắn.
Xây dựng kênh quảng bá, tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp của các hợp tác xã và
doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã tại Việt
Nam được ứng dụng công nghệ Blockchain (smart contract) trên “sanocop.vn”
với mục tiêu đáp ứng khả năng tiếp cận

Ngày 11/9/2020, Cục Kinh tế hợp tác và Phát
triển nông thôn đã ký kết biên bản hợp tác
với Công ty cổ phần Đầu tư Digital Kingdom (gọi tắt là DGK) triển khai hệ thống
cổng thông tin điện tử “conghtxocop.vn”,
sàn thương mại điện tử “sanocop.vn” ứng
dụng công nghệ blockchain, tem truy xuất

trực tiếp đối tượng người tiêu dùng (B2C),
xuất khẩu, B2B và cho phép đặt hàng, đấu
thầu, ứng thầu hàng hoá trực tiếp trên hệ

Hệ thống đã giúp giải quyết phần nào

chuổi cung ứng bằng Blockchain, dùng

thống một cách dễ dàng, nhanh chóng, an

bài toán chuyển đổi số cho các hoạt động

tem Blockchain nguyên khối chống giả

toàn, minh bạch không giới hạn các vùng

nông nghiệp tại địa phương. Các HTX được

mạo xuất xứ và sản phẩm, quảng bá hình

địa lý và quốc gia.

phát triển giá trị kinh tế số một cách thực

ảnh trên hệ thống kỹ thuật số …

tế và hiệu quả thông qua các hoạt động 3. Tạo gian hàng chuyên đề tham gia sàn
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã phối hợp

bán hàng trực tiếp (bán hàng có sản), cho

với DGK) tổ chức trên 40 buổi tập huấn

phép nhận các đơn hàng sản xuất thu mua thống (sản phẩm đạt chất lượng, được địa

online cho các Chi cục PTNT và các HTX tại

tiêu thụ (đơn hàng tương lai)… được giao

phương phê duyệt mới được online lên

quốc.

các địa phương để thực hiện việc đưa các

dịch trực tiếp, được sự hỗ trợ quản lý của

sàn). Đồng thời hệ thống sẽ tự động có các

sản phẩm lên SÀN OCOP, đến nay 49/63

địa phương và truyền thông quản bá đến chương trình khảo sát đánh giá, tháo bỏ

Mục tiêu hợp tác để xây dựng hệ thống quản

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã mở tài

các khách hàng và thị trường Quốc tế.

hoặc yêu cầu nâng cấp thông tin đối với các

khoản quản lý, thực hiện phân quyền cho

Các HTX có thể dễ dàng khi đăng ký tham

sản phẩm chưa đạt chuẩn, giao dịch kém

138 tài khoản của các cán bộ quản lý nhà

gia mở tài khoản chuyển đổi số trên hệ theo chu kỳ, giúp tạo uy tín cho hệ thống

nước tại địa phương. Hiện có trên 800 tài

thống qua 03 bước:

được tốt hơn.

khoản với hơn 500 gian hàng có đủ năng

1. Liên hệ trực tiếp đến các Chi cục PTNT

Trong thời gian tiếp theo hệ thống Cong-

lực tham gia cung ứng hàng hoá xuất khẩu

trên toàn quốc để được hướng dẫn, hỗ trợ

htxocop & Sanocop có kế hoạch nâng cấp

trên hệ thống, lọc huỷ trên 300 tài khoản và

mở tài khoản trên hệ thống Cổng chuyển

mờ rộng như sau:

sản phẩm kém chất lượng không đảm bảo

đổi số HTX và tạo gian hàng thương mại • Mở rộng và nâng cấp các tính năng, tiện

uy tín cung ứng, tổng lượt truy cập đạt trên

trên Sàn TMĐT (hoàn toàn miễn phí)

ích phục vụ công tác quản trị HTX và kinh

6 triệu lượt, nhận báo cáo trên 2800 lượt

2. Triển khai các nội dung vào hệ thống xây

tế số theo hình thức mới giúp tối ưu dễ sử

liên hệ giao dịch mua hàng đã diễn ra từ

dựng hồ sơ năng lực pháp lý, sản xuất, canh

dụng hơn theo nhiều cấp độ người dùng

tài nguyên hệ thống, hỗ trợ phát hành trên

tác, cung ứng, cấu hình cho mình hệ thống

khác nhau (web + app di động)

400.000 Tem TXNG theo hình thức tem

quản trị nội bộ theo nhu cầu sử dụng riêng • Thay đổi giao diện, theo nhiều khu vực

Blockchain nguyên khối vào các thị trường

biệt và có thể áp dụng các dịch vụ kèm chuyên biệt giúp dễ tìm kiếm và hấp dẫn

xuất khẩu (EU, Mỹ, Nhật, Trung quốc...)

theo như truy xuất nguồn gốc chất lượng hơn (hoàn thành trong Quý II)

chống giả nguyên khối phục vụ thị trường
nội địa, xuất khẩu cho các hợp tác xã và
doanh nghiệp liên kết trên phạm vi toàn

lý, kiểm soát và số hoá dữ liệu sản phẩm
nông nghiệp của hợp tác xã, doanh nghiệp
liên kết ứng dụng công nghệ Blockchain,
công nghệ tem truy xuất chống giả thông
minh thông qua hệ thống “conghtxocop.
vn” với mục tiêu tạo ra một hệ thống cơ
sở dữ liệu minh bạch, đồng nhất, uy tín có
khả năng phục vụ công việc quản lý nhà
nước, có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều hệ
thống cơ sở dữ liệu khác khi có nhu cầu.
Đồng thời là công cụ bảo vệ, chống giả về
xuất xứ hàng hoá cho những sản phẩm
Việt Nam (made in vietnam), cũng như

TMĐT và đăng ký sản phẩm tham gia hệ
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• Nâng cấp tính năng Truy xuất nguồn gốc chất lượng chuỗi cung ứng
bằng công nghệ Blockchain trên hệ thống cho phép quản lý, triển khai
và phát hành Tem truy xuất nguồn gốc Blockchain nguyên khối dành
cho các sản phẩm HTX tại địa phương. (hoàn thành trong Quý II)
• Phát triển mô hình bán lẻ, cho phép liên kết các sản phẩm từ “Cổng
quảng bá tiêu thụ sản phẩm của HTX tại địa phương” lên hệ thống và
được sự quản lý phê duyệt của địa phương (hoàn thành trong Quý III)
• Tiếp tục thực hiện các hoạt động huấn luyện, đào tạo trực tiếp hoặc
online đến các đơn vị, địa phương có yêu cầu
• Liên kết phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của HTX
tại địa phương, Đăng ký liên kết số hoá vùng nguyên liệu (mã số vùng
trồng, vùng nuôi...), Ký kết tiêu thụ sản phẩm với các HTX và địa phương
• Mở rộng các hoạt động giới thiệu tiêu thụ sản phẩm đến các thị
trường mới, khách hàng mới

Thông tin liên hệ đăng ký, liên kết và thực hiện các nội dung liên
quan:
Công ty Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom (Đơn vị triển khai)
Ông. Vũ Hồ Vũ ~ Giám đốc điều hành
Điện thoại: 0907 265 583 (zalo, viber, whatsapp)
Email: james@dgk.vn
vuhovu2016@gmail.com
Website: www.dgk.vn
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biệt đó. Những nếp nhà sàn của bà con
dân tộc trở thành những cộng đồng làm

Trong tiến trình phát triển, địa phương nào

du lich trải nghiệm thật đơn sơ nhưng ẩn

cũng muốn bứt phá vượt lên nằm ở nhóm bên trong là những con người biết vượt lên
đầu. Điều đó không có gì lạ, vì đó là khát chính mình tìm đến cái mới mẽ. Bà con là
vọng, là trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo. nông dân bao đời gắn sinh kế của mình với
Tuy nhiên, đây đó không khó nhìn thấy sự cây củi trên rừng, với thửa ruộng lúa nước,
đánh đổi tăng trưởng bằng sự suy thoái

với nương ngô, với con tôm cá lòng hồ, khe

môi trường, làm mất đi đa dạng sinh học,

suối. Giờ đây cũng chính những con người

thậm chí lãng quên luôn bản sắc văn hoá ấy đã trở thành chủ nhân của loại hình du
ngàn đời. Hãy ngồi với người Tuyên Quang

lịch mới lạ đầy tiềm năng. Tự tin lắm, hồn

sẽ thấy quyết tâm không đi vào vết xe đổ nhiên lắm.
của nơi này nơi khác. Hãy cám ơn bao thế
hệ người Tuyên Quang để hôm nay chúng

Cũng nếp nhà đó, mảnh vườn đó, liếp rau

ta còn một báu vật, lòng hồ Lâm Bình - Na đó, bờ ao đó, bà con đã biến thành những
Hang, là khu bảo tồn thiên nhiên, với những

khung cảnh yên bình, dung dị để làm du

chủng loài tự nhiên quý hiếm không nơi lịch cộng đồng. Bà con cùng nhau biến
nào có được.
Vậy là lại được đến với xứ Tuyên rồi! Một

người), Mường Nước (nơi cư ngụ của Long

miền đất biết bao dấu ấn lịch sử đã được

Vương...), người Tày giải thích về mối quan

ghi vào những trang sách giáo khoa. Một

hệ giữa con người và thiên nhiên cũng

miền đất đậm nét thiên nhiên hoang sơ,

như bày tỏ ước vọng về chỗ dựa tinh thần,

rừng núi hoà quyện mặt nước hồ trong

tạo dựng niềm tin để vượt qua những khó

xanh, những đỉnh núi treo lơ lửng trên bầu

khăn, trở ngại trong cuộc sống.

trời mờ ảo như bức tranh thủy mặc. Một

Đúng rồi, có phải vậy chăng, mà người

miền đất mang đến cho khách lạ bao nỗi

Tuyên Quang luôn có một tình yêu thiên

cảm xúc về bản sắc văn hóa các dân tộc

nhiên sâu thẩm, như đã thấm vào máu

cùng tựa lưng sống chan hòa bên nhau

thịt. Đúng rồi, có phải vậy chăng, mà người

bao đời nay. Đẹp và quá nhiều cảm xúc!

xứ Tuyên đã quyết tâm giữ gìn màu xanh
của rừng núi chiếm hơn 76 phần trăm diện

Tuyên Quang nổi tiếng với điệu hát “then”

tích tự nhiên. Đúng rồi, có phải vậy chăng

của bà con dân tộc Tày. Cũng đã từng nghe

trong định hướng phát triển, hệ sinh thái

một vài làn điệu then trên chiếc thuyền

tự nhiên, nông nghiệp tự nhiên được xem

độc mộc lướt trên mặt hồ lung linh, bảng

là sẽ tạo ra sự khác biệt nơi đây. Đúng rồi,

lảng, nhưng giờ mới biết “then” là “thiên”, là

có phải vậy chăng mà đứng góc nào ở Lâm

“trời”. “Then” được coi là điệu hát của thần

Bình cũng thấy ngút ngàn rừng núi. Không

tiên truyền lại. Thông qua những quan

hiết ai đã khéo đặt cho cái tên Lâm Bình,

niệm về Mường Trời (nơi cư ngụ của các

một vùng rừng núi bình yên, bao đời che

thần linh), Mường Đất (nơi cư ngụ của con

chở cho sự sống của con người nơi đây từ

những sản phẩm đậm chất văn hoá dân
gian, ngành nghề truyền thống bằng đôi

Và hôm nay, người Tuyên Quang tự hào đã bàn tay tài hoa, bằng niềm tự hào với làng
biến “Vịnh Hạ Long xứ Tuyên” trở thành sự

quê của mình để giới thiệu cho khách

khác biệt và rồi sẽ làm giàu dựa trên sự khác

đường xa.
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Hang, Hàm Yên và những miền quê khác Từ những tán rừng nguyên sơ, ngành dược
trên khắp mảnh đất Tuyên Quang này. Hình

liệu tự nhiên sẽ là giá trị mới. Từng những

như đã có bóng dáng của những ngôi làng sinh cảnh tuyệt đẹp, ngành du lịch, giáo
đó ngay hôm nay rồi. Hạnh phúc đâu có gì dục tình yêu thiên nhiên, sẽ thu hút du
cao xa vời vợi, hạnh phúc chung quanh mỗi

khách tìm đến trải nghiệm. Người Tuyên

người, mỗi nhà. Hạnh phúc là biết trả ơn quá

Quang bắt đầu hành trình đi đến khá giả

khứ, biết ơn thiên nhiên, chắt chiu những bằng cách nghĩ mới, cách làm mới, bằng tri
gì trong hiện tại để biến thành những giá

thức bản địa.

trị làm giàu cho thế hệ hôm nay và đê dành
cho thế hệ mai sau. Hạnh phúc là biết tôn “Hạnh phúc có nơi đây đâu là chuyện bất
trọng nhau, yêu thương nhau, biết cho đi, ngờ. Cũng như em khôn lớn em từng yêu
biết nghĩ cho mọi người chứ không chỉ biết

tiếng ru. Cũng như em biết hát cho đời

nghĩ cho riêng mình.

xanh mơ ước. Cũng như em biết hát cho
đời còn ước mơ”. Ước mơ Tuyên Quang!

Người Tuyên Quang đã nhìn thấy những Giấc mơ người xứ Tuyên!
giá trị dưới chân mình và đang hoạch định
chiến lược phát triển kinh tế dưới tán rừng.

bầu trời, mặt đất, mặt nước quanh mình.
Trên con đường phát triển, con người

Người Tuyên Quang là vậy.

thường có thiên hướng tìm kiếm những
điều lớn lao ở mãi tận đâu mà quên những

Từ ba yếu tố “Thiên, Địa, Nhân”, người Tuyên

điều hay, thậm chí là đặc sắc,“Bụt nhà

Quang đã biết tạo ra những giá trị mới. Mà

thường không thiêng” là vậy. Nhưng người ở miền đất đáng yêu này, yếu tố con người
Tuyên Quang không là vậy, không rơi vào

đã thật sự trở thành động lực, nguồn lực,

cảnh “chim đậu không bắt mà đi bắt chim

xung lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho

bay”. Người Lâm Bình trân quý từng sản vật Tuyên Quang. Người nơi đây đã hiểu thế
quanh nhà. Người Na Hang biết chăm chút

nào là giá trị của sự hợp tác, thấm đẫm triết

nét đẹp từng chum rượu ngô thơm lừng. lý “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn
Cam sành Hàm Yên có vị ngọt tự nhiên.

đi xa thì đi cùng nhau”. Bà con cùng nhau

Hương vị cốm thoảng thơm từ ruộng nếp

làm du lịch. Bà con cùng nhau khôi phục

Chiêm Hoá. Hình như với người nơi đây, làng nghề truyền thống. Bà con cùng nhau
thiên nhiên hoàn toàn không vô tri vô giác, tham gia hợp tác xã để biến những mảnh
mà có hơi thở riêng, có cuộc sống riêng, đất nhỏ lẽ thành mảnh đất lớn hơn, làm ra
có tiếng nói riêng. Chỉ những người thật

giá trị cao hơn.

sự sống hết mình với quê hương của mình Hôm tiếp xúc với bà con, ai đó ước ao sẽ có
mới cảm thụ được vẻ đẹp và sự sống của

những “Làng hạnh phúc” ở Lâm Bình, Na
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phát triển, nuôi trồng thủy sản với trên 200
lồng nuôi cá đặc sản. Tổng sản lượng thủy

HỢP TÁC PHÁT
TRIỂN NÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN HUYỆN
LÂM BÌNH TỈNH
TUYÊN QUANG

sản toàn huyện bình quân đạt trên 400 tấn/
năm.
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT xây dựng 01
mô hình chăn nuôi dê sinh sản đảm bảo
dinh dưỡng: Đã hỗ trợ 80 con dê giống (70
con dê cái sinh sản giống địa phương và 10
chủ lực của địa phương gắn với bảo tồn các con dê đực giống Boer) để cung ứng cho
giá trị văn hóa của người dân tộc huyện 20 hộ thực hiện mô hình. Hiện nay mô hình

Lâm Bình, các hoạt động triển khai tập dê sinh sản đang sinh sản và phát triển rất
trung vào hỗ trợ xây dựng các chuỗi giá trị tốt (Tổ chức 02 buổi tập huấn quy trình
phát triển các sản phẩm như chè, lúa hữu sản xuất, chăn nuôi dê thảo dược hữu cơ;
cơ, lạc hữu cơ, chăn nuôi dê, nuôi cá lồng hoàn thành việc làm 32 chuồng nuôi dê
trên hồ; bảo tồn và phát triển làng nghề
mây tre lá, thêu dệt; hỗ trợ nâng cao năng
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Kế hoạch

đạt tiêu chuẩn tại 02 Hợp tác xã chăn nuôi

dê (sau đây viết tắt là HTX) Bình An và Thổ

lực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, đào tạo Bình; đang hỗ trợ triển khai mô hình cơ giới
hóa sản xuất nông nghiệp tại xã Phúc Sơn
nghề cho lao động nông thôn.

Cục Kinh tế hợp tác chỉ đạo, chủ trì phối

Sau một năm triển khai hợp tác bước đầu huyện Lâm Bình (hỗ trợ 15 bộ máy cày đa
đã hình thành mô hình liên kết sản xuất năng và các thiết bị kèm theo, hỗ trợ theo

hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ kết ng-

có hiệu quả, phát triển các sản phẩm chủ

hĩa với 01 huyện nghèo (huyện Lâm Bình,

lực của địa phương; đã xây dựng được 13

là Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ

xuất, nâng cao thu nhập cho người dân,

sản phẩm OCOP là đặc sản của địa phương sau thu hoạch).
như; lợn đen, rau bò khai xã Lăng Can; lạc, Hợp tác liên kết với doanh nghiệp để đào

giảm nghèo bền vững.

dê núi, chè Khau Mút xã Thổ Bình; rượu

tạo, bao tiêu sản phẩm cho làng nghề mây

số 40-KH/ĐU ngày 12/11/2021 giao Đảng uỷ

tỉnh Tuyên Quang) để hỗ trợ phát triển sản

Ngày 23/4/2021, dưới sự chứng kiến của
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
tỉnh Tuyên Quang, Cục Kinh tế hợp tác và
Phát triển nông thôn đã ký biên bản ghi
nhớ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện

nhóm hộ (75 hộ). Đơn vị phối hợp thực hiện

thóc Lâm Bình; thịt trâu khô xã Bình An; tre đan; đào tạo nghề cho lao động và cải
cây giảo cổ lam xã Hồng Quang; thảo mộc tạo khung cửu dệt, mẫu mã hoa văn sản
Lâm Bình, xã Khuôn Hà; cá đặc sản Lâm phẩm nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm
Bình, xã Thượng Lâm; Homestay – Thượng dệt thổ cẩm của người dân tộc, bước đầu
Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can. Ngoài ra, huyện đã hình thành được tuyến du lịch nông
cũng hình thành một số vùng, chuỗi cây thôn trên địa bàn huyện Lâm Bình. Tiếp tục

kinh tế nông nghiệp nông thôn hiệu quả,

trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng trong những năm tới, Cục cùng với huyện
hóa như: duy trì đàn trâu trên 7.600 con, Lâm Bình và Sở Nông nghiệp và Phát triển

bền vững thúc đẩy nhanh và hiệu quả quá

đàn bò gần 2000 con, đàn dê trên 4.600

trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây

con, trên 480 ha cây lạc, phát triển trên 10

dựng nông thôn mới tại huyện Lâm Bình,

ha rau bò khai và trồng thử nghiệm hơn 7

tỉnh Tuyên Quang.

ha cây dược liệu. Với lợi thế tại Hồ Sinh thái

Với mục tiêu nâng cao giá trị các sản phẩm

Na Hang - Lâm Bình, huyện đã tập trung

Lâm Bình xây dựng mô hình phát triển

nông thôn tỉnh Tuyên Quang triển khai các

mô hình có hiệu quả, có đánh giá kết quả
và rút ra bài học kinh nghiệm để nhân rộng
mô hình ra các huyện khác.
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PHẦN THỨ TƯ

MỤC TIÊU

77

định số 167/QĐ-TTg, Quyết định số 1318/QĐTTg, Quyết định số 1325/QĐ-TTg, Quyết định
số 1452/QĐ-TTg…) và các Chương trình mục
tiêu quốc gia, Chương trình, Đề án đã được
Chính phủ phê duyệt.

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
NĂM 2022

1. Đối với cấp Trung ương

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với với các báo,

Triển khai hiệu quả các Đề án và Chương

đài, cơ quan truyền thông lớn nhằm đẩy

trình được Chính phủ và Bộ Nông ng- mạnh tuyên truyền về các hoạt động
hiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, thuộc lĩnh vực của Cục và triển khai thực
đặc biệt là Đề án thí điểm xây dựng vùng hiện có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu,
nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.
vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai

2. Đối với địa phương

đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao giá trị sản

Phát huy vai trò chủ chốt tham mưu đối

phẩm muối giai đoạn 2021-2025. Đề án bảo với lĩnh vực được giao quản lý, thực hiện
tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2021- đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn, Sở
2025 và Đề án nâng cao năng lực thích ứng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các

với biến đổi khí hậu của HTX NN vùng ĐB- tỉnh chủ động tham mưu cho HĐND tỉnh,
SCL.

UBND tỉnh những quyết sách, định hướng,

Hoàn thành kế hoạch ban hành VBQP- kế hoạch thực hiện bám sát với nhiệm vụ,

“Nếu không hiểu người nông dân đang nghĩ gì, đang thiếu gì, đang
cần gì, thì mọi chiến lược của chúng ta sẽ không thành công”

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

PL: Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Trung
phủ ban hành Nghị định về chính sách ương, hệ thống văn bản QPPL của ngành,
khuyến khích phát triển kinh tế trang trại;

phù hợp với định hướng phát triển của Tỉnh

Nghị quyết của Chính phủ về phát triển

và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch

HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành theo các cơ chế, chính sách của ngành.
nông nghiệp và xây dựng NTM; Chiến lược
phát triển ngành nghề nông thôn; Đề án
phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông
nghiệp; hướng dẫn hỗ trợ phát triểnsản
xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.
Thành lập Văn phòng điều phối nông
nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
là cơ quan giúp việc cho Ban chỉ đạo phát
triển nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng
bằng sông Cửu Long.
Đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động
của một số lĩnh vực quan trọng: Tổ chức
triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được
giao (Quyết định số 1804/QĐ-TTg, Quyết

2.

MỘT SỐ NHIỆM
VỤ TRỌNG TÂM
1. Phát triển HTX nông nghiệp
a) Thống nhất về mô hình và phương thức
hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp:
• Ưu tiên hỗ trợ phát triển HTX có quy mô
lớn, đông thành viên; quan tâm đến lợi ích
cả về kinh tế, xã hội, môi trường và phúc lợi
cho người dân nông thôn;
• Hỗ trợ phát triển HTX từ đơn chức năng
sang đa chức năng, tích hợp đa giá trị. Từ
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chú trọng đầu vào sang kết hợp chú trọng • Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu

các nội dung quy định trong Nghị định số

lao động trang trại. Hỗ trợ và tạo điều kiện

đầu ra; từ chuỗi cung ứng sang chuỗi giá

nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ

98/2018/NĐ-CP. Hỗ trợ tháo gỡ những khó

cho các trang trại vay vốn sản xuất kinh

trị.

trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021-

khăn mà các địa phương, doanh nghiệp, doanh; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ

• Về phương thức hỗ trợ: Tập trung hỗ trợ 2025.

HTX và người dân đang gặp phải.

thuật; xúc tiến thương mại; liên kết gắn

phát triển gắn với chuỗi liên kết, vùng • Đề án nâng cao năng lực thích ứng với

• Nghiên cứu, rà soát dánh giá và chuẩn bị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; xây dựng

nguyên liệu; Đào tạo và phát triển nhân Biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông vùng

để tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá

và nhân rộng một số mô hình kinh tế trang

lực; Ứng dụng công nghệ, tiêu chuẩn, GAP, Đồng bằng SCL giai đoạn 2021-2025.

kết quả 3 năm triển khai Nghị định.

trại điểm. Tăng cường công tác kiểm tra,

Công nghệ số; Hỗ trợ hạ tầng sản xuất kinh • Chương trình đào tạo nghề Giám đốc HTX

• Tiếp tục theo dõi, cập nhật và tổng hợp đầy hướng dẫn xử lý các vi phạm các quy định;

doanh nhất là các cơ sở sơ chế, chế biến, nông nghiệp, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

đủ kết quả thực hiện của các địa phương nhất là đối với các hoạt động kinh doanh

bảo quản, kho bãi tập kết nguyên liệu.

Quốc gia

báo cáo Chính phủ hàng năm.

b) Tuyên truyền, hướng dẫn nhằm đổi mới

• Đề án thí điểm phát triển Khuyến cộng

• Ưu tiên hỗ trợ, củng cố các HTX tham gia đai, xây dựng, môi trường.

phi nông nghiệp kết hợp và vi phạm về đất

tư duy” trong hỗ trợ phát triển hợp tác xã đồng

các dự án, kế hoạch phát triển chuỗi liên 4. Lĩnh vực Giảm nghèo và An sinh xã hội

nông nghiệp với các nội dung sau:

• Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp

kết theo theo quy định tại Nghị định số nông thôn

• Phát triển HTX trong định hướng phát

phát triển Chương trình sản xuất giống cho

98 (chính sách về đào tạo, tập huấn, thu a) Công tác giảm nghèo

triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn

các HTX; Chương trình chăn nuôi hữu cơ;

hút cán bộ, hỗ trợ hạ tầng, hỗ trợ xúc tiến

Trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn hỗ

hiện đại, nông dân văn minh.

• Các dự án hợp tác quốc tế: Trung tâm Đổi

thương mại, cấp mã số vùng trồng, truy

trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc

• Phát triển HTX gắn với các Chương trình

mới sáng tạo xanh (GIC) và Dự án Chuỗi giá

xuất nguồn gốc…)

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ng-

MTQG; Chuyển đổi số; OCOP; môi trường; trị nông hộ nhỏ theo định hướng thị trường

3. Kinh tế trang trại

hèo giai đoạn 2021-2025; Chỉ đạo xây dựng

du lịch nông thôn của Chính phủ và Bộ (MSCV) tại ĐBSCL

Trình Chính phủ ban hành Nghị định về và tuyên truyền nhân rộng mô hình giảm

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

chính sách khuyến khích phát triển kinh tế

d) Tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị

nghèo, tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho người

• Chuyển đổi sang tư duy Win-Win trong quyết về Phát triển hợp tác xã trong nông

trang trại nhằm hoàn thiện cơ chế, chính nghèo. Tuyên truyền, chỉ đạo giảm thiểu

liên kết với doanh nghiệp, tạo ra các hệ sinh nghiệp với những mục tiêu, nội dung, giải

sách hỗ trợ phát triển trang trại và quy định

lao động trẻ em ở các cơ sở sản xuất nông

thái trong sản xuất, kinh doanh của hợp tác

pháp phù hợp với yêu cầu và đặc thù phát

về quản lý nhà nước đối với hoạt động của

nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ về an

xã.

triển KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

trang trại.

sinh xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông

• Thực hiện nguyên tác “trợ giúp trước- đ) Tổ chức thực hiện thành công các cơ chế

Các địa phương tập trung tăng cường nghiệp và Phát triển nông thôn.

quản lý sau” (facilites)

chính sách đã được Bộ Chính trị, Chính phủ,

công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ đối với

b) Công tác dân tộc

• Kiến tạo môi trường dân chủ, thân thiện, Thủ tướng Chính phủ ban hành như: Kết

trang trại, trong đó cần quan tâm đến việc

Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp trình Bộ

đảy mạnh trao quyền (tham khảo mô hình luận 70-KL/TW của BCT và Nghị quyết số

quy hoạch sản xuất nông nghiệp phục vụ

ban hành Thông tư hướng dẫn Phát triển

Hội quán ở Đồng tháp)

134/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số

phát triển trang trại và chỉ đạo xây dựng, kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn

• Cả hệ thống chính trị vào cuộc: Gắn kết với 167/QĐ-TTg: Lựa chọn nhân rộng mô hình

phê duyệt dự án trang trại ; đẩy nhanh với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho

các cơ quan, đoàn thể chính trị (Hội Nông

việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền

HTX điển hình; Quyết định 340/QĐ-TTg về

người dân để thực hiện Chương trình mục

dân; Phụ nữ; Thanh niên…) cùng hỗ trợ phát Chiến lược phát triển hợp tác xã giai đoạn

sử dụng đất cho các chủ trang trại; hướng tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2021-2030; Quyết định 1318/QĐ-TTg về Kế

dẫn các chủ trang trại và UBND cấp huyên, Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

c) Triển khai hiệu quả một số chương trình,

hoạch 2021-2025; Quyết định 1804/QĐ-TTg

cấp xã thực hiện kê khai thông tin về trang 2025 và thực hiện các nhiệm vụ về công

đề án, dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác

trại và báo cáo theo quy định tại Thông tư tác dân tộc thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông

trên cơ sở nâng cao vai trò vị thế của HTX xã giai đoạn 2021-2025.

số 02/2020/TT-BNNPTNT. Tăng cường công

trong các chuỗi giá trị và vùng nguyên liệu

2. Phát triển sản xuất theo hợp đồng và

nghiệp và Phát triển nông thôn

tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 5. Phát triển ngành nghề nông thôn

đạt chuẩn. Các chương trình, đề án bao

việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản

quản lý sản xuất, kinh doanh và chuyên

gồm:

• Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền về

môn kỹ thuật, thị trường cho chủ trang trại, - Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển

- Đối với Trung ương:
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khai phát triển ngành nghề nông thôn

xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Phát triển kinh

liệu đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa. Tập hợp tác xã nông nghiệp”.

theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-

tế tập thể, trọng tâm là các doanh nghiệp,

trung vào các nghề thuộc 13 nhóm sản + Đặt hàng với các cơ sở đào tạo tổ chức

CP gắn với Chương trình xây dựng nông HTX, THT kiểu mới tham gia chuỗi giá trị

phẩm chủ lực quốc gia; giám đốc hợp tác đào tạo nghề tập trung đào tạo cho các

thôn mới, Chương trình OCOP giai đoạn để cung cấp các dịch vụ cho các cơ sở sản

xã nông nghiệp; cơ giới hóa trong nông đối tượng là lao động trong các hợp tác xã,

2021-2025, trong đó tập trung vào công tác

nghiệp; bán hàng online; kinh doanh; chế trang trại, doanh nghiệp nằm trong vùng

xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, truy xuất

hỗ trợ đào tạo, truyền nghề; xây dựng vùng nguồn gốc, quản lý chất lượng hiệu quả.

biến các sản phẩm nông sản; sản xuất các quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung

nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ + Tổ chức triển khai “Đề án bảo tồn và Phát

sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quản lý môi

vào sản xuất và xúc tiến thương mại. Xây

triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-

trường nông thôn; dịch vụ nông nghiệp, động trong các làng nghề tham gia phát

dựng mô hình điểm về phát triển ngành

2030” và “Chiến lược phát triển ngành nghề

nông nghiệp, dịch vụ du lịch nông thôn.

nghề nông thôn ở các địa phương.

nông thôn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn

+ Nâng cao năng lực cho các Trường đào thống gắn với các giá trị văn hóa, du lịch

các sản phẩm chủ lực của địa phương; lao
triển làng nghề, bảo tồn làng nghề truyền

+ Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2045”.

tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông nghiệp nông thôn; lao động tham

“Đề án bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt + Triển khai Hội thi sản phẩm thủ công mỹ

nông thôn để đủ điều kiện tham gia đánh gia vào chương trình phát triển các sản

Nam giai đoạn 2021-2030”, Bộ sẽ ban hành nghệ Việt Nam năm 2022. Rà soát các nghệ

giá, sát hạch kỹ năng nghề quốc gia cho phẩm OCOP của địa phương; chuyển đổi

kế hoạch thực hiện Đề án và tổ chức thực

nhân, thợ giỏi và tổ chức phát triển, công

nghề nông nghiệp và tổ chức thí điểm số trong nông nghiệp; người có nhu cầu

hiện.

nhận nghệ nhân thợ giỏi ở địa phương.

đánh giá cấp chứng chỉ.

+ Trình Chính phủ “Chiến lược phát triển

+ Bố trí kinh phí để xây dựng các mô hình

+ Xây dựng các mô hình đào tạo thí điểm lao động vùng dân tộc thiểu số, miền núi;

đi xuất khẩu lao động. Ưu tiên đào tạo cho

ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021- phát triển ngành nghề nông thôn; phát

để nhân rộng ra các địa phương. Tổ chức

2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào quý III triển nghệ nhân, thợ giỏi; đào tạo nâng cao

thường niên giao ban các vùng về công tác Ngoài đào tạo về kỹ thuật sản xuất kinh

năm 2022.

năng lực cho lao động trong các làng nghề,

đào tạo nghề nông nghiệp lao động nông

doanh thì các cơ sở đạo tạo cần bổ sung

+ Tổ chức Hội thị sản phẩm thủ công mỹ

nghệ nhân, thợ giỏi.

thôn.

cho người học kỹ năng về quản lý, ứng dụng

nghệ năm 2022. Hướng dẫn các địa phương

6. Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao

- Ở các địa phương:

công nghệ thông tin, quản trị Marketing,

triển khai phát triển nghệ nhân, thợ giỏi ở

động nông thôn

+ Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng các phương án sản xuất

địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập

- Ở Trung ương:

trung hạn, hàng năm đào tạo nghề nông đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và

các Hiệp hội chuyên ngành như Hiệp hội

+ Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

nghiệp cho lao động nông thôn và kế hoạch

xuất khẩu; về đầu ra sản phẩm có truy suất

kim chỉ, gốm sứ..

“Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao

bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho

nguồn gốc, chứng nhận an toàn, cấp mã

+ Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền

động nông thôn đến năm 2030”. Phê duyệt

người dạy nghề nông nghiệp, cán bộ quản vùng trồng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, mô

hình, các tổ chức để xây dựng các phóng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo nghền nông ng-

lý trong công tác đào tạo nghề nông ng- hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả

sự, bài báo, video clip...để tuyên truyền về hiệp và đào tạo nghề giám đốc HTX.

hiệp cho lao động nông thôn.

các lĩnh vực trong ngành nghề nông thôn.

+ Xây dựng mạng lưới các trường, cơ sở

+ Xây dựng danh mục nghề ưu tiên đào tạo chuỗi cung ứng nông sản từ sản xuất, thu

Đặc biệt là tuyên truyền về những làng

đào tạo, đội ngũ giáo viên, cán bộ khuyến

phù hợp với định hướng phát triển nông

nghề, làng nghề truyền thống gắn với các

nông để đào tạo nghề “Giám đốc HTX nông

nghiệp và nhu cầu học nghề nông nghiệp biến và tiêu thụ sản phẩm… đảm bảo lao

sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nghiệp”, tập huấn TOT. Ban hành chuẩn

của người dân (trên cơ sở danh mục nghề động tiệm cận trình độ công nhân nông

OCOP.

đầu ra; xây dựng bài giảng, giáo án điện tử

định hướng của Bộ Nông nghiệp và PTNT,

nghiệp, chuyên nghiệp.

- Đối với các địa phương:

cho nghề “Giám đốc HTX nông nghiệp”.

các địa phương lựa chọn). Ưu tiên nghề

+ Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho

+ Xây dựng kế hoạch trung hạn, hàng năm

+ Xây dựng, ban hành các chuẩn đầu ra

mới: Bán hàng online, kinh doanh các sản lao động nông thôn: Đặt hàng với các cơ sở

về phát triển ngành nghề nông thôn; Tổ

(khối lượng kiến thức tối thiểu) cho các

phẩm nông sản địa phương, đào tạo các

đào tạo nghề; kết nối với các doanh nghiệp,

chức lại sản xuất làng nghề theo hướng nhóm nghề nông nghiệp có nhu cầu đào

nghề phù hợp định hướng phát triển nông

hợp tác xã liên kết sản xuất tại địa phương

hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ đào tạo lớn. Hỗ trợ xây dựng bài giảng, giáo án

nghiệp và nhu cầu học nghề nông nghệp tham gia vào chương trình đào tạo để đáp

tạo nghề, phát triển vùng nguyên liệu, sản

của người dân, đặc biệt nghề “Giám đốc ứng các yêu cầu, điều kiện cần của doanh

điện tử một số nghề nông nghiệp làm tài

người nghèo và phụ nữ.

phụ phẩm nông nghiệp. Phát triển quản lý
hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế
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nghiệp về lao động nông nghiệp.
7. Lĩnh vực bố trí dân cư và tái định cư
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 20212025 và định hướng đến năm 2030 (trên cơ

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

gốc từ nông, lâm trường.
8. Cơ giới hóa nông nghiệp:
- Hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ ban
hành Nghị định cơ giới hóa, cơ giới hóa
đồng bộ trong nông nghiệp

sở được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), - Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban
trọng tâm hướng dẫn về quy hoạch, kế hành Đề án phát triển cơ giới hóa đồng bộ
hoạch, dự án đầu tư, phương án bố trí dân trong sản xuất nông nghiệp.
cư và quy trình thực hiện bố trí ổn định - Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
dân cư; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương Nghị định về cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng
thực hiện công tác bố trí dân cư và tái định bộ trong nông nghiệp
cư thủy lợi, thủy điện; ưu tiên bố trí dân cư - Tổ chức thực hiệnChiến lược phát triển cơ

ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai (lũ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông sản
ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt,…), biên giới, đến năm 2030 (sau khi được ban hành).
di cư tự do, đặc biệt khó khăn, khu rừng đặc - Tổng kết đánh giá, nhân rộng thí điểm 06
dụng (phấn đấu cả nước thực hiện bố trí ổn mô hình “Hoàn thiện và mở rộng sản xuất
định cho khoảng 5-7 nghìn hộ).

nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với

Tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản
đường lối của Đảng và chính sách, pháp xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm”.
luật của Nhà nước liên quan đến công tác
bố trí ổn định dân cư; Tổ chức Hội nghị tổng

9. Phát triển sản xuất, kinh doanh muối
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số

kết việc thi hành pháp luật về di dân, tái 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/02/2021 của Bộ
định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
cơ sở đó nghiên cứu hoàn thiện chính sách

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết

tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Tổ định số 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê
chức Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai
22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di đoạn 2021 - 2030. Phối hợp với 7 tỉnh: Thái
cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn

Bình, Nam Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh
Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu xây dựng và triển
khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng,
chuỗi giá trị ngành hàng muối Việt Nam
giai đoạn 2021 - 2025. Góp phần nâng cao
giá trị, giải quyết công ăn, việc làm, nâng
cao thu nhập cho người dân, phát triển
kinh tế xã hội các vùng, địa phương làm
nghề muối.
10. Chương trình bảo hiểm nông nghiệp
Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo hiểm
nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị và vay
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vốn tín dụng; bảo hiểm nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, triển khai
thưc hiện bảo hiểm nông nghiệp cho các cây trồng trong Đề án vùng nguyên liệu của
Bộ, hoàn thiện thể chế, phát triển bảo hiểm nông nghiệp cho các sản phẩm chủ lực của
Quốc gia trong Chương trình MTQG xây dựng NTM, sản phẩm chủ lực của địa phương
để giúp cho việc sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu được bền vững, giảm thiểu rủi ro cho nông
dân, DN và toàn ngành nông nghiệp.
11. Chương trình Không còn nạn đói tại Việt Nam
Hướng dẫn các địa phương triển khai chương trình không còn nạn đói, xây dựng mô
hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng; tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, người dân
hiểu và triển khai chương trình một cách có hiệu quả. Chú trọng đến việc sản xuất đảm
bảo lương thực, thực phẩm đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân đậc biệt là phụ nữ
mang thai, trẻ em ở những vùng khó khăn, có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao. Phát triển hệ
thống lương thực, thực phẩm theo các bước cơ bản (sản xuất => chế biến, bảo quản =>
lưu thông, thị trường => sử dụng) đảm bảo đủ dinh dưỡng cho người dân tại các huyện
nghèo, các xã khu vực II, khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.
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Anh làm chủ nhiệm đã ba năm
Ba năm vật lộn cùng khó khăn
Có mùa mạ cháy đồng khô cạn
Mười bậc nước leo lên ruộng hạn
Có mùa lúa chín lụt tràn qua
Lại phải nghiêng đồng hắt nước ra
Người nhiều, ruộng ít trâu bò ít
Chạy ngược chạy xuôi lo rối rít
Ngoài ba mươi tuổi máu đương sôi
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ANH CHỦ NHIỆM
Hoàng Trung Thông
Không chịu khoanh tay đứng ngó trời
Xoay mùa, chuyển vụ, tăng năng suất
Thiếu đất lên rừng tay vỡ đất
Còn nhiều nếp cũ thói riêng tây
Trăm miệng, trăm người, trăm cái gay
Hõm mắt thâu đêm lo việc xã
Gió rét đường trơn, chân bấm đá
Hết làng, hết ruộng thôi đi về

