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Lời giới thiệu 
 

 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu của sản xuất nông 
nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề 
này; ngày 17/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1895/QĐ-TTg, 
phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thuộc 
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Từ đó, ngành nông 
nghiệp nước ta đã xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu 
hướng chủ đạo và tất yếu trong xu thế hội nhập, là giải pháp hiệu quả trong cơ cấu lại 
nông nghiệp. Qua đó, thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao 
trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện 
theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 3,5%; đảm bảo vững chắc an ninh 
lương thực, thực phẩm quốc gia bền vững. 

Mặc dù đã đạt được những thành quả nhất định trong phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, nhưng Việt Namhiện nay vẫn còn những hạn chế như giá trị 
sản xuất nông nghiệp chưa cao, các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông 
nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa có nhiều mô hình công nghệ cao trong nông nghiệp… Đây là 
những vấn đề mà các nhà quản lý, cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, xem xét và 
có giải pháp xử lý, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông 
nghiệp, góp phần phát triển một cách bền vững, đồng bộ nền nông nghiệp nước ta 
trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. 

Đặc biệt đối với tỉnh Sơn La, việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao là hết sức cần thiết nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất 
đai, tăng khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, phấn đấu mức tăng trưởng sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao hàng năm đạt từ 4% - 5%. Sau hơn 2 năm thực hiện 
Thông báo số 481-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao với nhiều cơ chế, chính sách đã khuyến khích doanh nghiệp, hợp 
tác xã đầu tư vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, áp dụng các quy trình sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao vị thế sản phẩm nông 
sản tỉnh nhà.  

 Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nền 
nông nghiệp theo hướng hiện đại, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn 
đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp 
an toàn, thân thiện”.  

 Trân trọng giới thiệu! 
              BAN BIÊN SOẠN 
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BỘ TRƯỞNG BỘ NNPTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG: 

“PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LÀ VẤN ĐỀ THEN CHỐT 

 TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0” 
 

Ngành nông nghiệp đang thực hiện kế hoạch cơ cấu lại theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Công nghệ cao, công nghệ tiên tiến đã và đang được ứng dụng 
trong từng khâu hoặc trong cả chuỗi sản xuất để mang lại giá trị gia tăng cao cho 
sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. Báo Lao Động đã có bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường. 

PV: Thưa Bộ trưởng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đòi hỏi 
không thể tách rời khoa học công nghệ. Trong đó, vấn đề công nghệ sinh học đóng một 
vai trò quan trọng. Xin Bộ trưởng cho độc giả biết thêm về vấn đề này? 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Ứng dụng công nghệ tự động, bán tự động 
trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, sản phẩm đảm bảo 
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, như: Rau, hoa trồng trong nhà màng, nhà kính đạt giá trị 
hàng tỷ đồng/ha; nuôi tôm thẻ chân trắng đã nâng cao năng suất chất lượng tôm, năng 
suất đạt 40 tấn/ha gấp 40 lần so với sản xuất đại trà, chi phí sản xuất giảm 30 - 35% so 
với quy trình cũ; nuôi bò lấy sữa đã đạt năng suất sữa trên 30 lít/ngày/con, chất lượng 
tốt... Công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng trong sản xuất nông - lâm - thủy 
sản để quản lý các yếu tố dinh dưỡng đầu vào, quản lý yếu tố môi trường xung quanh 
đảm bảo phù hợp với yêu cầu của cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ 
giá thành sản phẩm; ứng dụng trong dự báo dịch bệnh cây trồng vật nuôi, dự báo các 
yếu tố thiên tai bất thường. 

Trong ứng dụng các công nghệ cao vào nông nghiệp thì công nghệ sinh học đóng 
vai trò rất quan trọng, đã được ứng dụng trong chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi có 
năng suất cao, chất lượng tốt, có sức chống chịu cao. Công nghệ nhân giống in vitro 
được ứng dụng rộng rãi trong nhân giống cây lâm nghiệp, cây hoa, cây chuối… giúp 
giảm giá thành cây giống, tạo ra lô cây giống có độ đồng đều cao, sạch bệnh. Nhiều chế 
phẩm sinh học đã được nghiên cứu tạo ra và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp để 
cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng vật nuôi, hạn chế dịch bệnh hại, thay thế dần thuốc 
hóa học. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tạo và 
phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp 
thông qua chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản, ứng dụng công nghệ 
sinh học trong lĩnh vực chế biến, chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước và 
một số nhiệm vụ cấp bộ nghiên cứu phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp. Việc 
ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã được nhiều địa phương, doanh nghiệp 
triển khai thực hiện, nhất là từ sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ 
đạo các bộ ngành vào cuộc hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản theo chuỗi, ứng dụng 
công nghệ cao để sản xuất nông sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất nông 
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nghiệp sạch. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ sản xuất 
đến tiêu thụ đã được triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao đối với các sản phẩm rau quả, tôm, bò sữa, lợn, gà, lúa (tại An Giang, Lâm Đồng, 
Đắk Lắk, Kiên Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ 
An…). Thúc đẩy chuyên nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, phát huy lợi thế, cơ hội, ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ nâng tầm, 
quy mô sản xuất của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. 

PV: Được biết, trong vài năm trở lại đây, Chính phủ đặc biệt coi trọng và tạo điều 
kiện, cơ chế để phát triển các khu, vùng và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. Xin Bộ trưởng cho biết, đến nay, những khu, vùng quy hoạch nào đã đi vào 
hoạt động? 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, Thủ tướng đã quy hoạch đến năm 2020 cả nước sẽ có 11 khu. Đến nay, đã có 3 khu 
được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã tổ chức thẩm định hồ sơ khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Lâm 
Đồng và đang hướng dẫn tỉnh hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định để có đầy đủ căn cứ trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 4 địa phương gồm: Thái Nguyên, Thanh Hóa, 
Quảng Ninh, Cần Thơ thuộc quy hoạch tổng thể đã xây dựng đề án thành lập khu gửi Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức thẩm định. Bộ đã tổng hợp ý kiến góp ý 
của bộ ngành, gửi lại địa phương hoàn thiện hồ sơ đề án trước khi tổ chức thẩm định. 
Ngoài ra, có 3 địa phương còn lại thuộc quy hoạch tổng thể gồm: Bình Dương, thành 
phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa đã rất năng động, đã có một số mô hình trong khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động khá hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đang hướng dẫn các địa phương này lập hồ sơ để thẩm định trình Thủ 
tướng Chính phủ theo quy định.   

Đối với vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, căn cứ các tiêu chí quy định, đã 
có 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thâm canh tôm, hoa, lúa, chuối được địa 
phương công nhận; về số lượng doanh nghiệp, đến nay có 40 doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận còn hiệu lực gồm: 12 doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt; 19 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong 
lĩnh vực thủy sản; 9 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực chăn nuôi.  

PV: Được biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại cần 
khắc phục. Với vai trò “Tổng tư lệnh” ngành nông nghiệp, Bộ trưởng nhìn nhận vấn đề 
này như thế nào? 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Thứ nhất, ứng dụng công nghệ cao trong nông 
nghiệp chủ yếu tập trung tại một số vùng, một số sản phẩm có thế mạnh, một số doanh 
nghiệp lớn. Năng suất lao động còn thấp, hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân 
chưa được cải thiện nhiều so với mục tiêu tái cơ cấu ngành đã đề ra. Thứ hai, trong 
chuỗi sản xuất khép kín, mối liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp đóng vai trò 
then chốt, trong đó doanh nghiệp là trọng tâm, vừa cung cấp đầu vào, hướng dẫn người 
nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn của thị trường; vừa đảm bảo đầu ra của sản phẩm. 
Tuy nhiên, hiện nay một số chuỗi giá trị còn chưa bền vững do doanh nghiệp và người 
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nông dân không thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với nhau khi có rủi ro về thị trường 
hoặc giá cả biến động. Thứ ba, sản xuất nông nghiệp Việt Nam còn bị tác động mạnh, 
thách thức của điều kiện ngoại cảnh như biến đổi khí hậu, thị trường tiêu thụ (thị trường 
trong và ngoài nước còn chưa thực sự chủ động); các mô hình ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông sản theo chuỗi còn nhỏ lẻ, phân bố không đồng đều. Đóng góp của 
khoa học và đổi mới công nghệ trong tăng trưởng nông nghiệp còn hạn chế; công nghiệp 
chế biến nông sản và công nghiệp - dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp chưa thu hút mạnh mẽ 
doanh nghiệp đầu tư và đổi mới công nghệ. 

PV: Nhìn thẳng vào sự thật, vậy Bộ trưởng sẽ tập trung tháo gỡ các vấn đề này 
như thế nào?  

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Về cơ chế chính sách hỗ trợ chung, cần hoàn 
thiện, đồng bộ hệ thống chính sách tạo hành lang pháp lý phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, khuyến khích các hình thức liên kết hợp tác, liên kết tổ chức sản 
xuất gắn với chế biến sâu, xây dựng quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao giữa người sản xuất, các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác 
xã với doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của 
Chính phủ; rà soát hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý 
vật tư, nông sản. Tiếp tục thực thi chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp về đào tạo nguồn 
nhân lực, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp 
tỉnh, tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước. Tiếp tục khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong 
sản xuất nông nghiệp và đóng vai trò chủ thể trong mối liên kết sản xuất sản phẩm nông 
sản theo chuỗi, đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn; đào tạo lực lượng nông dân chuyên 
nghiệp, đủ điều kiện quản lý những trang trại quy mô lớn, có thể áp dụng công nghệ cao.  

Về thu hút đầu tư vào nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, khuyến khích 
các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở chế biến 
sâu, phát triển công nghiệp phụ trợ. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhập khẩu và chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp. Huy động các nguồn lực 
đầu tư của xã hội và ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách hỗ trợ thực hiện các chương 
trình, đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, nông nghiệp bền vững nhằm ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu; các 
tổ chức khoa học công nghệ cần quyết liệt đổi mới trong triển khai các hoạt động nghiên 
cứu, chuyển giao kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và 
người nông dân về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đối với các 
doanh nghiệp, trang trại tư nhân, hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, cần liên kết chặt 
chẽ để đảm bảo sản xuất gắn với thị trường; phát huy vai trò tiên phong của doanh 
nghiệp trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng! 
“Để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, cần phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của 

các đại sứ quán, thương vụ tại các nước trong công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư 
nước ngoài vào nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt thường xuyên cung 
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cấp các chính sách của các nước, thông tin phân tích, dự báo nhu cầu về thị trường 
nông sản trên thế giới để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có định hướng sản 
xuất và thị trường xuất khẩu. Phối hợp trong đàm phán, mở cửa thị trường cho các sản 
phẩm hoa quả tươi, rau, thủy sản sang các thị trường có yêu cầu chất lượng cao; duy trì 
và phát triển bền vững thị trường Trung Quốc, mở rộng thị trường nông sản sang những 
nền kinh tế có cơ cấu bổ sung với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên minh 
châu Âu hay Trung Đông; lựa chọn và đưa các sản phẩm phù hợp vào các thị trường 
tiềm năng như: Nga, Trung Đông, châu Phi, ASEAN... Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai 
các chính sách hỗ trợ xây dựng vùng liên kết, liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông 
dân, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các siêu thị trong 
nước, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ cao trong sản xuất (VietGap, GlobalGap, tiêu chuẩn hữu cơ, chất 
lượng cao) để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của các thị 
trường. Tổ chức và tham gia các hội chợ, diễn đàn nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm 
nông nghiệp của Việt Nam...”. 

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nền tảng tích hợp các công nghệ, số 
hóa kết nối Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất 
của thế giới; tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và quản trị... 
là cơ hội cần tận dụng để đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam với ba trụ 
cột chính: Một là ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ 
của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa; hai là 
thúc đẩy tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, doanh nghiệp là hạt nhân liên kết, tổ 
chức sản xuất với hộ nông dân, trang trại, hợp tác xã để ứng dụng công nghệ cao trong 
sản xuất và quản trị chu trình sản xuất hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn 
thực phẩm, gắn với hình thành thương hiệu, phát triển thị trường và bền vững với môi 
trường; ba là cải cách thể chế thực chất, nghiêm túc, tạo môi trường minh bạch, thuận 
lợi, năng lực cạnh tranh cao để doanh nghiệp, nhà sản xuất trong và ngoài Nhà nước 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến theo hướng xây 
dựng nền nông nghiệp thông minh, bền vững”. 

 

                                                                                  Phong Nguyễn (thực hiện) 
                                                                              (laodong.vn - Ngày 14/10/2018)

 

 
 

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY 
 

Những năm gần đây, nông 
nghiệp đã có nhiều giải pháp thúc đẩy 
ứng dụng công nghệ cao, đồng thời 
nâng cao năng lực sản xuất và trình độ 
tổ chức, quản lý. 

Song song, Nhà nước cũng đã ban 

hành nhiều chính sách liên quan nhằm 
phát triển hiệu quả, bền vững trong nông 
nghiệp. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này 
vẫn còn những hạn chế cần khắc phục 
trong thời gian tới. 

Trước đó, từ năm 2012, Thủ tướng 
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Chính phủ đã ban hành Quyết định 
1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012, phê 
duyệt Chương trình phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thuộc 
Chương trình quốc gia phát triển công 
nghệ cao đến năm 2020. Từ đó, ngành 
nông nghiệp nước ta đã xác định phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao là xu hướng chủ đạo và tất yếu trong 
xu thế hội nhập, là giải pháp hiệu quả 
trong cơ cấu lại nông nghiệp. Qua đó, thúc 
đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả 
công nghệ cao trong lĩnh vực nông 
nghiệp, góp phần xây dựng nền nông 
nghiệp phát triển toàn diện theo hướng 
hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh cao, đạt mức tăng trưởng hàng năm 
trên 3,5%; đảm bảo vững chắc an ninh 
lương thực, thực phẩm quốc gia bền vững. 

Hiện tại, trong giai đoạn hội nhập 
kinh tế quốc tế và thực thi các hiệp định 
thương mại tự do đã ký với quốc tế, cũng 
như các lĩnh vực khác, ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, nông 
nghiệp Việt Nam đang có điều kiện phát 
triển sản xuất, xúc tiến thương mại, đa 
dạng sản phẩm, tạo nhiều việc làm, phát 
triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập và 
ổn định, cải thiện đời sống cho đông đảo 
bà con nông dân. 

Qua quá trình thực hiện, nhiều 
doanh nghiệp trong cả nước đã tích cực 
tham gia kinh doanh sản xuất trong lĩnh 
vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, đạt hiệu quả tích cực. Đến nay, theo 
thống kê ban đầu, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã cấp giấy chứng 
nhận ứng dụng công nghệ cao cho 40 
doanh nghiệp nông nghiệp; trong đó có 
12 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
trong lĩnh vực trồng trọt, 19 doanh 

nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, 9 doanh 
nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi. Đã có 
35 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao do Thủ tướng Chính phủ và ủy ban 
nhân dân các tỉnh thành lập. 

Thêm vào đó, 8 khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đang được khẩn 
trương thực hiện gồm có  3 khu ở Bình 
Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh 
Hòa đã đi vào hoạt động với một số mô 
hình khá hiệu quả; khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao Lâm Đồng đang 
hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định để trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết 
định; 4 khu tại Thái Nguyên, Thanh Hóa, 
Quảng Ninh, Cần Thơ đang hoàn thiện 
hồ sơ đề án trước khi tổ chức thẩm định. 

Về vùng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đã có 5 vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao thâm canh tôm, 
hoa, lúa được công nhận tại các tỉnh Phú 
Yên, An Giang, Kiên Giang và Lâm 
Đồng. Theo đánh giá, từ khi Luật Công 
nghệ cao được ban hành, các doanh 
nghiệp và địa phương đã đầu tư hàng 
nghìn tỷ đồng vào phát triển ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp và lồng 
ghép trong các nhiệm vụ phát triển 
ngành, địa phương, chương trình mục 
tiêu quốc gia, chương trình phát triển 
kinh tế, xã hội. Nhiều tập đoàn, công ty, 
hợp tác xã đã liên kết với nông dân để áp 
dụng trong sản xuất hàng hóa, mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Các doanh nghiệp 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đã khẳng định được thế mạnh 
và khả năng cạnh tranh vượt trội về năng 
suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời trở 
thành điểm sáng và là động lực tăng 
trưởng của nhiều vùng/địa phương. 

Trong quá trình đó, xuất hiện ngày 
càng nhiều các doanh nghiệp sản xuất, 
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kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Một trong những doanh nghiệp hoạt động 
về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp hữu cơ khá hiệu quả là Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn Eco Footprint. 
Ông Phạm Đức Minh, Chủ tịch/Tổng 
Giám đốc Công ty cho biết, công ty 
chuyên nghiên cứu và phát triển thực 
nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 
phục vụ nông nghiệp, chế biến, nghiên 
cứu giống, nhân giống cây và hoa các 
loại. Với tôn chỉ kinh doanh, nông nghiệp 
hữu cơ thân thiện với môi trường, nhằm 
góp phần nâng cao chất lượng sống cho 
người dân. Công ty được thành lập từ  
năm 2015, hiện đang đại diện cho 18 
công ty chuyên về nông nghiệp công 
nghệ cao trên thế giới đến từ các quốc gia 
có nền nông nghiệp rất phát triển như 
Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ, Hàn Quốc. Công 
ty hiện đang tập trung nhập khẩu, phân 
phối các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với 
môi trường. Công ty hy vọng các sản 
phẩm chất lượng cao của mình sẽ góp 

phần tích cực nâng cao hiệu quả trong 
sản xuất nông nghiệp, đem lại thu nhập 
và ổn định đời sống cho bà con nông dân. 

Mặc dù đã đạt được những thành 
quả nhất định trong phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam, 
nhưng hiện nay vẫn còn những hạn chế 
như giá trị sản xuất nông nghiệp chưa cao, 
các mô hình ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa có 
nhiều mô hình công nghệ cao trong nông 
nghiệp. Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào 
ứng dụng trong nông nghiệp còn thấp. 
Đây là những hạn chế mà các nhà quản lý, 
cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, 
xem xét và có giải pháp xử lý, nhằm đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh 
vực nông nghiệp, góp phần phát triển một 
cách bền vững, đồng bộ nền nông nghiệp 
nước ta trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập. 

 

HA.NV 
(dangcongsan.vn - Ngày 02/4/2019)

 

 
 

Phát triển nông nghiệp theo xu hướng công nghệ cao 
 

 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu của sản xuất nông 
nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, để ngành này phát triển bền 
vững, ngoài những tiến bộ khoa học và công nghệ thì nguồn nhân lực có đủ khả 
năng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp cũng là một 
yếu tố quyết định. 

Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, yếu tố cần thiết là nguồn vốn. Tuy 
nhiên, hoạt động ấy có hiệu quả hay không lại phụ thuộc vào con người - nguồn nhân lực 
chất lượng. Là nước nông nghiệp với nhiều lợi thế từ các sản phẩm nhiệt đới nhưng để 
biến tiềm năng đó thành hiện thực thì việc đầu tư vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, có đủ năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến, áp dụng hiệu quả vào sản xuất 
chính là yếu tố quyết định. 

Nhu cầu nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn là rất lớn. Mỗi năm, cả nước cần 
tới trên một triệu lao động, nhưng đội ngũ cán bộ làm nông nghiệp, nông thôn chỉ có 
khoảng 9% có trình độ đại học, cao đẳng; 39,4% trung cấp và 9,8% sơ cấp... Do đó, để 
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thúc đẩy việc phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, song song với việc ban hành các 
cơ chế, cần chú trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng. Người nông dân cần 
được đào tạo, huấn luyện để áp dụng được các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. 

Việt Nam hiện có khoảng 70% dân số tham gia hoạt động vào sản xuất nông 
nghiệp. Vì vậy, quá trình ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, lực lượng nông 
dân sẽ đóng vai trò nòng cốt. Theo Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Minh Khương, Đại học quốc gia 
Singapore cho biết, tại Việt Nam hiện mới 70% nông dân có xu hướng tự tìm hiểu cách sử 
dụng công nghệ và áp dụng vào sản xuất. 

Trong đó, 30% số nông dân này có tinh thần tìm tòi, sáng tạo cao, khả năng tìm 
được thị thường cho riêng mình nên đã đi tiên phong. 40% nông dân còn lại phải nhờ 
doanh nghiệp, cán bộ khuyến nông thuyết phục và quan sát thấy nông dân khác thực hiện 
có hiệu quả mới áp dụng công nghệ cao vào sản xuất và cần có doanh nghiệp phối hợp 
hướng dẫn, bao tiêu đầu ra thì lực lượng này mới có thể làm được. 

Đẩy mạnh liên kết “4 nhà” 
Nhận định về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp hiện nay, Phó giáo sư, Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, thời gian qua, Chính 
phủ và các bộ, ngành đã rất nỗ lực trong việc đào tạo nguồn nhân lực lớn cho nông thôn. 

Tuy nhiên chất lượng đào tạo, tập huấn để trang bị kiến thức, thái độ, kỹ năng 
nghiệp vụ về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, nhất là ở 
các vùng kinh tế khó khăn. Việt Nam đang thiếu đội ngũ giáo viên có chất lượng, chuyên 
sâu về nông thôn mới, về nông nghiệp. 

Chương trình đào tạo còn nặng về lý thuyết, nội dung chưa bao trùm hết những kiến 
thức, kỹ năng, nghiệp vụ về nông thôn mới, thiếu kiến thức sâu về hội nhập quốc tế, biến 
đổi khí hậu, liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị, kinh doanh, định hướng thị trường, 
kiến thức nông dân khởi nghiệp, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ thông tin... 

Để nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao đạt chất lượng, hiệu quả, các 
chuyên gia cho rằng, cần xây dựng mối liên kết chặt chẽ, tâm huyết giữa doanh nghiệp và 
nông dân. Trong đó, doanh nghiệp áp dụng công nghiệp 4.0 hỗ trợ đắc lực nông dân ứng 
dụng công nghệ cao, chủ động liên kết với các chuyên gia nông nghiệp các nước phát 
triển cung cấp giải pháp, thiết bị và công thức thực hiện cụ thể, các chuyên gia nông 
nghiệp công nghệ cao trong nước sẽ ứng dụng phù hợp với thực tiễn. 

Về phía chính quyền địa phương các tỉnh, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, 
cơ sở đào tạo và người nông dân, phát huy tiềm năng trong lĩnh vực này. 

Theo Đề án phát triển Nông nghiệp công nghệ cao của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, phấn đấu đến năm 2020, mỗi tỉnh có ít nhất 10 doanh nghiệp, 10 vùng sản 
xuất nông nghiệp và mỗi vùng sinh thái có 1 - 2 khu nông nghiệp công nghệ cao, góp 
phần đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm ít nhất 25% 
tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước. 

  

                                                                             Phương Minh - Anh Quang 
                                                                   (tapchitaichinh.vn - Ngày 04/10/2017) 
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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG  

CÔNG NGHỆ CAO ĐẠT HIỆU QUẢ CAO 
 

Cả nước hiện có 40 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận; trong đó, 12 
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, 19 doanh nghiệp 
trong lĩnh vực thủy sản, 9 doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi. Nhiều tỉnh 
thành phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã mang lại hiệu quả cao cho kinh tế 
nông nghiệp. 

Đẩy mạnh đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao 
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 

6/2018, cả nước đã có 35 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Thủ tướng 
Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành lập, trong đó Thủ tướng Chính phủ thành 
lập 3 khu tại tỉnh Hậu Giang, Phú Yên, Bạc Liêu. Ngoài ra, theo quy hoạch tại Quyết 
định 575/2015/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, 8 khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang được khẩn trương thực hiện. 

Cụ thể, 3 khu ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa đã đi vào hoạt 
động với một số mô hình khá hiệu quả. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Lâm Đồng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ, 
tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết 
định; 4 khu thuộc các địa phương: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Cần Thơ đã 
xây dựng đề án và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp ý kiến góp ý 
của bộ ngành, gửi địa phương hoàn thiện hồ sơ đề án trước khi tổ chức thẩm định. 

Về vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có 5 vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao thâm canh tôm, hoa, lúa được 4 địa phương công nhận gồm Kiên 
Giang, Lâm Đồng, Phú Yên, An Giang. 

Bên cạnh đó, từ khi Luật Công nghệ cao được ban hành, đã có hàng nghìn tỷ 
đồng đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp từ các doanh nghiệp 
và địa phương. Hàng năm, một số tập đoàn, công ty, hợp tác xã đã liên kết với nông 
dân, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất hàng hóa trên quy mô lớn 
mang lại hiệu quả kinh tế cao... Theo đánh giá từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 
5/2018, dư nợ đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 
sạch ước đạt khoảng 40.000 tỷ đồng với 14.723 khách hàng. Lãi suất cho vay ngắn hạn 
khoảng 5,3 - 6,5%/năm, cho vay trung, dài hạn khoảng 8,5 - 10%/năm. 

Đã gặt hái thành quả 
Nhìn lại thực tế phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh thành trong 

thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất cao cho kinh tế nông nghiệp của địa phương nói 
riêng và cả nước nói chung. Tại tỉnh Bình Dương, hiện nay tổng diện tích trồng trọt 
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt gần 2.500ha, 
tăng 47% so với năm 2015. Số lượng đàn gia súc, gia cầm chăn nuôi công nghệ cao 
tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần rất 
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lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo bước đột phá về năng suất, 
chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng và chế 
biến xuất khẩu, tạo bước đi bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương. 

Là cái nôi phát triển nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, theo đánh giá của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, hiện tại các vùng nông nghiệp 
công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng đang ứng dụng trình độ canh tác tương đương các 
nước có nền nông nghiệp hiện đại trong khu vực như Thái Lan, Malaysia… Tính đến 
tháng 6/2018, cơ cấu cây trồng chủ lực được xác định trên 26 vùng, khu nông nghiệp 
công nghệ cao của Lâm Đồng đạt gần 19.000ha rau, đạt giá trị sản xuất 450 triệu 
đồng/ha; khoảng 3.700ha hoa, tăng 50% diện tích so với năm 2015, sản lượng gần 3 tỷ 
cành, giá trị sản xuất 800 triệu đồng/ha; 160ha cây đặc sản dâu tây, atiso, sản lượng 
gần 4.700 tấn, chiếm hơn 53% diện tích canh tác. 

Ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao phù hợp với lợi thế từng vùng, từng loại sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, 
sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng trên thị trường trong và ngoài nước thông qua 
việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ, xây dựng và quảng 
bá thương hiệu, nâng giá trị nông nghiệp công nghệ cao đạt tỷ trọng 35 - 40% tổng giá 
trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp trên địa bàn. 

Hay tại tỉnh An Giang, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã có nhiều đề 
tài, dự án được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Cụ thể vùng 
sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao gắn với phát triển cánh đồng lớn, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học và công nghệ như san bằng mặt ruộng ứng dụng tia laser, máy cấy 
lúa, máy gom rơm, máy băm rơm...) có tổng diện tích gieo trồng đạt gần 77.778ha. 
Hiện có khoảng 19 hợp tác xã, 32 tổ hợp tác và 22 doanh nghiệp tham gia sản xuất, 
tiêu thụ lúa giống, lúa đặc sản, lúa chất lượng cao. Lĩnh vực thủy sản với nhiều giống 
thủy sản có giá trị kinh tế cao đã được các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn 
tỉnh nhân và sản xuất giống thành công như cá chình nước ngọt, cá heo, cá tra giống... 
đã góp phần đa dạng hóa nghề nuôi thủy sản của tỉnh. 

 

                                                                                          Thanh Thanh 
                                                                          (congthuong.vn - Ngày 17/7/2018)   
 

 
  

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẢI ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ BỀN VỮNG 
 

Nền nông nghiệp 
nước ta vẫn là một nền 
nông nghiệp lạc hậu với 
năng suất, chất lượng, 
hiệu quả thấp; sức cạnh 
tranh trên thị trường 
còn kém. 

Sản xuất nông nghiệp 

nước ta chủ yếu dựa vào 
hơn 10 triệu hộ tiểu nông 
đảm nhận trên 8 triệu ha đất 
nông nghiệp nhưng lại bị 
chia nhỏ thành gần 80 triệu 
mảnh ruộng nhỏ, nghĩa là 
bình quân mỗi hộ canh tác 
từ 5 - 10 mảnh rải rác trên 

các vùng đất, hạng đất khác 
nhau, thậm chí cá biệt có 
hộ có tới 30 mảnh. 

Kết cấu hạ tầng 
nông thôn còn lạc hậu. 
Hiện còn 606 xã chưa có 
đường ô tô đến trung tâm, 
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30% đường huyện, 50% 
đường xã không đi lại 
được trong mùa mưa. Hệ 
thống thủy lợi chỉ mới 
đảm bảo tưới được 80% 
đất trồng lúa, một tỷ lệ 
nhỏ hoa màu và cây công 
nghiệp. Hệ thống điện 
nông thôn mới bảo đảm 
được cho 70% số xã, 
nhưng chất lượng và hiệu 
quả dịch vụ thấp. 

Năng suất, chất 
lượng nhiều loại sản phẩm 
còn thấp. Riêng lúa, mặc dù 
năng suất trong những năm 
qua tăng khá nhanh, bình 
quân hàng năm tăng 
khoảng 2%, nhưng mới chỉ 
bằng 65% năng suất lúa của 
Trung Quốc. Năng suất, 
chất lượng nhiều mặt hàng 
như chè, mía, rau, quả, sản 
phẩm chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản… đều thấp hơn 
nhiều so với các nước là 
đối thủ cạnh tranh chính. 

Giá thành một số 
loại sản phẩm sản xuất 
trong nước còn cao hơn 
cả giá bán trên thị trường 
quốc tế, như đường mía 
cao gấp hơn 2 lần, thịt lợn 
cao hơn 40%... 

Công nghiệp chế 
biến kém phát triển, 
chúng ta mới chỉ có 60% 
sản lượng chè, 30% sản 
lượng mía, 5% sản lượng 
rau quả, 1% sản lượng thịt 
hơi, xấp xỉ 30% sản phẩm 
thủy sản… được chế biến 

công nghiệp. 
Cho đến nay, thu 

nhập từ công nghiệp và 
dịch vụ trong khu vực 
nông thôn mới chỉ chiếm 
khoảng 25% GDP ở nông 
thôn, thấp xa so với nhiều 
nước trong khu vực (ở 
Trung Quốc, thu nhập phi 
nông nghiệp chiếm 35% 
thu nhập của hộ nông 
thôn; Hàn Quốc năm 
1995 đã đạt 50%...). 

Khoảng cách về 
mức sống giữa thành thị 
và nông thôn, giữa người 
giàu với người nghèo ở 
nông thôn ngày càng 
rộng; một bộ phận khá 
lớn cộng đồng dân cư ở 
nông thôn, nhất là vùng 
núi, vùng đồng bào dân 
tộc, vùng bãi ngang ven 
biển đang sống trong tình 
trạng nghèo đói. 

Ngoài ra, ô nhiễm 
môi trường cũng gây 
những thiệt hại không nhỏ 
về mặt kinh tế trong hoạt 
động sản xuất nông 
nghiệp và khai thác, nuôi 
trồng thủy sản. Ô nhiễm 
môi trường nước là 
nguyên nhân chủ yếu gây 
ra thiệt hại đối với ngành 
thủy sản; ô nhiễm môi 
trường không khí, nước 
mặt, đất gây ảnh hưởng 
đến năng suất nông 
nghiệp và cây trồng. 
Những vấn đề này không 
chỉ gây ảnh hưởng tới đời 

sống người nông dân mà 
còn gây ra những tổn thất 
nghiêm trọng tới vấn đề 
phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn. Việc lạm dụng 
thuốc bảo vệ thực vật, 
chất tạo nạc, kích thích 
trong nông nghiệp rất phổ 
biến dẫn đến tình trạng 
ngộ độc do thực phẩm 
bẩn nặng nề. Hạn hán kéo 
dài, nhiều địa phương bị 
khô hạn, không có nước 
canh tác nhất là Tây 
Nguyên và các tỉnh Nam 
Trung bộ. 

Những vấn đề trên 
chính là lực cản, thách 
thức trong quá trình phát 
triển nền nông nghiệp với 
đòi hỏi năng suất, chất 
lượng, hiệu quả cao, có 
khả năng cạnh tranh trên 
thị trường quốc tế, đồng 
thời cũng là thách thức 
với quá trình xây dựng và 
phát triển nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và đảm bảo 
phát triển bền vững. 

Đẩy mạnh phát 
triển nông nghiệp công 
nghệ cao 

Để nâng cao giá trị 
sản xuất nông nghiệp, 
nhiều giải pháp đang 
được thành phố Hồ Chí 
Minh triển khai thực hiện. 
Trong đó, nền tảng là ứng 
dụng công nghệ cao, giúp 
nông dân tiếp cận, đưa 
khoa học, kỹ thuật vào 
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sản xuất, góp phần nâng 
cao giá trị kinh tế trên đơn 
vị canh tác. 

Hiện nay, thành phố 
Hồ Chí Minh đã bắt đầu 
ứng dụng công nghệ sinh 
học và sản xuất các chế 
phẩm phục vụ nông 
nghiệp, ứng dụng này 
bước đầu giúp giảm chi 
phí sản xuất và góp phần 
bảo vệ môi trường. Thành 
phố cũng đã thành công 
trong ứng dụng công nghệ 
cắt phôi và cải tiến 
phương pháp thụ tinh 
trong ống nghiệm đối với 
bò Australia. Kết quả đã 
tạo ra lứa bê đầu tiên có 
khả năng sinh sản và tốc 
độ sinh trưởng không thua 
kém ở nước bản địa… 

Tuy vậy, những ứng 
dụng trên còn manh mún 
và việc ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất vẫn 
chưa thực sự được đầu tư 
bài bản. Đây được xem là 
thách thức lớn khi nền 
kinh tế Việt Nam đang 
hội nhập ngày càng sâu 
rộng. Ứng dụng công 
nghệ cao trong nông 
nghiệp không chỉ là đưa 
máy móc, thiết bị kỹ thuật 
hiện đại vào sản xuất mà 
còn là công nghệ trong 
quản lý và vận hành nền 
sản xuất nông nghiệp. 

Hiện thành phố Hồ 
Chí Minh đang xây dựng 
mô hình sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao với 
mục tiêu chính là hướng 
đến sản phẩm chất lượng, 
năng suất và giá trị gia 
tăng cao với sự tham gia 
của các chủ thể là nông 
dân, hợp tác xã, doanh 
nghiệp (thu mua, phân 
phối) và các đơn vị hỗ trợ 
công nghệ. Để tạo cơ chế 
vận hành mô hình này, 
các chuyên gia cho rằng 
cần tháo gỡ những rào 
cản trong việc xây dựng 
các chương trình, đề án, 
dự án trong nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng 
công nghệ cao trong nông 
nghiệp. Trong đó cần quy 
hoạch khu nông nghiệp 
công nghệ cao và vùng 
sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao sao cho có 
sự gắn kết chặt chẽ. Theo 
đó khu nông nghiệp công 
nghệ cao giữ vai trò 
nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ, còn vùng nông 
nghiệp, công nghệ cao sẽ 
ứng dụng công nghệ đó 
và sản xuất, tạo ra sản 
phẩm chất lượng cao. 

Bên cạnh đó, cần 
xây dựng chính sách hỗ 
trợ về vốn, cũng như mô 
hình sản xuất ứng dụng 
công nghệ cao đối với 
từng nhóm sản phẩm cụ 
thể; xây dựng các chuỗi 
liên kết dọc và liên kết 
ngang, nhằm tăng hiệu 
quả vận hành, quản lý 

chuỗi cũng như kết nối 
chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ứng dụng công 
nghệ cao là hướng đi tất 
yếu trong phát triển nông 
nghiệp của Hà Nội nói 
riêng và cả nước nói 
chung. Ban chỉ đạo 
Chương trình 02/Ctr-TU 
của Thành ủy Hà Nội 
đang tập trung chỉ đạo 
quyết liệt để sớm có vùng 
sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao. Tuy 
vậy, khó khăn lớn nhất 
hiện nay là ruộng đất 
manh mún, nhiều ô thửa 
nên khó thu hút doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân 
đầu tư vào phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao.  

Sau thành công của 
chương trình dồn điền đổi 
thửa, đổi thửa gắn với xây 
dựng nông thôn mới, nhiều 
địa phương ở ngoại thành 
Hà Nội đã đẩy mạnh quy 
hoạch, xây dựng các vùng 
sản xuất tập trung, ứng 
dụng công nghệ cao vào 
sản xuất. Đơn cử như 
huyện Đan Phượng đã hình 
thành một số dự án, mô 
hình ứng dụng công nghệ 
cao trong nông nghiệp, 
chứng minh hiệu quả rõ rệt 
so với canh tác truyền 
thống. Trong đó, khu trồng 
hoa lan ứng dụng công 
nghệ cao tại xã Phương 
Đình là một ví dụ. Chủ 
nhân của khu này đã thực 
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hiện toàn bộ các thao tác từ 
ươm giống, nuôi cấy, chăm 
sóc, thu hoạch hoa bằng 
dây chuyền đồng bộ. Với 
sự hỗ trợ của công nghệ, 
người trồng hoa có thể 
quyết định được màu sắc, 
chủng loại, kích thước hoa. 

Ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất 
đem lại hiệu quả cao là 
điều không cần bàn thêm, 
nhưng để phát triển các 
mô hình này vẫn còn 
không ít trở ngại, khó 
khăn nhất là đất đai. “Để 
tích tụ ruộng đất có 2 
nguồn: Đối với quỹ 2 (do 
xã quản lý) diện tích nhỏ 
lẻ, manh mún; khi chia 
ruộng cho nhân dân, 
những chỗ đất đẹp đã chia 
hết, chỗ xấu mới để lại 
làm quỹ 2; thời gian cho 
thuê đất quỹ 2 cũng chỉ 
trong 5 năm nên doanh 
nghiệp không mặn mà 
đầu tư lớn. Nguồn thứ 2 là 
quỹ đất 1 (đã chia cho các 
hộ), áp theo giá đền bù 
giải phóng mặt bằng của 
Hà Nội cao hơn nhiều so 
với các nông dân góp 
ruộng vào cùng sản xuất 
cũng không dễ bởi người 
dân “chín người mười ý”, 
“khó thống nhất”. 

Dồn điền, đổi thửa 
là hướng đi tất yếu nhằm 
tạo những “cánh đồng 
mẫu lớn”, nâng cao giá trị 
canh tác… Thực tế, sau 

dồn điền đổi thửa, nhiều 
địa phương trên địa bàn 
Hà Nội đã “bứt phá”, đạt 
nhiều kết quả khả quan. 
Dù vậy, để hiệu quả như 
kỳ vọng, vẫn còn nhiều 
việc phải làm về định 
hướng sản xuất vùng, 
miền; xây dựng chuỗi sản 
xuất - tiêu thụ… 

Theo thống kê của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Hà Nội, tính đến 
nay, toàn thành phố đã thực 
hiện dồn điền đổi thửa được 
79.183,1/75.980,1ha (đạt 
104,2%), vượt 3.673,5ha so 
với kế hoạch. Sau dồn điền 
đổi thửa, các địa phương 
đẩy mạnh chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng vật nuôi, 
chuyển đổi các vùng đất lúa 
kém hiệu quả sang các mô 
hình canh tác hiệu quả cao 
hơn (với 33.884ha), trong 
đó chuyển đổi sang trồng 
lúa chất lượng cao có diện 
tích lớn nhất (đạt trên 
13.500ha); tiếp đến là diện 
tích chuyển đổi sang cây ăn 
quả (hơn 6.500ha), rau an 
toàn, hữu cơ (gần 3.000ha). 
Các huyện có diện tích 
chuyển đổi lớn nhất là: Sóc 
Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ… 
Qua dồn điền đổi thửa, Hà 
Nội đã hình thành nhiều 
vùng sản xuất nông nghiệp 
chuyên canh tập trung cho 
giá trị thu nhập tăng thêm 
25 - 30%... 

Về định hướng, 

Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ 
cho biết, thành phố sẽ đẩy 
mạnh chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi theo 
hướng sản xuất cây, con 
đặc sản và phát triển nông 
nghiệp theo hướng công 
nghệ cao, thông minh… 
Ví như, với nông dân ở 
Ứng Hòa, khi triển khai 
các mô hình đa canh lúa - 
cá - vịt, cần tiếp tục hỗ 
trợ, khuyến khích phát 
triển lúa chất lượng cao, 
vịt chăn nuôi theo hướng 
đặc sản, nuôi trồng thủy 
sản ứng dụng công nghệ 
mới… chứ không khuyến 
khích phát triển rau hay 
các loại cây ăn quả… 
Ngược lại, với các vùng 
cây ăn quả đã được định 
hình tại các huyện 
Chương Mỹ, Phúc Thọ, 
Đan Phượng… sẽ tập 
trung đào tạo, hỗ trợ nông 
dân về kỹ thuật để tạo sản 
phẩm tốt nhất. Song hành, 
ngành nông nghiệp hỗ trợ 
nông dân về thông tin thị 
trường, đặc biệt, chú 
trọng xây dựng chuỗi liên 
kết và hỗ trợ các doanh 
nghiệp tiêu thụ sản phẩm 
cho nông dân; xây dựng 
thương hiệu sản phẩm 
mang tính đặc thù từng 
địa phương. 

Thời gian qua, 
Trung tâm Xúc tiến đầu 
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tư, thương mại và du lịch 
thành phố Hà Nội đã phối 
hợp với nhiều tỉnh, thành 
phố để xây dựng và phát 
triển chuỗi cung cấp rau 
xanh, thực phẩm tươi 
sống bảo đảm an toàn, 
nhằm đẩy mạnh khai thác 
sản phẩm thế mạnh của 
các địa phương, đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng của 
người dân Thủ đô. 

Ông Vương Đắc 
Hùng, Phó giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Hòa Bình 
cho biết, hiện nay tỉnh có 
một số mặt hàng chủ lực 
gắn với tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh như cam, bưởi, 
mía, lợn bản địa, gà đồi, cá 
sông Đà… Hiện tỉnh có 
9.700ha cây ăn quả có múi, 
sản lượng đạt trên 3 triệu 
tấn/năm; sản lượng mía đạt 
53 vạn tấn; 10.000 tấn cá 
lồng; 5,2 triệu con gà ta; 
12.000ha rau xanh… Trong 
đó, gần 80ha sản xuất nông 
sản của tỉnh có chứng nhận 
VietGAP, được kiểm soát 
chặt chẽ về chất lượng. 
Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều 
mô hình sản xuất rau, củ, 
quả hữu cơ, không dùng 
thuốc bảo vệ thực vật, chỉ 
dùng thuốc sinh học, bảo 
đảm an toàn tuyệt đối cho 
người tiêu dùng. 

Hiện thành phố Hà 
Nội đang chỉ đạo quyết 
liệt việc xây dựng chợ đầu 

mối quy mô lớn theo mô 
hình của Pháp. Theo đó, 
hàng hóa vào chợ chủ yếu 
là nông sản đủ điều kiện 
xuất khẩu. Chợ đầu mối 
này sẽ là kênh tiêu thụ rất 
tốt, tạo mô hình sản xuất 
ổn định lâu dài, giúp người 
dân các địa phương trong 
đó có tỉnh Hòa Bình nâng 
cao sản lượng, chất lượng, 
ổn định giá cả, tránh được 
những khó khăn trong sản 
xuất nông nghiệp. Đồng 
thời, giúp các doanh 
nghiệp quảng bá ngành 
hàng, kết nối giữa các bên. 
Đặc biệt, Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư, thương mại và 
du lịch Hà Nội vừa ra mắt 
website về nông sản an 
toàn Hà Nội tại địa chỉ 
http://nongsanantoan.gov.v
n. Tại đây, những thông tin 
về nông sản an toàn được 
cập nhật đầy đủ, cung cấp 
cho người tiêu dùng kinh 
nghiệm nhận diện nông 
sản sạch, an toàn bằng mã 
truy xuất điện tử QR Code, 
giới thiệu các sản phẩm uy 
tín đã được kiểm nghiệm, 
từ đó kết nối các chuỗi giá 
trị từ khâu sản xuất đến 
khâu phân phối, tiêu thụ 
sản phẩm bền vững. 

Trong thời gian tới, 
Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư, thương mại và du lịch 
Hà Nội sẽ tổ chức hoạt 
động kết nối giữa doanh 
nghiệp sản xuất với doanh 

nghiệp bán lẻ tại hai tỉnh, 
thành phố; quảng bá sản 
phẩm nông sản an toàn 
Hà Nội”, qua đó hỗ trợ 
doanh nghiệp tỉnh Hòa 
Bình tiêu thụ sản phẩm. 

Sau một thời gian 
ngắn ra mắt thị trường, sản 
phẩm gạo Hương lài sữa 
dẻo trồng tại vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, chế 
biến tại nhà máy chế biến 
và sản xuất gạo của Tổng 
công ty Thương mại Hà 
Nội (Hapro) đặt tại tỉnh 
Đồng Tháp, đã lọt tốp 2 
“Hàng Việt Nam được 
người tiêu dùng yêu thích 
năm 2018”. 

Chương trình do 
Ban chỉ đạo cuộc vận 
động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” với mục đích xây 
dựng hình ảnh doanh 
nghiệp có uy tín về sản 
phẩm và dịch vụ đa dạng, 
phong phú với chất lượng 
cao, nâng cao sức cạnh 
tranh cho các thương hiệu 
sản phẩm Việt Nam trên 
thị trường trong nước và 
quốc tế. 

Tháng 4/2018, Tổng 
công ty Hapro đã tổ chức 
sự kiện “Hạt ngọc Đồng 
Tháp Mười”, giới thiệu 
sản phẩm gạo cao cấp của 
vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long gồm ba nhãn 
hiệu: Gạo Japonica, gạo 
Hương lài sữa dẻo và gạo 
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Hương chín rồng, được 
đóng bao 5kg tại nhà máy 
chế biến và sản xuất gạo 
Hapro tại tỉnh Đồng Tháp. 
Với những ưu thế về thổ 
nhưỡng và điều kiện tự 
nhiên, “hạt ngọc” Đồng 
Tháp khi nấu chín dẻo, 
mang hương thơm đặc 
trưng của từng loại gạo và 
đặc biệt chứa hàm lượng 
dinh dưỡng cao vượt trội 
so với các loại gạo thông 
thường. Đặc biệt, ba sản 
phẩm gạo chất lượng cao 
nói trên được tiêu thụ rất 
tốt tại thị trường nước 
ngoài và được người tiêu 
dùng Thủ đô đánh giá cao 
về chất lượng. 

Thời gian tới, Hapro 
sẽ tiếp tục ra mắt thị 
trường ba dòng sản phẩm 
mới, với nhãn hiệu gạo: 
Đài thơm, Đồng vàng, 
Nàng mây. 

Ngày 20/11/2018, 
tại Hội thảo quốc tế 
Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP), Tiến 
sỹ Morihiko Hiramatsu, 
Chủ tịch danh dự, Ủy ban 
Trao đổi OVOP Quốc tế, 
“cha đẻ” của phong trào 
“Mỗi làng một sản phẩm” 
trên thế giới, cho rằng, 
sản phẩm nông dân làm ra 
không hề thua kém giá trị 
của những sản phẩm công 
nghiệp đẳng cấp quốc tế. 

Ông Hiramatsu giới 
thiệu về một loại nấm do 

nông dân Nhật Bản trồng, 
với giá khoảng 4 triệu 
đồng/kg. Ông đưa hình 
ảnh so sánh khá thú vị: 
Nếu thương hiệu đẳng cấp 
của công nghiệp xe hơi 
Nhật là chiếc xe Lexus 
nặng khoảng 2 tấn, giá 
hơn 2 tỷ đồng, tính ra chỉ 
1 triệu đồng/kg. “Điều 
này cho thấy, sản phẩm 
nông dân làm ra không hề 
thua kém giá trị của 
những sản phẩm công 
nghiệp đẳng cấp quốc tế. 
Và tôi tin nông dân Việt 
Nam có thể làm được như 
nông dân Nhật” - ông nói. 

Theo vị “cha đẻ” 
của phong trào “Mỗi làng 
một sản phẩm” (bắt 
nguồn từ tỉnh Oita của 
Nhật), động lực để nông 
dân tham gia chính là giá 
trị gia tăng trên mỗi sản 
phẩm giúp họ tăng thu 
nhập. Ông nói rằng, có 
thời điểm, ở Nhật không 
có cửa hàng, siêu thị nào 
bán các sản phẩm từ các 
cơ sở không chuyên cả, 
bởi lo chất lượng không 
đảm bảo, vì làm bằng tay. 
Tuy nhiên, nông dân Nhật 
đã sử dụng kỹ thuật 
truyền thống trong chế 
biến, bảo quản thực phẩm 
như lên men, ủ chua, 
luộc, sấy khô, ép, chiên, 
hun khói… “Nhờ phương 
pháp này, người ta có thể 
tin tưởng được sự an toàn, 

sản phẩm được nông dân 
chế biến bằng nguyên liệu 
tươi ngon, và từ đó các 
sản phẩm OVOP có đến 
được người tiêu dùng”, 
chuyên gia Nhật nói. 

Về triển khai 
chương trình OCOP ở 
Việt Nam, trao đổi với 
phóng viên Tiền Phong, 
ông Nguyễn Minh Tiến, 
Cục trưởng - Chánh văn 
phòng điều phối nông 
thôn mới Trung ương (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) cho biết, học 
hỏi từ kinh nghiệm quốc 
tế, nhất là từ Nhật Bản, 
Thái Lan và kết quả triển 
khai tại Quảng Ninh, hiện 
cả nước đã có 18 tỉnh phê 
duyệt đề án cấp tỉnh, 16 
tỉnh phê duyệt đề cương, 
các tỉnh còn lại đang hoàn 
thiện dự thảo cuối cùng 
để phê duyệt. 

Ông Hiramatsu cũng 
cho rằng, nếu sản phẩm tốt 
sẽ không lo thị trường tiêu 
thụ: “Điều đặc biệt là ở các 
điểm bán hàng, cửa hàng 
lưu động, nông dân được 
quyền định giá sản phẩm 
chứ không phải do thị 
trường”. Hơn 48.000 sản 
phẩm OCOP trong tháng 
12 tới sẽ lấy ý kiến các bộ 
ngành, địa phương và dự 
kiến áp dụng từ năm 2019. 

Theo ông Tiến, việc 
gắn sao sản phẩm từ 1 
đến 5 sao, trong đó 3 sao 
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trở xuống là cấp tỉnh, 4  -
5 sao là do Trung ương 
cấp. “Sản phẩm 4 - 5 sao, 
là có thể đưa lên kệ hàng 
và quốc tế. Tuy nhiên, để 
vươn tới 4 - 5 sao, ngay 
cả như tỉnh tiềm lực 
Quảng Ninh triển khai mô 
hình OCOP đã bốn năm 
nay, nhưng hiện cũng chỉ 
có 5 sản phẩm được xếp 
hạng 5 sao. Do vậy, khi 
chuẩn hóa, xếp hạng, cả 
nước có tầm 30 - 40 sản 
phẩm cũng quý lắm rồi”, 
ông Tiến nói. 

Theo ông Tiến, để 
triển khai chương trình 
OCOP, Ban chỉ đạo 
Trung ương sẽ lựa chọn 
10 tỉnh (mỗi tỉnh chọn 1 
huyện) thí điểm để đánh 
giá, nhân rộng. “Rút kinh 
nghiệm từ triển khai xây 
dựng nông thôn mới 8 
năm nay, chúng tôi tin, cả 
phía Trung ương và địa 
phương đều có thể làm tốt 
thí điểm và diện rộng, từ 
đó điều chỉnh chính sách, 
tổ chức triển khai bài bản 
nhất”, ông Tiến nói.  

Theo báo Hà Nội 
mới ngày 26/11/2018, đưa 
tin: Hà Nội đã ban hành 
“Quy trình sản xuất rau 
sạch theo tiêu chuẩn 
VietGAP”: 

- Chọn đất trồng rau 
sạch: Đất để trồng rau phải 
là đất cao, thoát nước tốt, 
thích hợp với quá trình sinh 

trưởng, phát triển của rau; 
tốt nhất là chọn đất cát pha, 
đất thịt nhẹ hoặc đất thịt 
trung bình có tầng canh tác 
dày 20 - 30cm. Vùng trồng 
rau phải cách ly với khu 
vực có chất thải công 
nghiệp nặng và bệnh viện ít 
nhất 2km; cách khu chất 
thải sinh hoạt của thành 
phố ít nhất 200m. Đất có 
thể chứa một lượng nhỏ 
kim loại nhưng không được 
tồn dư hóa chất độc hại. 

- Kỹ thuật tưới nước 
trồng rau VietGAP: Trồng 
rau xanh, nước chứa hơn 
90% nên việc tưới nước 
có ảnh hưởng trực tiếp 
đến chất lượng sản phẩm. 
Người dân cần lưu ý nếu 
không có nước giếng, 
dùng nước ao, sông, hồ 
không bị ô nhiễm. Đối với 
các loại rau ăn quả giai 
đoạn đầu có thể sử dụng 
nước từ mương, sông, hồ 
để tưới rãnh. 

- Chọn giống rau 
VietGAP: Người dân chỉ 
gieo những hạt giống tốt 
và trồng cây con khỏe 
mạnh, không có mầm 
bệnh. Trước khi gieo trồng 
hạt giống phải được xử lý 
hóa chất hoặc nhiệt; khi 
trồng cây con xuống ruộng 
cần xử lý Sherpa 0,1% để 
phòng và trừ sâu bệnh. 

- Phân bón: Mỗi loại 
cây có chế độ bón và 
lượng bón phân khác 

nhau, khi bón lót người 
dân có thể dùng 15 tấn 
phân chuồng và 300kg lân 
hữu cơ vi sinh/ha. Nông 
dân tuyệt đối không dùng 
phân chuồng tươi và nước 
phân chuồng pha loãng 
tưới cho rau. 

- Cách sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật: Người dân 
không sử dụng thuốc hóa 
học bảo vệ thực vật thuộc 
nhóm độc I và II, khi thật 
cần thiết có thể sử dụng 
nhóm III và IV, nên chọn 
các loại thuốc có hoạt chất 
thấp, ít độc hại; kết thúc 
phun thuốc hóa học trước 
khi thu hoạch ít nhất từ 5 
đến 10 ngày. 

Nhằm nâng cao đời 
sống cho người trồng lúa, 
những năm gần đây, 
ngành nông nghiệp Thủ 
đô đã xây dựng thành 
công nhiều mô hình trồng 
lúa chất lượng cao. Đặc 
biệt, việc khôi phục và 
phát triển mô hình trồng 
nếp cái hoa vàng - một 
trong những sản phẩm 
gạo đặc sản của Hà Nội 
đã giúp nhiều nông dân 
tăng cao thu nhập. 

Với hơn 3.800ha 
trồng bưởi, Hà Nội được 
đánh giá là một trong 
những địa phương có diện 
tích sản xuất bưởi lớn trên 
cả nước. Đặc biệt, bưởi 
Hà Nội có nhiều giống 
đặc sản chất lượng cao: 
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Bưởi Diễn, bưởi Đường, 
bưởi Quế Dương… 
Những năm gần đây, nhờ 
đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học trong sản xuất nên 
chất lượng, giá trị bưởi 
Hà Nội tăng cao; đặc biệt, 
bưởi được chọn là một 
trong 4 đặc sản trong đề 
án phát triển cây ăn quả 
đặc sản của Hà Nội. 

Thực hiện đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp 
Hà Nội, chuyển đổi sang 
các cây trồng chất lượng 
cao, trong đó bưởi là cây 
trồng được nhiều địa 
phương chọn lựa. Thời 
gian tới, trên quy hoạch 
đã được phê duyệt, với 
nhiệm vụ được giao, 
trung tâm phát triển cây 
trồng sẽ phối hợp chặt chẽ 
với các địa phương 
chuyển giao khoa học kỹ 
thuật, xây dựng vùng bưởi 
chất lượng cao; đồng thời, 
xúc tiến thương mại, xây 
dựng các mô hình sản 
xuất bưởi theo chuỗi khép 
kín, qua đó, ổn định đầu 
ra cho các vùng trồng 
bưởi. Về lâu dài, ngành 
nông nghiệp sẽ kết hợp 
với doanh nghiệp tiến 
hành chế biến các sản 
phẩm từ bưởi và xuất 
khẩu trái bưởi tươi ra thị 
trường thế giới. 

Ông Nguyễn Văn 
Lườn (Hậu Giang) được 
nhiều người biết đến bởi 

mô hình nuôi ba ba trong 
ao đất, mỗi năm thu lãi 
trên 700 triệu đồng. Trong 
mỗi ao nuôi ba ba, ông 
Lườn thả thêm khoảng 
100 con cá vồ. Theo ông, 
cá vồ dễ nuôi, phát triển 
nhanh, ít bệnh lại tiêu thụ 
lượng thức ăn lớn. Việc 
nuôi chung sẽ tạo được 
nguồn thức ăn cho cá từ 
chất thải và thức ăn thừa 
của ba ba, góp phần làm 
sạch môi trường nước và 
tiết kiệm chi phí. Thời 
gian nuôi ba ba để thu 
hoạch thường kéo dài nên 
việc thả xen cá vồ giúp 
người nuôi tận dụng được 
diện tích mặt nước và 
tăng thêm thu nhập. 

VTV1 ngày 24/11/2018 
đưa tin tỉnh Lâm Đồng đã 
tái canh cây cà phê, thay 
thế các vườn cà phê già cỗi 
tiến tới phát triển bền 
vững. Kết quả bước đầu 
các vườn cà phê xanh tốt, 
cho hạt to, chất lượng tốt, 
tạo điều kiện xuất khẩu. 
Hiện tỉnh đang tiếp tục xúc 
tiến công việc tìm thị 
trường cho cà phê. Cũng 
tại tỉnh Lâm Đồng đang 
xúc tiến trồng cà chua thân 
gỗ với giá 1 triệu đồng/kg 
lại không cần trồng trong 
nhà kính, chất lượng quả 
tốt, giàu vitamin. Hiện tỉnh 
đang quan tâm việc mở 
rộng và cung cấp giống 
cho nông dân, quan tâm 

đến vấn đề chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm. 

Các biện pháp tổng 
thể để nông nghiệp Việt 
Nam phát triển bền vững 

1. Phát triển nông 
nghiệp bền vững là yêu 
cầu cấp bách đặt ra cho 
toàn bộ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông 
thôn. Đây là vấn đề cực 
kỳ quan trọng cho tương 
lai nông thôn, nông 
nghiệp nước ta; tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nhưng không phá vỡ 
cân bằng sinh thái, hủy 
hoại môi trường, mọi 
chính sách, mọi đề án 
phát triển nông nghiệp, 
nông thôn phải đáp ứng 
các yêu cầu về phát triển 
bền vững. 

2. Cần có chính 
sách bảo vệ lợi ích chính 
đáng của nông dân. Giúp 
nông dân tránh bớt được 
rủi ro trong cơ chế thị 
trường và khi gặp thiên 
tai thì có thể tháo gỡ 
được, làm cho nông dân 
yên tâm đầu tư sản xuất, 
có như vậy người dân mới 
yêu mảnh đất, mảnh vườn 
của mình; sản xuất hôm 
nay nhưng vẫn nghĩ đến 
tương lai lâu dài, chăm lo 
cải tạo và không ngừng 
tăng độ phì nhiêu của đất, 
nghĩa là phát triển sẽ gắn 
với bảo vệ môi trường 
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sinh thái. 
Nếu làm được như 

vậy thì những hàng rào 
ngăn cản sự phát triển của 
lực lượng sản xuất xã hội 
mới được tháo gỡ, tạo ra 
động lực thu hút đầu tư và 
tự đầu tư trong dân. Bên 
cạnh đó cũng phải có 
chính sách phù hợp thu 
hút đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật cho phát 
triển nông nghiệp, nông 
thôn, không ngừng tăng 
chất lượng nguồn nhân 
lực trong nông nghiệp, 
nông thôn. 

3. Nâng cao nhận 
thức của xã hội, các 
ngành, các cấp về vị trí và 
vai trò phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. Phải 
xác định nông nghiệp và 
nông thôn phát triển bền 
vững thì toàn xã hội mới 
phát triển bền vững được. 
Hiện nay, một bộ phận 
trong xã hội còn lầm 
tưởng rằng phát triển 
mạnh công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ, đầu tư nhiều 
vào khu công nghiệp, tăng 
cường đầu tư nước 
ngoài… thì sẽ nhanh 
chóng làm giàu, nhanh 
chóng đưa đất nước phát 
triển. Chính từ nhận thức 
đó mà chúng ta chưa có 
chính sách hữu hiệu và 
chưa chú trọng vào đầu tư 
phát triển cho nông 
nghiệp, nông dân và nông 

thôn, tạo ra sự phát triển 
bền vững lâu dài. Quá 
trình phát triển nông 
nghiệp, nông thôn chủ yếu 
là để cho nông dân tự lo, 
tự bươn chải với thị 
trường mà ít tập trung tháo 
gỡ, định hướng và giúp đỡ 
nông dân để họ đi lên và 
đi ra được một cách vững 
vàng. Kết quả là nông dân 
vẫn còn gặp rất nhiều khó 
khăn trong sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm; các cơ quan 
Nhà nước chưa thực hiện 
được chức năng định 
hướng, hướng dẫn sản 
xuất và dịch vụ tiêu thụ 
sản phẩm cho nông dân; 
người nông dân chủ yếu 
vẫn chạy theo “phong 
trào” và gặp nhiều khó 
khăn trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm, từ đó 
dẫn đến phát triển tự phát, 
thiếu các yếu tố cần thiết 
cho phát triển bền vững. 

4. Phát triển nông 
nghiệp, nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa phải gắn với 
vấn đề bảo vệ môi trường 
sinh thái. Tập trung đầu tư 
nghiên cứu khoa học - kỹ 
thuật, nhất là đầu tư cho 
việc nghiên cứu và ứng 
dụng các thành tựu mới 
nhất về công nghệ sinh 
học; gắn nghiên cứu với 
chuyển giao để giúp nông 
dân tiếp cận và sử dụng 
được những thành tựu về 

giống cây trồng, vật nuôi, 
tạo ra khả năng đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao về 
nông sản, thực phẩm, đặc 
biệt là sản phẩm sạch, cho 
tiêu dùng và nguyên liệu 
cho công nghiệp, cũng 
như sản phẩm cho xuất 
khẩu có đủ sức cạnh tranh 
trên thị trường trong nước 
và xuất khẩu. 

Làm tốt công tác 
quy hoạch phát triển các 
làng nghề trên cơ sở bảo 
vệ môi trường sinh thái 
các khu dân cư, có chính 
sách để huy động sự đóng 
góp chung của hộ sản xuất 
và bảo vệ môi trường, môi 
trường trong làng, xã. 
Tăng cường các biện pháp 
hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, 
kể cả tư vấn, để các làng 
nghề có điều kiện tiếp cận 
công nghệ sạch. 

5. Chú trọng tổng 
kết và nhân rộng các điển 
hình tiên tiến của các hình 
thức kinh tế hợp tác và các 
loại hình hợp tác xã, trên 
cơ sở đó huy động và 
khuyến khích mọi thành 
phần, mọi lực lượng xã 
hội tham gia đầu tư phát 
triển nông nghiệp, nông 
thôn, gắn phát triển nông 
nghiệp với xây dựng nông 
thôn mới; gắn công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa với thực 
hiện dân chủ hóa (theo 
quy chế dân chủ cơ sở) 
trong nông thôn. 
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6. Tiếp tục tuyên 
truyền, vận động để nông 
dân ý thức được hiệu quả 
của việc “đổi điền dồn 
thửa” vươn lên sản xuất 
hàng hóa lớn và giảm chi 
phí sản xuất. Như trên đã 
nói: Không tích tụ được 
ruộng đất, không thể tiến 
hành công nghệ cao trong 
sản xuất nông nghiệp. 

7. Các chính sách 
phát triển nông nghiệp, 
nông thôn tại các địa 
phương cũng phải thể hiện 
được những nội dung của 

chính sách xã hội. Từ việc 
thu hút vốn đầu tư cho đến 
kế hoạch phát triển kinh tế 
cụ thể phải kết hợp chặt 
chẽ với các phương án 
nâng cao mức sống chung 
và xóa đói giảm nghèo. 
Tạo điều kiện cho dân cư 
nông thôn làm giàu, xóa 
dần sự cách biệt về thu 
nhập và đời sống giữa 
nông thôn và thành thị. Có 
biện pháp thiết thực hướng 
dẫn và hỗ trợ các hộ thuộc 
diện nghèo tạo địa phương 
để họ một mặt được thụ 

hưởng một cách hiệu quả 
sự quan tâm giúp đỡ của 
toàn xã hội, mặt khác, phát 
huy được tinh thần tự vươn 
lên thoát khỏi đói nghèo 
bằng tăng gia sản xuất, 
phát triển kinh tế gia đình. 

 

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển 
Nguyên Giám đốc  

Sở Khoa học công nghệ 
môi trường Hà Nội 

(moitruongvadothi.vn 
 Ngày 27/11/2018)

 

 
 
 
 
 
 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

NHỮNG RÀO CẢN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 
 

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu, đã và đang tạo ra 
động lực mới cho nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 
biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao ở nước ta vẫn còn gặp những rào cản cần sớm được tháo gỡ 
để ngành nông nghiệp phát triển bền vững. 

1. Tình hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam 
Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng hợp lý 

những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột 
phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và 
bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững. Các công nghệ được ứng dụng trong sản 
xuất nông nghiệp bao gồm: Cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ sinh học, tin học 
hóa... nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn và hiệu quả. 

Nhận thức được tầm quan trọng của nông nghiệp công nghệ cao, ngày 
29/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. Để hiện thực hóa 
Đề án, ngày 17/2/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1895/QĐ-TTg 
phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
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trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 nhằm góp phần thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản 
xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. 

Thực hiện quyết định trên, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang tích cực 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đến tháng 6/2017, cả 
nước có 29 khu nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có 3 khu nông nghiệp công nghệ 
cao được Chính phủ phê duyệt tại các tỉnh Hậu Giang, Phú Yên và Bạc Liêu, các khu 
nông nghiệp công nghệ cao còn lại do ủy ban nhân dân tỉnh thành lập. Các khu nông 
nghiệp công nghệ cao được xác định là hạt nhân công nghệ để nhân rộng ra các vùng 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Nhiệm vụ của khu nông nghiệp công nghệ cao 
bao gồm: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo nhân lực công nghệ cao 
trong nông nghiệp; sản xuất, dịch vụ; ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ 
cao. Bên cạnh đó, các vùng nông nghiệp công nghệ cao cũng được các địa phương 
trong cả nước bước đầu quy hoạch như: Vùng rau, vùng cây ăn quả, vùng chè, vùng cà 
phê, vùng chăn nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản... Đây là những vùng sản xuất tập 
trung, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng 
hóa có lợi thế của vùng bảo đảm đạt năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao và thân 
thiện với môi trường. Tuy vậy, cuối năm 2017, cả nước mới có hai vùng nông nghiệp 
công nghệ cao được công nhận, đó là: Vùng sản xuất tôm thẻ chân trắng ở Kiên Giang 
và vùng hoa Thái Phiên (Lâm Đồng). Trong và ngoài các khu, vùng nông nghiệp công 
nghệ cao trên cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao vào sản xuất như: Mô hình trồng rau khí canh, trồng rau thủy canh, trồng rau trong 
nhà lưới, nhà kính; mô hình trồng hoa trong nhà kính; mô hình nuôi tôm siêu thâm 
canh trong nhà kính; mô hình chăn nuôi lợn ứng dụng nền đệm lót sinh học... Các mô 
hình nông nghiệp công nghệ cao chủ yếu do các doanh nghiệp đầu tư. Đến nay cả 
nước có 35 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được công nhận, chiếm 0,69% 
số doanh nghiệp đang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Mặc dù mới thực hiện trong thời gian ngắn, chưa có số liệu thống kê song việc 
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao thời gian qua đã mang lại những kết 
quả đáng khích lệ. Chỉ riêng giai đoạn 2011 - 2015, hơn 100 giống cây trồng mới đã 
được nghiên cứu, tạo ra, do đó tỷ lệ diện tích cây trồng cả nước sử dụng giống mới khá 
cao: Lúa trên 90%, ngô 80%, mía 60% và điều 100%. Đến năm 2016, cả nước đã có 
327 xã sử dụng nhà lưới, nhà kính, nhà màng nuôi trồng cây con, chiếm 3,6% tổng số 
xã trong cả nước với diện tích 5.897,5ha, chiếm 0,07% diện tích đất trồng cây hàng 
năm và đất nuôi trồng thủy sản. Một số tỉnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 
nông nghiệp đã đem lại kết quả vượt trội so với sản xuất truyền thống. Chẳng hạn, ở 
Lâm Đồng mô hình sản xuất rau cao cấp doanh thu đạt 500 triệu đồng/ha/năm; rau 
thủy canh đạt từ 8 - 9 tỷ đồng/ha/năm; hoa đạt 1,2 tỷ đồng/ha/năm, cao gấp từ 20 - 30 
lần so với trước..., góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân của tỉnh đạt 150 triệu 
đồng/ha/năm và hiện nay giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt 30% tổng giá 
trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mô hình trồng rau công 
nghệ cao trong nhà lưới doanh thu đạt từ 120 triệu đến 150 triệu đồng/ha, gấp từ 2 - 3 
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lần so với canh tác truyền thống. Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc... với mô 
hình sản xuất giống cây, chăn nuôi lợn, gà quy mô công nghiệp theo công nghệ Nhật 
Bản đã mang lại thu nhập gấp 2 lần cho người sản xuất so với sản xuất truyền thống. 
Tỉnh Bạc Liêu với mô hình nuôi tôm trong nhà kính đã giúp người nuôi kiểm soát 
được dịch bệnh, tôm sinh trưởng và phát triển nhanh nên mang lại hiệu quả cao, ổn 
định và bền vững... Đạt được kết quả đó là do tính ưu việt của các công nghệ như công 
nghệ sinh học, công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ cảm biến, tự động hóa... giúp sản 
xuất nông nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất 
lượng nông sản, bảo vệ môi trường. Mặt khác, nông nghiệp công nghệ cao giúp nông 
dân chủ động trong sản xuất, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu. Việc ứng dụng 
công nghệ nhà kính, tưới nhỏ giọt, công nghệ đèn LED, công nghệ cảm ứng, internet 
vạn vật... vào sản xuất giúp người sản xuất chủ động trong kế hoạch sản xuất, khắc 
phục được tính mùa vụ, tránh được rủi ro thời tiết, sâu bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của thị trường trong nước và thế giới.  

Tuy nhiên, với các kết quả đã đạt được, vẫn rất khó hoàn thành được mục tiêu 
theo Quyết định 176/QĐ-TTg đề ra đến năm 2020 mỗi tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm 
phải có từ 7 - 10 doanh nghiệp và 5 - 7 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; mỗi vùng sinh thái có từ 1 - 3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tỷ 
trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt từ 30 - 35% tổng giá trị 
sản xuất nông nghiệp. 

2. Những rào cản trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam 
Một là, rào cản về vốn 
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần nguồn vốn rất lớn để xây dựng kết cấu 

hạ tầng, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nhân lực, tiêu thụ sản phẩm 
và nhất là nhập thiết bị. Thực tế cho thấy, để thành lập và phát triển trang trại chăn 
nuôi ở mức quy mô trung bình theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chi phí gấp 
từ 4 - 5 lần so với xây dựng trang trại theo mô hình truyền thống; đầu tư một hecta nhà 
kính có đầy đủ hệ thống tưới nước, phun sương, bón phân tự động hóa theo công nghệ 
của Israel cần ít nhất từ 10 - 15 tỷ đồng; sử dụng thiết bị flycam để phun thuốc bảo vệ 
thực vật hiệu quả rất cao nhưng giá thành lên đến gần 10.000 USD... Vì vậy, thiếu hụt 
vốn đầu tư đang là rào cản lớn nhất trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Hai là, rào cản về nhân lực 
Nguồn nhân lực nông nghiệp là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, song hiện đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Theo số liệu 
tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành nông lâm thủy sản giai đoạn 2010 - 
2017 chiếm 2,5% tổng quy mô tuyển sinh. Lao động nông nghiệp chiếm hơn 40% lao 
động toàn xã hội nhưng mới chỉ có 7,93% đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong 
đó, 3,58% đã qua đào tạo nhưng không có bằng, chứng chỉ; 1,87% sơ cấp nghề; 1,24% 
trung cấp và trung cấp nghề; 0,69% cao đẳng, cao đẳng nghề và 0,46% đại học trở lên. 
Theo dự báo, đến năm 2020, Việt Nam thiếu khoảng 3,2 triệu nhân lực nông nghiệp đã 
qua đào tạo. Trình độ thấp khiến cho phần lớn lao động trong nông nghiệp không đủ 
năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến, làm hạn chế việc tiếp cận và ứng dụng khoa học 
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công nghệ hiện đại vào sản xuất. Mặt khác, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh 
vực nông nghiệp ở nước ta còn nhiều bất cập: Nặng về lý thuyết, nội dung chưa bao 
trùm hết những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về nông nghiệp công nghệ cao, thiếu 
kiến thức hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị, 
kinh doanh, thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin... 

Ba là, rào cản về đất đai 
Để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cần phải có đất đai quy mô lớn, ở vị trí 

thuận lợi cho sản xuất và lưu thông. Ở nước ta hiện nay, quy mô sản xuất nông nghiệp 
nhỏ lẻ, cả nước hiện có trên 11 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp với 78 triệu mảnh 
ruộng và trên 8,58 triệu hộ nông lâm thủy sản, trong đó, 70,4% hộ có tổng diện tích 
dưới 0,5ha và 3,4% số hộ có diện tích trên 3ha. Quá trình tích tụ và tập trung đất đai 
còn chậm do quy định hạn điền và thời gian sử dụng đất còn bất cập, chưa tạo động 
lực thu hút các nhà đầu tư; thủ tục thuê, chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp còn 
nhiều thủ tục gây phiền hà; việc cấp quyền sử dụng đất ở một số địa phương chưa 
xong gây khó khăn cho thuê, chuyển nhượng hoặc góp đất. Tâm lý giữ đất, dự phòng 
đất đai để tái sản xuất khi gặp bất ổn. Vì vậy, có tới 63% doanh nghiệp cho rằng khó 
khăn trong tiếp cận đất. 

Bốn là, rào cản về thị trường tiêu thụ 
Thị trường tiêu thụ là yếu tố quyết định đến thành bại trong phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao. Bởi vì, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sẽ tạo ra khối 
lượng nông sản lớn, thị trường tiêu thụ thuận lợi sẽ giúp cho sản xuất hiệu quả và 
ngược lại. Hiện nay ở nước ta thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao 
còn hạn hẹp, không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuất một số sản phẩm còn thấp, chưa 
tương xứng với mức độ đầu tư. Nguyên nhân do nhiều loại nông sản chưa có thương 
hiệu; dự báo nhu cầu thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chưa có 
hoặc chưa đầy đủ; liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn lỏng lẻo; nông sản xuất khẩu 
phần lớn ở dạng thô, giá trị gia tăng thấp; giá bán sản phẩm nông nghiệp công nghệ 
cao còn cao so với mức thu nhập của người tiêu dùng. Những bất cập này đang là rào 
cản khi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. 

Năm là, rào cản về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 
Mục tiêu lớn nhất của nông nghiệp công nghệ cao là năng suất, chất lượng và giá 

trị gia tăng cao nên vấn đề công nghệ cao phải đặt lên hàng đầu. Thực tế cho thấy, 
năng lực nội sinh lĩnh vực khoa học công nghệ trong nông nghiệp của nước ta còn 
thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Chẳng hạn, nhiều doanh nghiệp nông 
nghiệp công nghệ cao muốn được các cơ sở sản xuất trong nước cung cấp một phần 
các thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm giảm giá thành, song không được đáp ứng. 
Phần lớn các giống cây, con; các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp canh tác nông 
nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp vẫn phải nhận chuyển giao từ nước ngoài. 
Trong khi đó, do thiếu tính định hướng cũng như chưa nắm bắt được nhu cầu của các 
doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao nên nhiều sản phẩm công nghệ của các cơ sở 
nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp mới dừng lại ở thử nghiệm, không đưa 
vào sản xuất được. Như vậy, bất cập trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ cũng 
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đang là rào cản làm hạn chế phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta. 
Sáu là, rào cản về chính sách 
Chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta thời 

gian qua còn nhiều bất cập. Chẳng hạn, chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao với các quy định thủ tục rườm rà, phức tạp cùng với việc đánh 
giá, xếp loại các dự án nông nghiệp công nghệ cao dựa trên các tiêu chí theo định tính, 
thiếu định lượng... khiến doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn này. Kết quả điều 
tra của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn cho biết, có tới 
70% doanh nghiệp kêu khó khăn khi tiếp cận tín dụng. Chính sách đất đai với thời hạn 
và hạn điền chưa phù hợp cũng khiến cho chủ thể có nhu cầu sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp công nghệ cao khó tiếp cận. Các chính sách như đào tạo nhân lực nông nghiệp, 
bảo hiểm nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, quản lý thị trường, hỗ trợ nghiên cứu và 
chuyển giao khoa học công nghệ vào nông nghiệp... còn nhiều nút thắt cũng đang là rào 
cản làm chậm quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. 

3. Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam trong thời 
gian tới 

Giải pháp về vốn. Để có nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao đòi hỏi Nhà nước phải đa dạng hóa nguồn vốn thông qua khuyến khích thu hút các 
tổ chức, cá nhân, các loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài, các tổ chức khoa học công nghệ đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. 
Muốn vậy, về phía Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao (tổ chức, cá nhân, các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài 
nước) tiếp cận các nguồn lực; cần sớm xác lập quyền tài sản (nhà lưới, nhà màng, nhà 
kính, hệ thống tưới tiêu...) trên đất nông nghiệp để doanh nghiệp có cơ sở vay vốn; mở 
rộng và nới các tiêu chuẩn để các cơ sở sản xuất lĩnh vực này tiếp cận được nguồn vốn 
từ ngân hàng. Về phía các địa phương phải nhanh chóng cấp giấy xác nhận doanh 
nghiệp nông nghiệp công nghệ cao dựa trên các tiêu chí; cải cách hành chính tạo môi 
trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Về phía 
các ngân hàng thương mại phải nhanh chóng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để các 
chi nhánh trong hệ thống thực hiện. 

Giải pháp về nhân lực. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, 
nhất là nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, các bộ, ngành có liên quan, nhất là Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cần phải lồng ghép kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp sạch vào hệ thống giáo dục từ cấp phổ thông nhằm từng bước nâng cao 
nhận thức, cải thiện hành vi và hình thành tư duy ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất nông nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nghề nông cho nông dân. Thông qua 
các khóa đào tạo này cung cấp cho nông dân kiến thức, kỹ năng để thực hành sản xuất 
nông nghiệp hiện đại, giúp họ thay đổi kỹ năng sản xuất, hình thành tư duy thị trường, 
năng lực tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Trước mắt, 
cần đào tạo nghề ngay đội ngũ lao động tham gia các khâu trong dây chuyền sản xuất 
áp dụng nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới nội dung và 
chương trình đào tạo đội ngũ chuyên gia, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ 
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chuyên sâu về nông nghiệp công nghệ cao; gắn lý thuyết với thực hành. Liên kết đào 
tạo với các trường đại học, viện nghiên cứu ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có nền 
nông nghiệp công nghệ cao như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel... 

Giải pháp về đất đai. Để các cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp cận 
đất thuận lợi, cần phải đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất. Vì vậy, tiếp 
tục đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa ở các địa phương hình thành nên các cánh đồng 
lớn; mở rộng hạn điền và thời gian thuê. Đồng thời, Nhà nước cần đơn giản thủ tục 
thuê, chuyển nhượng đất đai; các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa; hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp 
và nông dân; khuyến khích nông dân góp vốn bằng ruộng đất vào doanh nghiệp; phát 
triển ngành nghề ở nông thôn, chuyển đổi nông dân sang lĩnh vực khác có thu nhập 
cao hơn. 

Giải pháp về thị trường tiêu thụ. Để ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá đưa ra dự báo nhu cầu 
thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; các cơ sở sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao phối hợp với các nhà khoa học, nông dân xây dựng thương hiệu nông 
sản, liên kết thực hiện đồng bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, nhất là kiểm 
soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp công 
nghệ cao cần phải đầu tư chuyển dần sang chế biến, giảm xuất khẩu thô, tăng tỷ lệ xuất 
khẩu tinh để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, qua đó, tạo thương hiệu bền vững. 
Bên cạnh đó, cần coi trọng thị trường trong nước bằng cách giảm giá bán sao cho đại đa 
số người tiêu dùng đều có thể mua được. Thực tế cho thấy, giá bán sản phẩm nông 
nghiệp công nghệ cao khá cao, gấp hai thậm chí gấp ba đến bốn lần giá nông sản thông 
thường, trong khi dù có bỏ vốn đầu tư lớn song lợi nhuận thu được khá cao. 

Giải pháp về khoa học công nghệ 
Để sản phẩm của các tổ chức khoa học công nghệ nông nghiệp trong nước đáp 

ứng nhu cầu của các cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực để nông 
dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, trước hết các tổ chức này phải 
nâng cao năng lực, liên kết với doanh nghiệp nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
nông nghiệp vào sản xuất. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện các chính sách 
về thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, ươm tạo, chuyển giao, phát triển công nghệ, ứng dụng 
công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực 
tiếp đặt hàng cho các đơn vị nghiên cứu, trong đó, ưu tiên những nhiệm vụ nghiên cứu, 
chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ sinh học; quy trình 
và giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nhân tạo giống cây trồng, vật nuôi 
có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với nhu cầu thị 
trường; công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch; tăng cường đầu tư vật chất kỹ thuật 
phục vụ nghiên cứu và chuyển giao... Các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức khoa học 
công nghệ cần đơn giản thủ tục hành chính tạo điều kiện để doanh nghiệp rút ngắn thời 
gian tiếp cận các sản phẩm công nghệ nông nghiệp. Các địa phương cần ban hành cơ 
chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, nông dân sản xuất hàng hóa quy mô lớn tạo 
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điều kiện cho việc đưa công nghệ cao vào sản xuất. 
Giải pháp về chính sách 
Để chính sách thực sự trở thành “bà đỡ” cho nông nghiệp công nghệ cao phát 

triển, các bộ ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ 
sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao như: Đơn 
giản hóa thủ tục cho vay; hoàn thiện tiêu chí doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 
theo hướng định lượng rõ ràng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này tiếp cận nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi dành cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thiện chính 
sách đất đai thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất; sửa đổi quy định về cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các dự 
án nông nghiệp công nghệ cao nhằm giúp cho các chủ thể sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp công nghệ cao thực hiện vay vốn ngân hàng; sửa đổi, bổ sung chính sách đào tạo 
nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chuyên sâu, gắn 
với nhu cầu sử dụng nhân lực của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp công nghệ 
cao; rà soát và hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất trong nước các 
sản phẩm công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như máy móc, thiết 
bị, nhà kính, phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu vi sinh...; hoàn hiện chính sách xúc tiến 
thương mại mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản thương mại để thúc đẩy tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thiện chính sách dự báo thị trường; chính sách 
hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản; bổ sung, hoàn thiện chính sách bảo hiểm nông 
nghiệp theo hướng mở rộng sản phẩm bảo hiểm, thủ tục tham gia thuận tiện. Các địa 
phương chủ động ban hành các chính sách tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao... 

 

                                                                           ThS Nguyễn Thị Miền 
                                                                                   Viện Kinh tế 
                                                              Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
                                                                   (lyluanchinhtri.vn - Ngày 26/7/2018) 

 

 
 

ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
 

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao là hoạt động ứng dụng thành tựu 
nghiên cứu và phát triển công nghệ cao 
vào lĩnh vực nông nghiệp để sản xuất một 
hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa 
đạt năng suất, chất lượng và giá trị gia 
tăng cao, thân thiện với môi trường, theo 
quy định của pháp luật. 

Đồng bộ các giải pháp phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 
lựa chọn cần thiết tất yếu cho phát triển 

nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền 
vững và hiệu quả... 

Ngành nông nghiệp Việt Nam (bao 
gồm các lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp 
và thủy sản) đang tạo ra khoảng 20% 
GDP, đóng góp tổng kim ngạch xuất 
khẩu năm 2016 hơn 36 tỷ USD, trong đó 
xuất siêu khoảng 7 tỷ USD. Hiện hàng 
chục triệu hộ nông dân, khoảng 10.500 
hợp tác xã nông nghiệp và hơn 33 nghìn 
doanh nghiệp đang trực tiếp tổ chức sản 
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xuất nông nghiệp trên 70 triệu mảnh 
ruộng; Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đứng 
thứ nhất, gạo, cà phê, sắn đứng thứ hai, 
cao su đứng thứ tư, thủy hải sản đứng thứ 
5, chè đứng thứ 7 thế giới và rất nhiều 
mặt hàng khác nữa. Đặc biệt, nhờ ứng 
dụng công nghệ cao mà xuất khẩu rau 
quả 6 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 
1,5 tỷ USD và dự kiến cả năm khoảng 3 
tỷ USD, tức lần đầu tiên đã vượt cả xuất 
khẩu gạo, cũng như dầu mỏ và kéo dài 
thêm danh mục xuất khẩu nông sản chủ 
lực có triển vọng của nước ta… 

Việt Nam đã ban hành Luật Công 
nghệ cao năm 2008 và thông qua Chương 
trình phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đến năm 2020 theo Quyết 
định 1985/QĐ-TTg ngày 17/12/2012. 
Hiện nay, cả nước có hơn 20 doanh 
nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao được cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy chứng nhận và 29 khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt 
động. Hàng trăm tập đoàn lớn và công ty 
liên kết với nông dân sản xuất hàng hóa 
trên diện tích hơn 400.000ha. Hàng ngàn 
tỷ đồng đã được đầu tư cho ứng dụng 
công nghệ cao vào nông nghiệp từ các 
doanh nghiệp, địa phương, cũng như 
được thực hiện lồng ghép với các nhiệm 
vụ phát triển của ngành, địa phương, 
chương trình mục tiêu quốc gia, chương 
trình phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ cấp bộ, cấp Nhà 
nước, đề án ứng dụng công nghệ sinh học 
trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. 
Quỹ hỗ trợ phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao hàng ngàn tỷ đồng đã được Thủ 
tướng đồng ý cho Ngân hàng Nhà nước 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 
năng xây dựng, triển khai… 

Đó là những cơ sở và bước đi ban 

đầu trên hành trình nông nghiệp Việt 
Nam từ tiểu nông thành nông nghiệp 
công nghệ cao. 

Theo báo cáo “Tạo thuận lợi cho 
kinh doanh nông nghiệp 2016” của Ngân 
hàng Thế giới dựa trên điều tra 40 nước 
trên thế giới, môi trường kinh doanh 
nông nghiệp Việt Nam ở dưới mức trung 
bình chung của các nước. Trong khu vực 
Đông Nam Á, xếp hạng của Việt Nam 
trên Lào, Campuchia và Myanmar. Việt 
Nam có điểm số còn thấp về quản lý 
giống cây trồng, máy móc nông nghiệp 
và vận tải. 

Thực tế đặt ra và đòi hỏi cần nhiều 
hơn nữa những đột phá trong cách nghĩ, 
cách làm và các chính sách cần thiết để 
nông nghiệp nước nhà “vượt vũ môn” 
thành công, bảo đảm chất lượng, thông 
thoáng đầu ra, giảm thiểu rủi ro và phát 
triển bền vững. 

Trước hết, phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao đòi hỏi nghiên cứu và 
triển khai sát hợp thực tế địa phương và 
yêu cầu công nghệ các mô hình sản xuất 
mới, với các chuỗi liên kết khép kín từ 
khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm, trên cơ sở hợp đồng 
ký kết giữa các đối tượng là cá nhân, hộ 
gia đình, hộ kinh doanh, chủ trang trại, tổ 
hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
doanh nghiệp. Chỉ thông qua chuỗi, các 
sản phẩm mới được hình thành và bảo vệ 
theo quy trình, kiểm soát tốt về chất 
lượng, đảm bảo yêu cầu xuất xứ và 
chứng chỉ sản phẩm sạch, từ đó, bảo đảm 
chất lượng và tìm được đầu ra ổn định. 
Việc sản xuất theo chuỗi giúp các hộ 
nông dân vượt qua những hạn chế và rủi 
ro về vốn, công nghệ, có đầu ra nông sản, 
giảm bớt tình trạng tự phát và trồng - 
chặt, “giải cứu” do được mùa rớt giá; 
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đồng thời, giúp cho doanh nghiệp có 
nguồn cung ổn định “đầu vào”, phát triển 
hiệu quả công nghiệp chế biến, xây dựng 
thương hiệu và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 
ổn định, loại bỏ được tình trạng thương 
lái can thiệp phá vỡ hợp đồng kế hoạch 
sản xuất. Hơn nữa, bảo đảm được chất 
lượng và văn minh thương mại, khắc 
phục tình trạng bán hàng kiểu đổ đống, 
không bao bì, nhãn mác, thương hiệu 
không áp phích, poster giới thiệu… cũng 
là những động lực mới, mở ra cơ hội 
mới, kỳ vọng mới cho trái cây, các nông 
sản chủ lực và cho toàn ngành nông 
nghiệp Việt Nam. 

Chất lượng nông sản không chỉ 
được cải thiện bởi chuỗi liên kết, mà còn 
phải được bảo đảm ngay từ khâu chọn 
giống, thức ăn, sử dụng các yếu tố khác 
trong quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật cần 
thiết trong suốt các công đoạn chuỗi. Do 
vậy, cần có đột phá trong đầu tư nâng cao 
năng lực một số viện, trung tâm nghiên 
cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ 
ở các vùng, nhằm hỗ trợ ứng dụng các 
thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là 
giống, công nghệ sinh học, công nghệ 
bảo quản, chế biến, công nghệ thông tin, 
gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, 
hướng vào các sản phẩm bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm, có chất lượng, có 
giá trị cao về kinh tế, đối tượng chính là 
rau, hoa, quả, chăn nuôi, thủy sản,... phù 
hợp chủ trương tái cơ cấu sản xuất ngành 
nông nghiệp, quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao không thể thiếu vốn đầu 
tư đa dạng từ nhiều nguồn, từ phía Nhà 
nước và cộng đồng doanh nghiệp, từ 
nguồn tín dụng ngân hàng cả trung và dài 
hạn. 

Đầu tư tư nhân vào nông nghiệp, 
nông thôn thời gian qua còn hạn chế và 
chưa tương xứng với tiềm năng, cũng như 
nhu cầu phát triển của ngành. Theo thống 
kê của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, tính đến cuối năm 
2016, chỉ khoảng gần 4.500 doanh nghiệp 
(chiếm 1,01% trong tổng số doanh nghiệp 
trên cả nước), trong đó chủ yếu là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động trong lĩnh 
vực nông nghiệp. Số dự án FDI vào nông 
nghiệp hiện chỉ chiếm 2,9% tổng dự án và 
chiếm khoảng 1% vốn…  

Đặc thù của các dự án nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao là quy mô lớn, 
cần nhiều vốn, thời gian thực hiện kéo 
dài, thời gian thu hồi vốn lâu, vòng quay 
vốn chậm, lợi nhuận không cao và có 
nhiều rủi ro. Trong khi đó, bản thân các 
doanh nghiệp cũng hạn chế về năng lực 
thế chấp hoặc chứng minh tính khả thi, 
thu nhập ổn định của dự án cần vay vốn. 
Hơn nữa, cơ cấu vốn huy động của các 
ngân hàng có tỷ trọng vốn trung và dài 
hạn thường thấp; đồng thời, các ngân 
hàng còn bị ràng buộc về tỷ lệ dùng vốn 
huy động ngắn hạn cho vay trung, dài 
hạn và các nguyên tắc an toàn tín dụng 
khác, nên họ không có nhiều khả năng 
giành vốn cho vay trung và dài hạn. Nếu 
không có cơ chế hỗ trợ đặc biệt nhằm 
tháo gỡ những khó khăn về vốn thì rất ít 
doanh nghiệp có khả năng đầu tư được, 
cho dù họ muốn và mạnh dạn đầu tư vào 
lĩnh vực này. Vì vậy, cần tăng cường cho 
vay theo chuỗi liên kết trong sản xuất - 
kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, với mắt xích chính là doanh 
nghiệp và cho vay trọn đời dự án, hạn 
chế cho vay hợp phần, cho vay theo giai 
đoạn đứt đoạn. Đồng thời, ngân hàng 
thương mại cho vay phát triển nông 
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nghiệp ứng dụng công nghệ cao nên có 
sự hỗ trợ về tỷ lệ dự trữ bắt buộc và miễn 
giảm một số nghĩa vụ tài chính khác. 

Sản xuất kinh doanh ứng dụng công 
nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm là một trong 5 lĩnh vực được ưu 
tiên cho vay tín dụng được Chính phủ và 
Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ 
cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp 
nông thôn đến cuối tháng 5/2017, đạt 
1.148.070 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối 
năm 2016 (cao hơn tốc độ tăng trưởng tín 
dụng chung của nền kinh tế 7,06%), 
chiếm tỷ trọng khoảng 19% tổng dư nợ 
cho vay nền kinh tế. Bình quân trong 7 
năm (2010 - 2016), tốc độ tăng trưởng dư 
nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn là 
19,35%/năm. Tại Nghị quyết số 30/NQ-
CP ngày 7/3/2017 phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 2/2017, Chính phủ giao 
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân 
hàng thương mại, chủ lực là các ngân 
hàng thương mại Nhà nước, dành ít nhất 
100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động 
của các ngân hàng để thực hiện chương 
trình cho vay khuyến khích phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp 
(thấp hơn lãi suất thị trường). Theo ghi 
nhận ban đầu, tổng dư nợ cho vay lĩnh 
vực này đến nay đạt gần 32.339 tỷ đồng, 
với 4.125 khách hàng còn dư nợ (3.957 
khách hàng cá nhân, 168 doanh nghiệp), 
trong đó cho vay nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao là 27.737 tỷ đồng, chiếm 
gần 86% tổng dư nợ; dư nợ cho vay nông 
nghiệp sạch đạt 4.602 tỷ đồng, không 
phát sinh nợ xấu. Trong đó, một số ngân 
hàng có kết quả cho vay nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao nổi bật như tại Ngân 
hàng thương mại cổ phần Bắc Á đầu tư 

vào một số dự án lớn thuộc lĩnh vực chăn 
nuôi bò sữa và chế biến sữa, chế biến gỗ, 
trồng rau và hoa trong nhà kính, bảo tồn 
và phát triển nguồn dược liệu chất lượng 
cao, rau củ quả chất lượng cao và lúa 
chất lượng cao như dự án chăn nuôi bò 
sữa và chế biến sữa tập trung tại xã 
Nghĩa Đàn, Nghệ An; Ngân hàng thương 
mại cổ phần Ngoại thương đầu tư vào các 
dự án sản xuất trứng sạch, lợn giống và 
chăn nuôi lợn, thức ăn chăn nuôi. Đặc 
biệt Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã đưa ra gói tín dụng 
50.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi với lãi 
suất giảm từ 0,5 - 1,5%/năm so với lãi 
suất cho vay thông thường đối với các 
chương trình, dự án nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. 

Theo Điều 14 và 15 Nghị định số 
55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn có hiệu lực từ ngày 01/8/2015, có 
nhiều điểm đột phá về chính sách tín 
dụng khuyến khích sản xuất nông nghiệp 
theo mô hình liên kết và sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể, 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu 
thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản 
xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng 
xem xét cho vay không có tài sản bảo 
đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, 
phương án vay theo mô hình liên kết. 
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã đầu mối (sau đây gọi chung là 
tổ chức đầu mối) ký hợp đồng thực hiện 
dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản 
xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ 
chức tín dụng xem xét cho vay không có 
tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị 
của dự án, phương án sản xuất kinh 



 

  
    

 

“Ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp an toàn, thân thiện” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 5/2019 
  

28

doanh theo mô hình liên kết. Khi gặp rủi 
ro bất khả kháng, khoản nợ vay được tổ 
chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời 
cho vay mới trên cơ sở xem xét tính khả 
thi của dự án, phương án sản xuất kinh 
doanh, khả năng trả nợ của khách hàng 
nhằm giúp khách hàng khắc phục khó 
khăn, ổn định sản xuất, thực hiện trả 
được nợ cũ và nợ mới cho tổ chức tín 
dụng; được khoanh nợ không tính lãi tối 
đa 03 (ba) năm đối với tổ chức đầu mối 
thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị và 
khoản nợ khoanh được giữ nguyên nhóm 
nợ như đã phân loại trước khi thực hiện 
khoanh nợ. Số tiền lãi tổ chức tín dụng đã 
khoanh được ngân sách Nhà nước cấp 
tương ứng; Ngoài ra, khách hàng khi 
tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng 
sản xuất nông nghiệp hình thành từ 
nguồn vốn vay, được tổ chức tín dụng 
giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 
0,2%/năm so với lãi suất của các khoản 
cho vay cùng loại và có thời hạn tương 
ứng; Khách hàng và tổ chức tín dụng 
thỏa thuận lãi suất cho vay, thời hạn cho 
vay và thời hạn duy trì hạn mức tín dụng 
căn cứ vào quy định của Ngân hàng Nhà 
nước, chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời 
hạn thu hồi vốn của dự án, phương án sản 
xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của 
khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ 
chức tín dụng. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến 
nay, các ngân hàng thương mại đã đăng 
ký số tiền hơn 100.000 tỷ đồng để cho 
vay các dự án nông nghiệp công nghệ cao 
có hiệu quả với lãi suất ưu đãi ở mức phù 
hợp. Tuy nhiên, các tài sản là nhà kính, 

nhà lưới, nhà điều hành, xưởng sản xuất 
được coi là công trình xây dựng, nhưng 
pháp luật đất đai chưa quy định chứng 
nhận quyền sở hữu đối với các loại tài 
sản này. Do đó, để sử dụng khối tài sản 
này với tư cách là tài sản bảo đảm để tiếp 
cận vốn vay, cả người đi vay và bên cho 
vay đều gặp khó khăn. 

Đồng thời, các cơ quan chức năng 
cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn 
bản, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục công nhận doanh nghiệp, dự án nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ 
xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập 
trung chỉ đạo, phát triển các vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các 
đối tượng vật nuôi, cây trồng chủ lực, có 
năng suất, chất lượng cao phù hợp với 
nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu, nhập 
khẩu và chuyển giao các công nghệ cao 
trong nông nghiệp được ưu tiên đầu tư 
phát triển. Thực hiện các ưu đãi thuế, tín 
dụng; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực 
và cán bộ; phát triển các trung tâm và các 
dịch vụ hỗ trợ chuyển giao và quản lý 
công nghệ cao trong nông nghiệp; 
khuyến khích đột phá về tích tụ ruộng đất 
thông qua “dồn điền đổi thửa” và góp, 
cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất, nâng mức hạn điền…; xây dựng cơ 
sở hạ tầng giao thông tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao. 

 

TS. Nguyễn Minh Phong 
ThS. Nguyễn Trần Minh Trí 

(sbv.gov.vn -  Ngày 14/11/2017)
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NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: CHỈ VỐN THÔI CHƯA ĐỦ 
 

Để chương trình hiệu quả cần có chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân 
lực, mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà vay vốn? 
Sản xuất của lĩnh vực nông nghiệp đã tăng trở lại ghi nhận sự đóng góp đáng kể 

của cả khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng 2,78% so với cùng kỳ năm 
2016. Theo các chuyên gia kinh tế, đạt được mức tăng trên là nhờ những kết quả bước 
đầu trong triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và việc triển khai các chương 
trình tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực tam nông. 

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tín dụng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn đến tháng 8/2017 đạt 1.222.267 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2016, 
chiếm tỷ trọng khoảng 20,2% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. 

Đặc biệt gần đây các doanh nghiệp, trang trại sản xuất trong lĩnh vực nông 
nghiệp bắt đầu quan tâm tới chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch khi được ngân hàng cho vay với lãi suất 
thấp hơn lãi suất thị trường từ 0,5 - 1,5%. 

Đối chiếu với tiêu chí về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo 
Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 
ngân hàng Nhà nước đã cho vay với tổng dư nợ cho lĩnh vực này đến nay đạt 35.562 tỷ 
đồng, với 4.346 khách hàng (4.152 khách hàng cá nhân, 194 doanh nghiệp). Mặc dù đã 
đạt được những kết quả bước đầu nhưng qua một thời gian triển khai, các ngân hàng 
gặp một số khó khăn vướng mắc khi triển khai cho vay. 

Ông Trần Văn Tần, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, theo 
phản ánh của các ngân hàng thương mại, hiện nay việc đầu tư nông nghiệp công nghệ 
cao đòi hỏi vốn lớn, trong khi đó nhiều doanh nghiệp chưa có nguồn lực tài chính tốt, 
chưa thực sự sẵn sàng tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao một cách bài bản, 
chưa có phương án sản xuất đặc thù cho nông nghiệp công nghệ cao… Bên cạnh đó, 
do là chương trình mới nên nhiều khách hàng vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu, đối chiếu 
quy định về tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. 

Một khó khăn nữa là các tiêu chí xác định dự án nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp sạch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn 
chung chung, chưa phù hợp, gây khó khăn cho ngân hàng khi xác định đối tượng thụ 
hưởng chính sách. Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tiêu chí xác định chương trình, dự án nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong 
nông nghiệp nhưng lại không có quy định cơ quan nào xác nhận các tiêu chí đó. 

Điều này khiến ngân hàng thương mại thiếu căn cứ để xác định cho vay theo 
chương trình. Bên cạnh đó đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao cần vốn lớn mà rủi 
ro trong sản xuất nông nghiệp thường cao trong khi chính sách bảo hiểm nông nghiệp 
chưa được triển khai rộng rãi đã ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay chương trình 
này của các ngân hàng. 
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“Đòn bẩy” bằng các cơ chế, chính sách 
Vốn đầu tư cho dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch rất lớn và 

giá thành trên một đơn vị sản phẩm khá cao. Tuy nhiên, hầu hết đơn vị sản xuất các 
sản phẩm này chưa xây dựng được thị trường tiêu thụ ổn định. 

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu thêm bất cập là tổ chức 
sản xuất trong nông nghiệp chưa đồng bộ, giá trị sản xuất nông nghiệp chưa cao, khoa 
học công nghệ chưa phát huy được vai trò là động lực, là đòn bẩy trong sản xuất. Sự 
gắn kết giữa khoa học công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh còn khiêm tốn. 
Bên cạnh đó, công tác triển khai xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao thường bị 
kéo dài do những chậm trễ liên quan đến công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng. 

Là một trong những địa phương có lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu cho phát triển 
các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đang đề xuất mỗi huyện, thành phố xây 
dựng ít nhất một mô hình ứng dụng đồng bộ nông nghiệp công nghệ cao từ 0,5 - 1ha 
trên cơ sở xác định cây trồng, vật nuôi có lợi thế ở địa phương. Cùng với đó là thu hút 
các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia vùng quy hoạch nông 
nghiệp công nghệ cao. 

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Để phát triển 
những vùng sản xuất như vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn 
nhân lực như nhân viên vận hành, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, cán bộ quản lý tại địa 
phương. Hàng năm có chính sách hỗ trợ mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Về phía mình, để chương trình đạt hiệu quả trong thời gian tới, các ngân hàng 
thương mại đề nghị: Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Xây 
dựng sớm có hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất 
nông nghiệp để người dân, doanh nghiệp có thể làm các thủ tục đăng ký giao dịch bảo 
đảm vay vốn ngân hàng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khi vay vốn sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao. 

Hiện nay, các doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ dân sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp công nghệ cao thiếu thông tin đầy đủ và cập nhật về thị trường tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối với với Bộ Công Thương đánh giá, dự báo và cảnh báo về nhu cầu thị 
trường để làm cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, cần 
đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm để việc triển khai chương trình tín dụng nông nghiệp công 
nghệ cao đạt hiệu quả. 

Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
cho rằng, các bộ, ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm theo 
chỉ đạo của Chính phủ như: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách 
đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền. 

Nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
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sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên 
đất nông nghiệp của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao bảo đảm vay vốn ngân hàng. 

Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề 
xuất: Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về công nghệ cao theo 
hướng phù hợp với thực tiễn, có tính đến đặc thù của ngành nông nghiệp. 

Cùng với đó, Bộ Công Thương cần đẩy mạnh  xúc tiến mở rộng thị trường, tích 
cực đàm phán tháo gỡ các rào cản thương mại để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hỗ trợ 
xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam… 

 

                                                                                          Quang Cảnh 
                                                                    (tapchitaichinh.vn - Ngày 31/10/2017) 

 

 
 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: CẦN GIẢI QUYẾT 5 VẤN ĐỀ 
 

Thảo luận về tình 
hình kinh tế - xã hội tại 
kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
Khóa XIV, đại biểu 
Nguyễn Như So (Bắc 
Ninh) đóng góp một số ý 
kiến về những hạn chế, 
bất cập trong giải pháp 
phát triển ngành nông 
nghiệp cho những tháng 
còn lại của năm 2017 và 
tiền đề cho năm 2018. 

9 tháng đầu năm, 
lĩnh vực nông, lâm, thủy 
sản tăng 2,78%. Điều gì 
đã tạo nên mức tăng 
trưởng ngoạn mục như 
vậy, trong khi những năm 
qua ngành nông nghiệp 
luôn gặp khó khăn, có quý 
tăng trưởng âm? 

Câu chuyện đặt ra là 
tăng trưởng của ngành nông 
nghiệp đã thực chất chưa? 

Theo đại biểu So, 

trước tiên cần tổng kết, 
đánh giá hiệu quả và tính 
ổn định lâu dài trong 
chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp thời gian qua, từ đó 
đưa ra định hướng phù 
hợp. Năm 2017 nhờ 
chuyển đổi một số diện 
tích nông, lâm sang nuôi 
trồng thủy sản, giúp ngành 
này đạt tăng trưởng mức 
4,9%. Tuy nhiên, đây đã 
phải là hướng đi đúng và 
an toàn chưa? Vì sản xuất 
thủy sản phụ thuộc nhiều 
vào tự nhiên, trong khi 
công tác quy hoạch chưa 
tốt, đầu ra đang gặp khó 
khăn, hàng rào kỹ thuật, 
thuế quan. Việc Mỹ áp 
dụng Luật Nông trại nên 
cánh cửa cá tra vào thị 
trường Mỹ gặp khó. 

Việc xác định phát 
triển nông nghiệp công 

nghệ cao, nông nghiệp 
hữu cơ, công nghệ sinh 
học để tạo ra sản phẩm 
sạch, an toàn là định 
hướng đúng. Tuy nhiên, 
cần xác định chỉ tiêu cụ 
thể để thị trường sản 
phẩm, quy mô đặc trưng 
địa lý mới có thể triển 
khai hiệu quả. 

Đại biểu Nguyễn 
Như So nhấn mạnh, cần 
tập trung giải quyết năm 
vấn đề: 

Thứ nhất, lựa chọn 
đúng sản phẩm, khâu đột 
phá cho quy trình và công 
nghệ cao để đáp ứng, áp 
dụng thích hợp, tránh tình 
trạng chạy theo những 
công nghệ cao đắt đỏ, gây 
nợ nần và rủi ro cao 
nhưng không thiết thực, 
không đạt hiệu quả phát 
triển bền vững. 
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Thứ hai, trong sản 
xuất nông nghiệp, giống là 
khâu then chốt, mang giá 
trị gia tăng cao nhất cho 
sản phẩm, nhưng nước ta 
lại chưa phát triển giống 
tốt. Hiện, mỗi năm chúng 
ta phải chi 5 triệu USD để 
nhập giống cây trồng, vật 
nuôi. Nhưng trong 15 năm 
qua, cả nước mới chỉ có 
270 giống được bảo hộ. Đã 
đến lúc phải quan tâm thực 
sự đến khâu giống. Cần 
đầu tư thích đáng cho 
nghiên cứu, bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ, thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu, xã 
hội công tác làm giống trên 
nguyên tắc Nhà nước giữ 
vai trò quản lý, việc nghiên 
cứu sản xuất giống do 
doanh nghiệp, nhân dân và 
nhà khoa học làm. Bên 
cạnh nhập khẩu, lai tạo 
giống mới, cần tập trung 
hàng bảo tồn, phát triển 
các nguồn gen quý trong 
nước để đảm bảo an ninh, 
an toàn, chủ động cho 
nguồn gen chất lượng cao. 

Thứ ba, phát triển 
nông nghiệp công nghệ 
cao đòi hỏi phải có vốn 
lớn, nhưng hiện dòng vốn 
đầu tư trực tiếp vào nông 
nghiệp rất thấp. Ngành 
nông nghiệp đang đóng 
góp 18% GDP nhưng đầu 
tư cho nông nghiệp chỉ 
đạt 5% GDP. Trong khi 
Hàn Quốc, nông nghiệp 

chỉ chiếm 2% GDP, 
nhưng đầu tư cho nông 
nghiệp gấp 3 lần, bằng 
6% GDP. Các chính sách 
tín dụng trong nông 
nghiệp ban hành nhưng 
khó tiếp cận bởi điều kiện 
cho vay ngặt nghèo, sản 
xuất nông nghiệp luôn 
trong tình trạng đói vốn. 

Do vậy, cần sớm 
thực hiện những quy định, 
luật lệ hỗ trợ đảm bảo tính 
khả thi của chính sách, cải 
cách môi trường đầu tư có 
cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để 
thu hút đầu tư vào nông 
nghiệp. Chuyển chủ thể 
tính từ nông hộ sang 
doanh nghiệp, sớm triển 
khai các chính sách bảo 
hiểm nông nghiệp, tăng 
cường sự liên kết 5 nhà: 
Nhà nước, nhà doanh 
nghiệp, nhà nông, nhà 
khoa học và nhà băng. 

Thứ tư, sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ thì sử 
dụng phân bón hữu cơ là 
chìa khóa để phát triển 
một nền nông nghiệp an 
toàn, bền vững. Hiện, mỗi 
năm nước ta tiêu thụ 
khoảng 11 triệu tấn phân 
bón, 90% là hóa học. 
Trong khi đó hàng năm, 
chất thải của ngành nông 
nghiệp vào khoảng 65 
triệu tấn. Do vậy, Chính 
phủ cần có chính sách 
nhất quán, khuyến khích 
doanh nghiệp sản xuất 

phân bón hữu cơ, tuyên 
truyền sử dụng phân hữu 
cơ thay cho phân hóa học, 
nâng cao dinh dưỡng cho 
cây trồng, góp phần cải 
tạo đất và bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

Thứ năm, xây dựng 
cơ chế chính sách, quy 
trình phù hợp để thực 
hiện tích tụ, tập trung đất 
đai cho phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao; 
tổng kết đánh giá các mô 
hình đã triển khai làm căn 
cứ thực tiễn để đề xuất 
những giải pháp đảm bảo 
tính khả thi. 

Ngoài ra, đổi mới tư 
duy cho thị trường theo 
hướng lấy thị trường làm 
thước đo mục tiêu phát 
triển sản phẩm, quy hoạch 
thị trường cho các loại sản 
phẩm nông sản. Ví dụ, đối 
với thị trường sản phẩm 
chăn nuôi chỉ cần hai loại 
sản phẩm chính trong đó 
sản phẩm đặc sản chỉ nên 
1 - 2% và được sản xuất từ 
các giống bản địa, còn để 
lại giải quyết nguồn thực 
phẩm động vật thì ngành 
chăn nuôi công nghiệp 
bằng các loại giống cao 
sản đóng góp vai trò chính 
trong tỷ trọng. 

Nhà nước đồng 
hành cùng doanh nghiệp 
để làm chính sách thị 
trường nhằm lợi dụng lợi 
thế cạnh tranh, trước mắt 
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có thể xây dựng chương 
trình hành động, ghi nhận 
cơ chế nghiên cứu, xác 
định thị trường mục tiêu 
là cơ hội, điều kiện nông 
sản Việt, trên cơ sở đó 
xây dựng chiến lược phát 
triển sản phẩm cho vùng 
khí hậu, hình thành các 
vùng chuyên canh sản 
xuất kiểu mẫu theo quy 
trình chuẩn, ban hành 
chính sách hỗ trợ xây 
dựng hệ thống phân phối 
đủ năng lực liên kết chuỗi 

giá trị liên kết thị trường 
nông sản vốn là ứng dụng 
thành quả của cách mạng 
công nghiệp 4.0 và sản 
xuất nông nghiệp thông 
minh là lựa chọn tất yếu. 

Tuy nhiên, nền nông 
nghiệp nước ta với đặc 
trưng sản xuất nhỏ lẻ, 
manh mún, hạ tầng cơ sở 
vật chất còn thiếu, trình 
độ lao động thấp. Do đó, 
cần phải lựa chọn đúng 
quy mô, ngành hàng đáp 
ứng yêu cầu về công nghệ 

thị trường hiệu quả thay 
vì áp dụng phong trào, 
Chính phủ cần có chính 
sách hỗ trợ về vốn đào tạo 
nhân lực phát triển 
thương hiệu. 

Có như vậy mới xây 
dựng thành công nền 
công nghiệp 4.0 và nông 
nghiệp Việt Nam không 
còn bị lỡ chuyến tàu hội 
nhập như thời gian qua. 

 

(tapchitaichinh.vn 
Ngày 02/11/2017)

 
 
 

 

 

 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠO SỨC BẬT CHO NÔNG NGHIỆP 
 

Sau hơn 2 năm thực hiện Thông báo số 481-TB/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nhiều cơ chế, 
chính sách đã khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất, bảo 
quản, chế biến nông sản, áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, góp phần nâng cao vị thế sản phẩm nông sản tỉnh nhà. 

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 
khoảng 430ha cây trồng áp dụng hệ thống tưới nước tự động tiết kiệm; 50ha trồng rau, 
củ quả, hoa trong nhà lưới, nhà kính; trên 10.000ha cây ăn quả được ghép cải tạo bằng 
giống mới năng suất, chất lượng cao; gần 9.800ha cây trồng áp dụng tiêu chuẩn 
VietGAP, GlobalGAP hoặc các tiêu chuẩn tương tự; duy trì và phát triển 61 chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; 16 sản phẩm nông sản được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; chè shan tuyết Mộc Châu được bảo hộ tại thị trường 
Thái Lan... Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa, chú trọng cải tạo giống, ứng 
dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi; sử dụng men vi sinh hoạt 
tính trong ủ, chế biến thức ăn chăn nuôi... đã mang lại nhiều khởi sắc cho nông nghiệp 
của tỉnh. 

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAP và các tiêu 
chuẩn tương tự, tham gia chuỗi liên kết phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu 

SƠN LA PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
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đang là đích đến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hướng tới. Toàn tỉnh đã thu hút 
các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng 31 cơ sở, xưởng, nhà máy chế biến nông 
sản xuất khẩu, sản lượng trên 100.000 tấn sản phẩm/năm, trong đó 80% sản phẩm 
tham gia xuất khẩu. Theo đó, lần đầu tiên giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đạt 115 
triệu USD, trong đó giá trị hàng nông sản chiếm trên 98%. Cùng với đó, 5 nhà máy 
chế biến nông sản, gồm: Nhà máy chế biến chanh leo, rau, củ quả xuất khẩu của Công 
ty cổ phần Nafoods Tây Bắc (Mộc Châu); nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty cổ 
phần Cao su Sơn La (Thuận Châu); nhà máy chế biến cà phê của Công ty cổ phần 
Phúc Sinh Sơn La và 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn (Mai Sơn) được đầu tư dây 
chuyền, công nghệ hiện đại, công suất chế biến hàng chục tấn nông sản/ngày, đã đi 
vào hoạt động trong năm 2018, không chỉ đảm bảo ổn định đầu ra cho nông sản, mà 
còn góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Sơn La, có thể trực tiếp xuất khẩu ra thị 
trường các nước trên thế giới. 

Ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, thông tin: 
Để khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ 
cao, ngoài chính sách của tỉnh, huyện Mộc Châu đã hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác 
xã và các hộ dân một phần kinh phí xây dựng nhà lưới, hỗ trợ sử dụng công nghệ tiên 
tiến trong trồng, chăm sóc cây ăn quả từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của huyện; hỗ 
trợ kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút 
các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản theo chuỗi liên kết. 
Đến nay, Mộc Châu có 7.698ha cây ăn quả (3.864ha cho thu hoạch, sản lượng ước trên 
35.000 tấn). Trong đó, gần 100ha cây ăn quả sản xuất theo quy trình VietGAP, 
GlobalGAP; 83ha áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước; gần 1,7ha dâu tây trồng 
trong nhà lưới; giống bơ kim cương của Mỹ đã được lai ghép tại Mộc Châu. 

Bắt nhịp xu hướng, huyện Mai Sơn cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của 
Trung ương, tỉnh và huyện để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tạo chuyển biến tích 
cực trong sản xuất nông nghiệp. Theo ông Cầm Văn Thắng, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Mai Sơn hiện có 57ha dâu tây, chanh leo, cây 
ăn quả sử dụng hệ thống tưới ẩm; trên 72ha áp dụng VietGAP, GlobalGAP và các tiêu 
chuẩn khác; 86,6ha cây ăn quả được cấp mã vùng để xuất khẩu; trên 12.000m²  trồng 
rau, củ quả trong nhà lưới. Năm 2018, Mai Sơn đã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho 3 hợp tác xã 
xây dựng 3 vườn ươm sản xuất giống cây lưu vườn, tổng diện tích trên 30.000m², quy 
mô 1,9 triệu cây giống/năm/vườn. Cùng với đó, xây dựng 25,6ha sản xuất, tiêu thụ rau 
an toàn theo hướng VietGAP, mỗi năm cung ứng cho thị trường 400 tấn rau các loại...; 
nhiều mô hình cho thu nhập từ 400 đến 600 triệu đồng/ha/năm đang phát huy tốt hiệu 
quả và được nhân rộng. 

Tuy vậy, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
đang đối diện với nhiều khó khăn: Diện tích đất canh tác nhỏ, phân tán, địa hình không 
bằng phẳng; nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn tín dụng trong đầu tư 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đáp ứng yêu cầu; doanh nghiệp, 
hợp tác xã chưa được hưởng các chính sách tín dụng khuyến khích sản xuất nông 
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nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 
9/6/2015 của Chính phủ... 

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, các sở, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục phối 
hợp với các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục 
nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi liên kết, phấn đấu đến năm 
2020, toàn tỉnh có 20.000ha cây ăn quả áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt 
VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn khác; 12.000ha cà phê áp dụng tiêu chuẩn 4C, 
UTZ hoặc tiêu chuẩn quốc tế khác; 200ha cây trồng ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà 
kính; 1.000ha cây trồng ứng dụng tưới nước tự động, tiết kiệm; xây dựng, quản lý và 
phát triển thương hiệu cho 25 sản phẩm nông sản; duy trì và phát triển thương hiệu 16 
sản phẩm nông sản đã có nhãn hiệu được bảo hộ, góp phần hiện thực hóa lộ trình tái 
cơ cấu nền nông nghiệp tỉnh nhà. 

 

                                                                                            Minh Thu 
                                                                               (baosonla.org.vn - Ngày 25/12/2018) 

 

 
 

SƠN LA: THỰC HIỆN TỐT CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 
 

Hiện nay, Sơn La có 9 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ, 86 sản 
phẩm được chứng nhận VietGAP, 47 chuỗi sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp an toàn. 

Với lợi thế về diện tích đất nông nghiệp lớn, nhiều lòng hồ thủy điện, khí hậu 
thuận lợi cho việc trồng các loại cây ăn quả, rau, hoa chất lượng cao, cây công nghiệp 
như mía, cà phê và phát triển nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, tỉnh ta đã rà soát, 
điều chỉnh quy hoạch sản xuất theo hướng tập trung, sản phẩm có khả năng cạnh tranh, 
kết hợp tăng cường công tác kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, cùng với thực hiện quy hoạch vùng, quy 
hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bảo đảm phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thị trường, để thu hút doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ gia đình tham gia đầu tư, những năm qua, tỉnh ta đã ban hành các chính sách 
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích phát triển sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn. Trong đó, hội đồng nhân dân 
tỉnh đã ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư 
phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; chính sách 
hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản 
thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Đồng thời, ủy ban nhân dân 
tỉnh đã ban hành quyết định về việc lập dự án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng 
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mộc Châu và triển khai phương án sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại vùng tái định cư Thủy điện Sơn La. 
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai các quy hoạch ngành, sản phẩm nông 
nghiệp công nghệ cao, gồm: Phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển thủy sản; 
phát triển vùng nguyên liệu mía đường tập trung; vùng trồng cà phê tập trung; vùng 
sản xuất chè an toàn; vùng sản xuất rau an toàn; vùng sản xuất quả an toàn tập trung; 
phát triển bò sữa; nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tầm; phát triển vùng nguyên liệu bông 
vải; phát triển vùng trồng sắn nguyên liệu. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các 
khu nông nghiệp công nghệ cao, các điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và các 
vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các địa phương trong tỉnh đã xây 
dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thu nhập 
từ 300 - 700 triệu đồng/ha, thu hút và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay, 
đã hình thành các cơ sở sản xuất rau an toàn tập trung ở Mộc Châu, Yên Châu, Thành 
phố, Mường La và Phù Yên... Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 44.666ha cây ăn quả, 
năm 2017, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, toàn tỉnh đã 
trồng mới 13.181ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, như nhãn, xoài, bơ, chanh leo tím 
và các loại cây ăn quả có múi. Riêng nhãn ghép đã chiếm trên 50% diện tích nhãn, gần 
1.000ha xoài ghép và hàng nghìn ha cây ăn quả có múi chất lượng cao, như bưởi da 
xanh, cam Vinh... Bên cạnh đó, tỉnh ta đã thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác 
xã sản xuất rau, quả và nuôi thủy sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt được cấp giấy chứng nhận VietGAP; hoàn thành hỗ trợ xây dựng, duy trì và 
phát triển 47 chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn, sản phẩm đang tiêu thụ tốt, gồm 15 
chuỗi rau, 25 chuỗi quả, 2 chuỗi thịt lợn, 1 chuỗi mật ong, 4 chuỗi thủy sản. Đặc biệt, 
tỉnh ta đã có 9 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ và đã có thương hiệu, 
gồm: Cà phê Sơn La, cam Phù Yên, nhãn Sông Mã, xoài tròn Yên Châu, chè Shan 
tuyết Mộc Châu, rau an toàn Mộc Châu, chè Olong Mộc Châu, chè Tà Xùa và mật ong 
Sơn La. Tỉnh cũng đang tổ chức đánh giá hiện trạng sản xuất, chế biến và thương mại 
để đề xuất phương án xây dựng, bảo hộ thương hiệu sản phẩm và triển khai công tác 
kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, thực hiện hợp 
tác xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm thông qua các hội chợ, 
tổ chức tuần hàng tại một số tỉnh, thành phố trong nước. Điểm nổi bật, năm 2017, tỉnh 
ta đã xuất khẩu thành công trên 14 tấn xoài, nhãn, chanh leo tím và 300 tấn rau xà lách 
cuộn sang Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ, Úc, Hàn Quốc và một số nước EU, đây là những thị 
trường khó tính, yêu cầu rất khắt khe về quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. 

Hiện nay, tỉnh ta đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển 
nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020, triển khai lập mới quy hoạch phát triển vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với kiểm soát các khâu liên quan đến sản 
xuất nông nghiệp tốt VietGAP. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ 
sở, hộ sản xuất áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, kiểm soát việc 
tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm nông sản an toàn. 

 

                                                                                            Ngọc Thuấn 
                                                                                    (sonla.tintuc.vn - Ngày 31/3/2018)    
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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 
CẦN CÓ NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP PHÙ HỢP 

 

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao là một giải pháp quan 
trọng, một hướng đi đúng để tạo ra sự 
biến đổi căn bản về chất của nền nông 
nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 
Đặc biệt đối với tỉnh Sơn La, việc phát 
triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao là hết sức cần thiết nhằm 
khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên 
đất đai, tăng nhanh giá trị thu nhập trên 
một đơn vị diện tích đất, tăng khả năng 
cạnh tranh của các mặt hàng nông sản 
chủ lực của tỉnh, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, phát triển bền vững, phấn đấu 
mức tăng trưởng sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao hàng năm đạt từ 
4% - 5%. 

Để có cơ sở khoa học cho việc đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp, góp phần quan trọng vào 
công cuộc xây dựng nông thôn mới của 
Đảng và Nhà nước cho những năm tới. 
Trong 2 năm 2016 - 2017, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã 
triển khai nghiên cứu xây dựng đề án 
“Phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La đến 
năm 2025” do bà Cầm Thị Phong - Phó 
giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn làm chủ nhiệm. Quá trình 
nghiên cứu đề án, nhóm thực hiện đã tìm 
hiểu bài học kinh nghiệm về phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 
Việt Nam và các nước trên thế giới như: 
Isarel, Nhật Bản, Trung Quốc. Đồng 
thời, tiến hành khảo sát hiện trạng phát 
triển nông nghiệp và nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn 
La giai đoạn 2011 - 2016 tại 12 huyện, 
thành phố. Qua khảo sát cho thấy, tỉnh 

Sơn La hiện có trên 350.000ha đất sản 
xuất nông nghiệp, đa số đất đai còn màu 
mỡ, tầng canh tác dày với nhiều tiểu 
vùng khí hậu khác nhau. Đây là lợi thế 
để phát triển các loại cây công nghiệp 
(chè, mía, cà phê, cao su...), cây ăn quả 
(xoài, nhãn, dứa, na, chuối...), rau, hoa, 
dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
nuôi trồng thủy sản tập trung, quy mô lớn 
và đa dạng hóa các sản phẩm nông sản 
mang tính đặc trưng của địa phương, xây 
dựng sự liên kết sản xuất theo chuỗi có ý 
nghĩa quan trọng mang tính quyết định 
quy mô sản xuất nông nghiệp; thị trường 
tiêu thụ nông sản được mở rộng. Chính 
vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa 
phương đẩy mạnh đầu tư thâm canh, đưa 
các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có 
chất lượng vào thực tiễn sản xuất, góp 
phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, 
vật nuôi góp phần nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống cho nông dân. Giá trị sản 
xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 
2016 tăng 14,84% so với năm 2011, bình 
quân tăng 2,81%/năm; giá trị thu nhập 
trên 01ha đất canh tác đạt 34 triệu đồng 
và 115 triệu đồng trên 01ha nuôi trồng 
thủy sản; cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất 
hàng hóa gắn với thị trường, nhất là các 
thị trường cao cấp, bước đầu hình thành 
các vùng nguyên liệu tập trung và mối 
liên kết giữa Nhà nước - Nhà doanh 
nghiệp - Nhà nông - Nhà khoa học. 

 Trong lĩnh vực trồng trọt có nhiều 
tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 
đã được đưa vào ứng dụng rộng rãi, nhất 
là các tiến bộ kỹ thuật về giống cây 
trồng, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP, công nghệ nhà lưới, nhà kính, 
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tưới nhỏ giọt theo công nghệ Isarel. Hiện 
nay, toàn tỉnh có khoảng 200.000m² nhà 
lưới, nhà kính để sản xuất rau an toàn, 
hoa cao cấp điển hình như Công ty Cổ 
phần Hoa nhiệt đới có 150.000m² nhà 
kính, nhà lưới trồng các loại hoa cao cấp, 
Công ty Green Farm với 25.000m² trồng 
rau củ, quả an toàn; gần 50ha cà phê, cây 
ăn quả tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu, 
Vân Hồ, thành phố Sơn La sử dụng công 
nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm kết hợp bón 
phân hòa tan, trên 4.000ha ứng dụng 
ghép mắt nhãn cải tạo vườn nhãn chất 
lượng cao bằng giống nhãn chín sớm, 
chín muộn tập trung chủ yếu tại huyện 
Sông Mã, Mai Sơn, Mộc Châu, Yên 
Châu mỗi năm mang lại giá trị trên 200 
triệu đồng/1ha. Bên cạnh đó các mô hình 
phục tráng, cải tạo thâm canh vườn cam, 
quýt tại Vân Hồ, thành phố Sơn La; ghép 
cải tạo diện tích gần 750ha bằng giống 
xoài Đài Loan, xoài Thái tại Mộc Châu, 
Mai Sơn, Mường La, Yên Châu cũng 
được đánh giá cho hiệu quả kinh tế cao, 
thu nhập bình quân từ 280 - 400 triệu 
đồng đối với 1ha trồng xoài. 

Trong lĩnh vực chăn nuôi, những 
năm qua nhiều cá nhân, hợp tác xã, doanh 
nghiệp quan tâm phát triển theo hướng 
sản xuất hàng hóa, chú trọng cải tạo giống 
và chuyển giao kỹ thuật, mở rộng mô 
hình doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với 
các hộ gia đình để phát triển chăn nuôi, 
gắn với mở chợ buôn bán trao đổi đại gia 
súc, gồm: Nhà máy chế biến thức ăn 
TMR, Trang trại chăn nuôi bò sữa của 
Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu; 
Chăn nuôi lợn giống, lợn siêu nạc ứng 
dụng công nghệ cao tại Doanh nghiệp tư 
nhân Minh Thúy; Doanh nghiệp tư nhân 
Thương mại dịch vụ Lộc Phát. 

Song song với phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh 
Sơn La có những chính sách khuyến 
khích hình thành phát triển doanh nghiệp 
khoa học công nghệ, hiện toàn tỉnh có 05 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp được cấp Giấy chứng nhận 
là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 
các doanh nghiệp này đều có sản phẩm 
hàng hóa hình thành từ các sáng chế, giải 
pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, 
ứng dụng công nghệ tạo ra giống cây 
trồng chất lượng được cấp bằng bảo hộ 
như: Công ty Cổ phần Nông nghiệp 
Chiềng Sung, huyện Mai Sơn với sản 
phẩm là giống ngô lai LVN10, LVN61, 
LVN8960, LVN99, doanh thu đạt trên 28 
tỷ đồng; Công ty Cổ phần Green Farm 
Mộc Châu với giống cà chua ghép trên 
gốc cà tím, cà chua và dưa chuột thương 
phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. 
Năm 2016, công ty sản xuất cung cấp ra 
thị trường 2,5 triệu cây giống cà chua 
ghép trên gốc cà tím và 100 tấn cà chua 
thương phẩm, tổng doanh thu đạt được 
trên 3,4 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Sơn La 
chưa hình thành được khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao để thực hiện các 
nhiệm vụ như: Thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình 
diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; liên kết 
các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng 
công nghệ cao trong lĩnh vực nông 
nghiệp; đào tạo nhân lực công nghệ cao 
trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức hội 
chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút 
nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao 
trong nước và ngoài nước thực hiện hoạt 
động ứng dụng công nghệ cao trong nông 
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nghiệp. Chưa hình thành được công 
nghiệp bảo quản, chế biến một số mặt 
hàng nông sản như công nghiệp bảo quản, 
chế biến: Thức ăn gia súc, sắn, ngô… 

Qua kết quả triển khai thực hiện đề 
án đã đưa ra dự báo các yếu tố ảnh 
hưởng đến phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh bao 
gồm: Thị trường tiêu thụ sản phẩm, 
thương mại hóa công nghệ cao ứng dụng 
vào sản xuất nông nghiệp, lựa chọn các 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực tiêu thụ 
trong nước và xuất khẩu...v.v. Đồng thời, 
cũng đưa ra 8 nội dung đề xuất quan 
trọng trong đề án đó là: Ứng dụng công 
nghệ cao trong chọn, tạo, nhân giống cây 
trồng, vật nuôi và thủy sản cho năng suất, 
chất lượng cao, rõ nguồn gốc và được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 
phép sản xuất kinh doanh; ứng dụng 
công nghệ cao trong: Sản xuất; phòng trừ 
dịch hại cây trồng, vật nuôi và thủy sản; 
bảo quản, chế biến sản phẩm nông 
nghiệp; xây dựng các vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao; thủy lợi; phát 
triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 
tác, hộ gia đình, cá nhân nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao và đào tạo 
nguồn nhân lực, quy hoạch hình thành 
vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có 
quy mô phù hợp với từng địa phương, 
ngành nông nghiệp để phát triển nông 
nghiệp bền vững. 

Hướng tới mục tiêu đến năm 2025, 
trên địa bàn mỗi huyện, thành phố hình 
thành 1 vùng sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trở lên được cấp có 
thẩm quyền công nhận; cả tỉnh có ít nhất 
05 doanh nghiệp được cấp có thẩm 
quyền công nhận là doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tỷ trọng 
giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao chiếm 45 - 50% tổng giá 
trị sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh. Để 
đạt được mục tiêu trên, đề án đề xuất 8 
giải pháp bao gồm: Giải pháp tuyên 
truyền, phổ biến, quy hoạch, đất đai, vốn, 
cơ chế, chính sách; khoa học và công 
nghệ; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực và giải pháp phát triển thị 
trường, dịch vụ hỗ trợ hoạt động công 
nghệ cao. Trong đó có 2 giải pháp được 
một số huyện mong muốn tỉnh quan tâm 
đó là giải pháp về đất đai và cơ chế chính 
sách nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư 
vào phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao tại địa phương có hiệu 
quả. Ngoài ra, giải pháp về khoa học 
công nghệ phục vụ sản xuất hàng hóa 
nông sản chủ lực của tỉnh theo hướng 
bền vững gắn với việc giám sát, đánh giá 
hiện trạng, chất lượng môi trường được 
quan tâm nhằm giảm các tác động xấu 
đến môi trường. 

Kết quả đề án Phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 
bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025 là 
cơ sở khoa học để tỉnh Sơn La tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu của tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững, 
gắn với chương trình xây dựng nông thôn 
mới và hội nhập kinh tế quốc tế. 

 

Ánh Nguyệt 
(sokhoahoc.sonla.gov.vn 

Ngày 18/6/2018)
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SƠN LA ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 
 

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy 
hoạch vùng, quy hoạch sản phẩm các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia đầu tư 
vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu. 

Hiệu quả bước đầu 
Là tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, Sơn La có diện tích tự nhiên trên 1,4 triệu ha, 

điều kiện tự nhiên phong phú, đất đai màu mỡ, rất thích hợp để phát triển đa dạng các 
loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. 

Phát huy những tiềm năng và lợi thế, thời gian qua, Sơn La đã ban hành nhiều cơ 
chế, chính sách để thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và nông 
nghiệp phát triển công nghệ cao nói riêng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước chuyển giao công nghệ vào sản xuất 
nông nghiệp trong tỉnh. Hiện tỉnh Sơn La có 5 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng 
bảo hộ, là: Chè Shan tuyết, chè Ô long, xoài, mật ong, rau an toàn. Năm 2015 - 2016, 
Sơn La là một trong 10 tỉnh đứng đầu cả nước về an toàn thực phẩm nông sản. Có 86 
sản phẩm được chứng nhận VietGAP với 36 chuỗi sản xuất liên kết và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp ổn định.  

Các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao như nhãn, bơ, hồng giòn, các 
cây ăn quả có múi sạch bệnh, cà phê, với các quy trình công nghệ canh tác mới đã 
được các tổ chức, đơn vị chuyển giao rộng rãi cho nông dân trong tỉnh áp dụng thành 
công, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Sơn La đã xây dựng thành công mô 
hình tưới nhỏ giọt công nghệ Israel kết hợp với bón phân hòa tan đối với cây cà phê và 
từng bước mở rộng tưới cho cây chè, cây ăn quả. Đến nay, toàn tỉnh có 10.500ha cây 
ăn quả an toàn, chiếm hơn 30% tổng diện tích cây ăn quả trong toàn tỉnh; trong đó, 
trên 4.000ha nhãn ghép, gần 800ha xoài ghép cho thu nhập từ 300 - 700 triệu 
đồng/ha/năm; ngoài ra, còn có hơn 100ha rau, 110ha chè đạt tiêu chuẩn VietGAP. 
Năm 2016, giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 6.675 tỷ đồng. 

Cùng với đó, công nghệ sinh học đã được ứng dụng thành công trong bình tuyển, 
chọn lọc, lai tạo các giống bò, lợn của địa phương, tạo ra con giống có chất lượng cao, 
sức đề kháng tốt, phục vụ phát triển chăn nuôi, sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị 
trường trong và ngoài tỉnh. Năm 2016, giá trị ngành chăn nuôi đạt 2.778 tỷ đồng. 
Trong lĩnh vực thủy sản, ngoài mô hình nuôi cá tầm theo quy mô công nghiệp, việc 
ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện 
được triển khai rộng rãi. Đã sản xuất thành công giống cá lăng chấm, chép lai 3 máu, 
rô phi siêu đực và một số thủy sản đặc sản để đưa ra nuôi thương phẩm, góp phần khai 
thác hiệu quả tiềm năng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhiều mô hình nuôi 
thủy sản có thu nhập bình quân mỗi năm 2 tỷ đồng/ha mặt nước. 

Đặc biệt, thời gian qua, Sơn La đã tích cực xây dựng và phát triển các mô hình 
chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản của tỉnh; tổ chức Tuần hàng nông sản, 
thực phẩm an toàn Sơn La tại Hà Nội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, với sự tham 
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gia của 20 doanh nghiệp tại Sơn La với trên 40 sản phẩm, trong đó, các loại quả như 
nhãn, xoài, na, hồng giòn, bơ... là sản phẩm có chất lượng, thương hiệu, có giá trị cạnh 
tranh cao trên thị trường. 

Việc phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
ứng dụng công nghệ cao là chủ trương lớn của tỉnh Sơn La, vừa đáp ứng sự mong đợi 
của nhân dân, vừa phát huy tiềm năng lợi thế, tạo bước đột phá trong sản xuất nông 
nghiệp. Kết quả ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, nhân rộng các mô hình 
vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, có thương hiệu 
để triển khai nhân rộng, hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo ra khối lượng lớn sản 
phẩm hàng hóa, chuỗi giá trị sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường, góp phần 
đưa nền nông nghiệp của Sơn La phát triển ngày càng bền vững. 

Điểm đến mới của các nhà đầu tư 
Hiện, tỉnh Sơn La đã thu hút được 111 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế 

biến sản phẩm nông nghiệp, hình thành 226 hợp tác xã nông nghiệp. Năm 2017, Sơn 
La đã quyết định hỗ trợ từ ngân sách thực hiện 136 dự án sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, như: Mô hình ghép chuyển đổi giống nhãn chín sớm, chín muộn 
chất lượng cao; mô hình trồng bơ đạt tiêu chuẩn VietGAP; mô hình nuôi cá tầm, cá 
hồi, ba ba gai... Từ kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ, đã hình thành các vùng 
sản xuất nông sản hàng hóa an toàn theo chuỗi giá trị như: Chuỗi sản xuất rau an toàn, 
chuỗi sản xuất quả an toàn, chuỗi sản xuất mật ong Sơn La... 

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 được tổ chức vào cuối tháng 
7 vừa qua, với sự tham dự của đông đảo đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành, đại diện của 
nhiều tập đoàn lớn đã và đang đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Sơn 
La đã khẳng định, Sơn La là một vùng đất tiềm năng để triển khai các dự án nông 
nghiệp công nghệ cao. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, thời gian qua 
công tác thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Sơn La theo tinh 
thần Nghị quyết 19 của Chính phủ đã được tỉnh triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả bước 
đầu. Sơn La hiện đã thực sự trở thành một điểm đến mới cho các nhà đầu tư, đặc biệt 
trong các lĩnh vực nông nghiệp. 

Đại diện của Tập đoàn TH True Milk, ông Quang Phi Tín cho biết với điều kiện 
tự nhiên phong phú, cùng với cơ chế mở trong mời gọi đầu tư của tỉnh Sơn La, Tập 
đoàn TH đã tiến hành xây dựng nhà máy chế biến hoa quả và đồ uống, dược liệu công 
nghệ cao; phát triển vùng trồng rau, củ quả, một số cây đặc sản, với tổng đầu tư của 2 
dự án là 2.300 tỷ đồng. “Tại đây, Tập đoàn TH đưa khoa học công nghệ và khoa học 
quản trị vào tổ chức sản xuất, thúc đẩy tạo ra sản phẩm nông sản đạt chất lượng quốc 
tế và sản lượng hấp dẫn”, ông Tín khẳng định. 

Theo đại diện Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Sơn La), bắt kịp với xu 
thế hội nhập, trong những năm gần đây, công ty đã liên tục sản xuất ra những sản 
phẩm chất lượng được người tiêu dùng lựa chọn tin dùng. Đặc biệt, việc áp dụng thành 
công quy trình chăn nuôi bò sữa an toàn VietGAP đã giúp thương hiệu sữa Mộc Châu 
của tỉnh được người tiêu dùng trong cả nước đánh giá cao. Công ty đã đẩy mạnh phát 
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triển đàn bò sữa, không ngừng đổi mới dây truyền, thiết bị và công nghệ, nâng cao 
năng lực sản xuất, chất lượng của sản phẩm sữa các loại và thức ăn chăn nuôi. 

Mục tiêu từ nay đến năm 2020, Sơn La đẩy mạnh xây dựng và hình thành các 
vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là sản xuất một số sản 
phẩm nông nghiệp hàng hóa có năng suất, chất lượng và giá trị cao, áp dụng quy trình 
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). Trong đó, tập trung phát triển các vùng 
sản xuất lúa, rau, quả, chè, cà phê an toàn; vùng sản xuất mía sử dụng công nghệ tưới 
tự động, tiết kiệm nước; vùng sản xuất rau, hoa, dược liệu trong nhà kính; vùng chăn 
nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản an toàn. Thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp có năng 
lực đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
chiếm từ 15 - 20% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. 

 

                                                                                              Hoàng Mẫn 
                                                                              (cpv.org.vn - Ngày 04/8/2017) 
 

 
 

SƠN LA: TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
 

Tỉnh Sơn La đang tập trung chỉ 
đạo xây dựng quy hoạch vùng, quy 
hoạch dự án sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao để thu hút 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình 
tham gia đầu tư.  

Phát huy thế mạnh từ tiềm năng lớn 
Là tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, Sơn 

La có diện tích tự nhiên trên 1,4 triệu ha, 
điều kiện tự nhiên phong phú, đất đai 
màu mỡ, rất thích hợp để phát triển đa 
dạng các loại cây trồng, vật nuôi có giá 
trị kinh tế cao. 

Với diện tích hơn 900.000ha đất 
nông nghiệp, có điều kiện thuận lợi đầu 
tư phát triển các vùng sản xuất tập trung 
quy mô lớn; 2 cao nguyên lớn là Mộc 
Châu và Nà Sản, Sơn La có lợi thế lớn 
về nông nghiệp nhờ đất đai phì nhiêu, 
thuận lợi trồng rau, cây công nghiệp như 
mía, cà phê, cao su và các giống cây ăn 
quả như xoài, nhãn, na, dứa, chuối…  

Phát huy những lợi thế sẵn có, 

trong những năm qua, Sơn La đã đẩy 
mạnh phát triển chuỗi sản xuất, cung 
ứng, tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh. 
Bên cạnh đó, tỉnh đã tiến hành rà soát, 
điều chỉnh quy hoạch sản xuất theo 
hướng tập trung phát triển cây trồng, vật 
nuôi vốn là lợi thế của địa phương, có 
khả năng cạnh tranh, phù hợp với quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
và nhu cầu thị trường, trong đó, kết hợp 
tăng cường công tác kiểm soát vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 

Các giống cây trồng có năng suất, 
chất lượng cao như nhãn, bơ, hồng giòn, 
cây ăn quả có múi sạch bệnh, cà phê… 
với các quy trình công nghệ canh tác mới 
đã được các tổ chức, đơn vị chuyển giao 
rộng rãi cho nông dân trong tỉnh áp dụng 
thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Bên cạnh đó, Sơn La đã xây dựng thành 
công mô hình tưới nhỏ giọt công nghệ 
Israel kết hợp với bón phân hòa tan đối 
với cây cà phê và từng bước mở rộng tưới 
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cho cây chè, cây ăn quả. Đến nay, toàn 
tỉnh có 10.500ha cây ăn quả an toàn, 
chiếm hơn 30% tổng diện tích cây ăn quả 
trong toàn tỉnh; trong đó, trên 4.000ha 
nhãn ghép, gần 800ha xoài ghép cho thu 
nhập từ 300 - 700 triệu đồng/ha/năm, 
ngoài ra, còn có hơn 100ha rau, 110ha chè 
đạt tiêu chuẩn VietGAP.  

Cùng với đó, công nghệ sinh học 
đã được ứng dụng thành công trong bình 
tuyển, chọn lọc, lai tạo các giống bò, lợn 
của địa phương, tạo ra con giống có chất 
lượng cao, sức đề kháng tốt, phục vụ 
phát triển chăn nuôi, sản phẩm đáp ứng 
nhu cầu của thị trường trong và ngoài 
tỉnh. Trong lĩnh vực thủy sản, ngoài mô 
hình nuôi cá tầm theo quy mô công 
nghiệp, việc ứng dụng khoa học - công 
nghệ trong nuôi cá lồng trên các lòng hồ 
thủy điện được triển khai rộng rãi. Đáng 
chú ý, giống cá lăng chấm, chép lai 3 
máu, rô phi siêu đực và một số thủy sản 
đặc sản đã được sản xuất thành công để 
đưa ra nuôi thương phẩm; góp phần khai 
thác hiệu quả tiềm năng, chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình 
nuôi thủy sản có thu nhập bình quân mỗi 
năm 2 tỷ đồng/ha mặt nước. 

Đặc biệt, thời gian qua, Sơn La đã 
tích cực tổ chức Tuần hàng nông sản, 
thực phẩm an toàn Sơn La tại Hà Nội để 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm, với sự 
tham gia của 20 doanh nghiệp tại Sơn La 
với trên 40 sản phẩm. Trong đó, các loại 
quả như nhãn, xoài, na, hồng giòn, bơ... 
là sản phẩm có chất lượng, thương hiệu, 
có giá trị cạnh tranh cao trên thị trường. 

Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao  
Để tiếp tục phát huy những kết quả 

đạt được và khai thác tốt hơn tiềm năng, 
lợi thế nông sản của địa phương, đầu năm 
2017, các cơ quan chức năng của tỉnh đã 

làm việc với một số đơn vị nghiên cứu 
khoa học để hoàn thiện mối liên kết “bốn 
nhà”; rà soát quy hoạch phát triển từng 
loại cây ăn quả; ứng dụng công nghệ 
trong bảo quản, chế biến nông sản sau 
thu hoạch… Tỉnh cũng dành 11 tỷ đồng 
để hỗ trợ xây dựng và công bố thương 
hiệu hai sản phẩm là nhãn Sông Mã và cà 
phê Sơn La… 

Nhận thức những tiềm năng lớn 
của Sơn La, nhiều doanh nghiệp đã đầu 
tư nông nghiệp công nghệ cao cho địa 
phương này như TH True Milk, Công ty 
cổ phần Mộc Châu… Các doanh nghiệp 
này đã liên tục sản xuất ra những sản 
phẩm chất lượng, được người tiêu dùng 
lựa chọn tin dùng. Đặc biệt, việc áp 
dụng thành công quy trình chăn nuôi bò 
sữa an toàn VietGAP đã giúp thương 
hiệu sữa Mộc Châu của tỉnh được người 
tiêu dùng trong cả nước đánh giá cao. 
Từ đó, công ty đã đẩy mạnh phát triển 
đàn bò sữa, không ngừng đổi mới dây 
truyền, thiết bị và công nghệ, nâng cao 
năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm 
sữa các loại và thức ăn chăn nuôi. 

Mục tiêu từ nay đến năm 2020, 
Sơn La đẩy mạnh xây dựng và hình 
thành các vùng sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là 
sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp 
hàng hóa có năng suất, chất lượng và giá 
trị cao; áp dụng quy trình thực hành sản 
xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). Trong 
đó, tập trung phát triển các vùng sản 
xuất lúa, rau, quả, chè, cà phê an toàn, 
vùng sản xuất mía sử dụng công nghệ 
tưới tự động, tiết kiệm nước, vùng sản 
xuất rau, hoa, dược liệu trong nhà kính, 
vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy 
sản an toàn; thu hút các tập đoàn, doanh 
nghiệp có năng lực đầu tư xây dựng nhà 
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máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp 
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Phấn đấu đến 
năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 15 - 

20% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 
toàn tỉnh.  

 

(congthuong.vn - Ngày 08/12/2017) 

 

 
 

SƠN LA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  
VÀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÙNG LÒNG HỒ  

CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 

Thực hiện Quyết định số 11-QĐ/BCĐ ngày 15/10/2018, Quyết định số 13-
QĐ/BCĐ ngày 05/11/2018 của Ban Chỉ đạo 596 tỉnh Sơn La về thành lập đoàn kiểm 
tra việc thực hiện nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát 
triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Từ 
ngày 06/11 đến 15/11/2018, Đoàn công tác số 01 do đồng chí Nhâm Thị Phương - Phó 
chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, Vân Hồ trong việc thực hiện nhiệm vụ về 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy 
ban nhân dân huyện Mường La về việc phát triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ 
Thủy điện Sơn La, tham gia cùng đoàn có các thành viên Ban chỉ đạo 596 tỉnh, gồm 
lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh hợp tác 
xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. 

Tính đến hết tháng 10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ 
đã ban hành 44 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn (trong đó: Huyện Mộc Châu đã ban hành 
04 kế hoạch, 02 quyết định và 09 công văn; huyện Vân Hồ đã ban hành 05 kế hoạch,  
20 công văn các loại chỉ đạo, 03 báo cáo và 01 thông báo tuyên truyền). Trên địa bàn 
huyện Mộc Châu, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước đã được 
triển khai, cụ thể: Tổng diện tích tưới phun mưa, nhỏ giọt trên địa bàn huyện là 
163,45ha, tăng 124,75ha so với cùng kỳ năm 2016, trong đó diện tích của các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác là 129ha và của cá nhân tự đầu tư là 34,45ha; các doanh 
nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình xây dựng nhà kính, nhà lưới phục vụ sản xuất rau, 
hoa, giống cây trồng ăn quả với tổng diện tích 38,74ha; có 145,26ha cây ăn quả, rau 
các loại được áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP và GlobalGAP; 
346 hộ gia đình ghép mắt cải tạo cây ăn quả trên địa bàn 05 xã thị trấn được hỗ trợ 
ghép cải tạo cây ăn quả theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Dũng Tiến, xã Phiêng Luông 
xây dựng 01 vườn ươm giống cây lưu vườn…Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất nông nghiệp trong thời gian qua cũng được Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ triển 
khai thực hiện có hiệu quả, hiện trên địa bàn huyện đang triển khai 02 dự án ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất giống (Dự án vườn ươm giống cây ăn quả chất lượng cao 



 

  
    

 

“Ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp an toàn, thân thiện” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 5/2019 
  

45

của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Châu; dự án xây dựng vườn ươm giống của 
dự án đầu tư vườn ươm giống cây trồng nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ 
phần Nông nghiệp Stevia Tây Bắc); thực hiện hỗ trợ chứng nhận VietGap và xây dựng 
tem nhãn sản phẩm cho quả: Cam Vinh, cam Canh, xoài Đài Loan, xã Chiềng Xuân; 
hỗ trợ chứng nhận VietGap và xây dựng tem nhãn sản phẩm cho lúa tẻ râu huyện Vân 
Hồ; hỗ trợ hạt giống rau trái vụ cho 2 Tổ hợp tác rau an toàn tại xã Vân Hồ và hợp tác 
xã rau Tô Múa; hỗ trợ trồng mới cây ăn quả 54,06ha tại các xã: Vân Hồ, Chiềng Xuân, 
Tô Múa theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh. 

Việc phát triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ công trình Thủy điện Sơn La 
trong thời gian qua cũng đã được Ủy ban nhân dân huyện Mường La quan tâm triển 
khai thực hiện có hiệu quả. Tính đến hết tháng 10/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã 
ban hành trên 15 văn bản chỉ đảo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-
HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ 
sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng 
đến năm 2025 và Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực 
phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 và đã đạt những kết quả, cụ thể: 
Tổng số lồng nuôi thủy sản tính hết năm 2018 trên toàn huyện đạt 791 lồng (trong đó 
cá tầm 150 lồng, cá truyền thống 641 lồng). Sản lượng thủy sản nuôi ước khoảng 655 
tấn. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 144ha (trong đó nuôi cá ao 139ha, cá 
lồng khoảng 5ha); hỗ trợ phát triển thủy sản đối với 02 hợp tác xã, hỗ trợ làm lồng cá 
với tổng số tiền 600 triệu đồng (Hợp tác xã Thủy sản Nậm Giôn 98 lồng, Hợp tác xã 
Nông lâm thủy sản Chiềng Lao 22 lồng); thực hiện tốt công tác chỉ đạo đối Ủy ban 
nhân dân các xã Hua Trai, Mường Trai, Chiềng Lao và xã Nậm Giôn hướng dẫn nhân 
dân địa phương ký bản cam kết không đánh bắt thủy sản còn non, không sử dụng chất 
nổ, xung điện, chất độc trong khai thác thủy sản. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc đẩy mạnh phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ thủy 
điện trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La nói riêng và trên địa bàn toàn 
tỉnh nói chung còn gặp nhiều tồn tại, hạn chế và vướng mắc như: Việc chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng trên đất dốc ở các xã vùng sâu, vùng xa còn manh mún, chưa hình thành 
vùng sản xuất tập trung, thực hiện trồng mới cây ăn quả đạt thấp; kết quả thực hiện 
Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên 
địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ còn đạt thấp (huyện Mộc Châu mới có 5/15 xã và 
343 hộ đăng ký ghép cải tạo vườn tạp đạt tỷ lệ thấp 1,23% tổng số hộ trên địa bàn 
huyện (27.836 hộ); 1,8% số  hộ sản xuất nông nghiệp (18.983 hộ); huyện Vân Hồ mới 
có 8/14 xã và 447 hộ đăng ký ghép cải tạo vườn tạp đạt tỷ lệ thấp 3,09% tổng số hộ 
trên địa bàn huyện (14.451 hộ); 3,5% số  hộ sản xuất nông nghiệp (12.749 hộ); việc áp 
dụng sử dụng các đường ống kỹ thuật tưới có chỗ còn chưa phù hợp với địa hình tưới; 
chưa quan tâm và phối hợp tốt trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa ổn định; việc xây dựng thương hiệu, chỉ 
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dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp còn chậm và lúng túng. 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua kiểm tra Đoàn công tác số 01 của Ban 

Chỉ đạo 596 của tỉnh đã đề nghị ủy ban nhân dân các huyện quan tâm triển khai một số 
nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ về các 
chính sách hỗ trợ, đặc biệt cần làm tốt việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền cấp xã, trưởng bản bí thư chi bộ; hoàn tất thủ tục thanh, quyết toán vốn 
của 02 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết 28, Nghị quyết 76) đảm 
bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; tập trung chỉ đạo tổ công tác tăng cường hỗ 
trợ hợp tác xã trong việc hoàn tất thủ tục hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh; đề nghị Ủy ban nhân dân Vân Hồ xây dựng trình hội đồng nhân dân huyện thông 
qua Nghị quyết về chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc và phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, Đoàn công tác số 01 cũng đề nghị Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu về việc điều chỉnh bổ sung một 
số nội dung cơ chế, chính sách, cụ thể: Chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao phải 
quy định theo quy mô và tỷ lệ hỗ trợ đối với từng dự án; thực hiện đền bù giải phóng 
mặt bằng để cho các hợp tác xã thuê đất xây dựng trụ sở và xưởng sơ chế, bảo quản 
sản phẩm. 

 

                                                                              Như Nguyệt Giang 
                                                      (daibieudancusonla.gov.vn - Ngày 24/11/2018) 
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IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
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