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Trong số này:
Việt Nam cam kết không còn nạn đói vào 2015
Chương trình Hành động Quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025
Từ nghị quyết về “tam nông” đến nền nông nghiệp hiện đại
Thủ tướng chủ trì tổng kết 10 năm Nghị quyết về ‘Tam Nông’
Thành quả 10 năm triển khai nghị quyết nông nghiệp-nông thôn-nông dân
Định hướng phát triển ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - DINH DƯỠNG BỀN VỮNG
HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM ĐỂ KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI ĐẾN 20125

Toàn cảnh Hội nghị toàn thể ISG năm 2018, ngày 29/11/2018 tại Hà Nội.

T

ại Hội nghị toàn thể ISG năm 2018 với chủ đề “Phát triển
Nông nghiệp - Dinh dưỡng bền vững: Hành động của
Việt Nam để không còn nạn đói đến 2025”, Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và TS. Albert

T. Lieberg, Trưởng Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông
nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đã cùng công bố “Chương
trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến
năm 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Sáng kiến “Không còn nạn đói” được Tổng Thư ký Liên Hợp
Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đưa ra tại Hội nghị Phát triển bền
vững Rio+20 ở Brazil vào tháng 6 năm 2012 kêu gọi tất cả các
nước cùng chung tay chấm dứt nạn đói và phát triển bền vững
nhằm: “(i) đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có đủ lương
thực, thực phẩm; (ii) không còn trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh
dưỡng, (iii) toàn bộ các hệ thống lương thực, thực phẩm bền
vững, (iv) 100% nông hộ nhỏ tăng năng xuất và thu nhập, đặc
biệt là phụ nữ và (v)không còn tổn thất, lãng phí lương thực,
thực phẩm”.
Sáng kiến này liên quan đến việc thực hiện Mục tiêu phát triển
bền vững Thiên niên kỷ 2 (MDG 2) về ‘Đảm bảo an ninh lương
thực và xóa đói giảm nghèo’. Thông điệp này đã được nhấn
mạnh một lần nữa tại Hội nghị Tham vấn cấp cao về vấn đề
đói nghèo, không đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng
tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha tháng 4 năm 2013 và Hội
nghị Cấp cao về Biến đổi khí hậu tại New York vào tháng 9
năm 2014. Các Hội nghị trên đã kêu gọi cộng đồng thế giới
phải cam kết một tầm nhìn chung rằng: đói, thiếu an ninh
lương thực và suy dinh dưỡng sẽ được loại bỏ hoàn toàn vào
năm 2025.

Ở cấp vùng, vào tháng 12 năm 2013, Nhóm Công tác về Đói
nghèo của LHQ, do FAO làm chủ tọa và đồng chủ tọa bởi
Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc (UNDP) và Ủy ban kinh
tế xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), đã soạn thảo
Khung hướng dẫn Khu vực để đạt được Không còn nạn đói ở
Châu Á và Thái Bình Dương thông qua các cuộc tham vấn rộng
rãi của các bên liên quan. Khung này được Uỷ ban Châu Á Thái
Bình Dương triệu tập vào tháng 12 năm 2013 do Hội nghị Bộ
trưởng về Hợp tác Kinh tế Khu vực và Châu Á Thái Bình Dương
thông qua, nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên LHQ trong khu
vực xây dựng và thực hiện các sáng kiến ‘Thách thức Không
còn nạn đói’ quốc gia. Chính phủ Việt Nam cũng đã khẳng định
tham gia chương trình với LHQ.
Ngày 12/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
804/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành
động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025
ở cấp Chính phủ để triển khai chương trình. Ngày 12/6/2018
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ- TTg về
Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt
Nam đến năm 2025.
Việt Nam là một nước đi lên từ nông nghiệp, do đó, vấn
đề nông nghiệp – nông dân – nông thôn luôn là những
vấn đề quan tâm của Đảng, của cả hệ thống chính trị
và các thành phần kinh tế. Chúng ta chỉ có hơn 30 năm
phát triển nông nghiệp, từ chỗ còn thiếu ăn đến nay đã
đáp ứng lương thực và dinh dưỡng cơ bản cho gần 100
triệu dân Việt Nam và còn dành một phần xuất khẩu
(năm 2017 xuất khẩu khoảng 36.52 tỷ USD, năm 2018
đạt khoảng 40 tỷ USD), cho thấy một sự cố gắng vượt
bậc của chúng ta. Chính vì sự cố gắng đó, đến năm
2015, LHQ đã coi Việt Nam là một trong những mô hình
vươn lên, khắc phục khó khăn để thực hiện các mục tiêu
thiên niên kỷ với 08 trụ cột cốt lõi.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu khai mạc Hội nghị
toàn thể ISG 2018: Hơn 30 năm qua, từ một đất nước mỗi một
năm phải nhập khẩu hơn 1 triệu tấn lương thực, thiếu đói đã trở
thành một đất nước thu nhập trung bình.

TS. Albert T. Lieberg, Trưởng Đại diện FAO Việt Nam phát biểu khai
mạc hội nghị toàn thể ISG 2018.
TS. Albert T. Lieberg nêu rõ ‘Ở Việt Nam, chúng tôi đã thúc
đẩy và nâng cao năng lực cho hệ thống sản xuất lương
thực nhạy cảm về dinh dưỡng để có thể đảm bảo phát triển
nông nghiệp tốt hơn. Với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiêp và
PTNT, FAO đã triển khai các mô hình dựa vào cộng đồng
để đảm bảo các vấn đề dinh dưỡng bền vững, đảm bảo an
ninh lương thực, hài hòa hóa, thể chế hóa các chương trình
và chính sách của Chính phủ’.
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Trưởng Đại diện FAO Việt Nam khẳng định ‘Là cơ
quan của LHQ, được trao nhiệm vụ đảm bảo an
ninh lương thực, giảm nghèo, FAO đã thực hiện
rất nhiều các hoạt động toàn cầu, đặc biệt là
thực hiện các chương trình lương thực, chương
trình nông nghiệp, tạo nền tảng để có thể tổ
chức các khóa đào tạo, tập huấn cho người nông
dân, triển khai các chương trình lương thực, dinh
dưỡng trên toàn cầu. Ở cấp độ khu vực/ vùng,
trong 3 năm gần đây, FAO đã thực hiện sáng kiến
về tăng trưởng xanh, chương trình biến đổi khí
hậu và các chương trình khác…’.

Hội nghị toàn thể ISG 2018 kết thúc cùng những cam kết
của cộng đồng quốc tế, doanh nghiệp, các cơ quan Chính
phủ đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng nông dân Việt
Nam và ngành nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ Thiên niên
kỷ trong giai đoạn mới để Việt Nam sẽ là một trong những
quốc gia tiên phong hoàn thành “Không còn nạn đói vào
2025”.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” Ở
VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

C

hính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia
không còn nạn đói (CTHĐQGKCNĐ) ở Việt Nam đến năm
2025 tại Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 12/6/2018. Đây là
Chương trình phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững (SDG2)
xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và
phát triển nông nghiệp bền vững đã được Chính phủ Việt Nam
cam kết thực hiện phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia

về giảm nghèo bền vững đang thực hiện tại Việt Nam.
CTHĐQGKCNĐ nhằm: Đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp
ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí
tuệ, tầm vóc con người Việt Nam; và thực hiện mục tiêu phát
triển bền vững số 2 (SDG2) do Chính phủ Việt Nam cam kết
với LHQ.

Khái toán tổng kinh phí để thực hiện Chương trình Hành động này cần 545.100 triệu đồng, bao gồm nguồn vốn lồng ghép (314.000
triệu đồng), vốn huy động từ các đối tác nước ngoài khoảng 61.700 triệu đồng và ngân sách Nhà nước 169.410 triệu đồng.

Nội dung cần triển khai thực hiện
1. Hoàn thiện khung pháp lý : CTHĐQGKCNĐ ở Việt
Nam đến năm 2025 gồm: 68 nội dung cụ thể, trong
đó (i) 52 nội dung đang được thực hiện;(ii) 16 nội
dung cần được xây dựng mới (Bộ Y tế 07, Bộ Nông
nghiệp &PTNT 05, Bộ Công thương 01, Bộ Thông tin
truyền thông 02, Bộ Kế hoạch và đầu tư 01.
2. Xây dựng mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp
dinh dưỡng nhằm triển khai phương pháp, cách làm,
phân công tổ chức thực hiện, từ đó đánh giá, tổng
kết, tài liệu hóa để nhân rộng ra các xã của các huyện
nghèo và Chương trình 135 trên địa bàn cả nước.
Năm 2019 sẽ tiến hành xây dựng 03 mô hình điểm

ở 03 tỉnh thuộc Lào Cai, Quảng Ngãi, Trà Vinh; Đánh
giá tài liệu hóa mở rộng thí điểm ở 28 tỉnh (mỗi tỉnh
lựa chọn 1 thôn/xã) năm 2020.

Tổ chức thực hiện
Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp &PTNT với vai trò
là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, đầu
mối thực hiện Chương trình hành động Quốc gia,
phối hợp với các bộ/ngành, huy động nguồn lực và
chỉ đạo các địa phương triển khai Chương trình. Toàn
văn các quyết định được đăng tải trên website của
Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) theo địa chỉ http://
www.isgmard.org.vn/ImageNews/201811300537_
Sach hanh dong cua VN TV (5).pdf
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TỪ NGHỊ QUYẾT VỀ ‘TAM NÔNG’ ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

T

ại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (năm 2006), trên
cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế của nông
nghiệp, nông dân, nông thôn sau 20 năm đổi mới, Nghị
quyết Đại hội đã nhấn mạnh chủ trương đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải
quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông
dân. Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X,
ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khoá X đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn (sau đây gọi tắt là Nghị
quyết Trung ương 7 khóa X-Nghị quyết Tam nông). Đây là
nghị quyết chuyên đề lần đầu tiên đã đánh giá và đề ra các
giải pháp đồng bộ, toàn diện về vấn đề nông nghiệp, nông
dân, nông thôn.
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là không ngừng nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa
các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều
khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang
bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính
trị, đóng vai trò làm chủ NTM. Xây dựng nền nông nghiệp phát
triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng

hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh
tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả
trước mắt và lâu dài.
Có thể nói, Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã mở ra những
định hướng quan trọng trong chỉ đạo chiến lược và hành động
cụ thể để huy động sức mạnh của toàn dân nhằm tạo ra
chuyển biến có tính đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông
thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
- Nghị quyết là động lực quan trọng để phát huy vai trò, năng
lực của hơn 10 triệu hộ dân nông thôn, của cả hệ thống chính
trị và toàn xã hội cùng tham gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu
lại ngành nông nghiệp.
- Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu
vực chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động
của cả nước.
- Nghị quyết đã khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của nông
nghiệp, nông dân và nông thôn, những chủ thể của phát triển
kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và an ninh, quốc
phòng, là nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát
triển bền vững.

THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ TỔNG KẾT 10 NĂM NGHỊ QUYẾT VỀ ‘TAM NÔNG’

T

ổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết
‘Tam nông’, Chính phủ và Ban Kinh tế
Trung ương đồng chủ trì ‘Hội nghị trực tuyến
toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thanh
tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa
X về nông nghiệp-nông thôn-nông dân vào
26-27/11/2018. Mục tiêu chính là đánh giá
những thành quả đạt được, chỉ ra các yếu
kém để từ đó định hướng phát triển trong
giai đoạn tới. Đồng thời nâng cao hơn nhận
thức về nông nghiệp-nông thôn-nông dân
đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước giai
đoạn mới.
Khẳng định từ hội nghị : Sau 10 năm thực
hiện Nghị quyết 26, tính đúng đắn của một
Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng
đã được khẳng định. Nội lực, hạ tầng ngành
nông nghiệp có sự chuyển mình bứt phá
mạnh mẽ, nông dân, nông thôn có sự thay
đổi rõ rệt theo hướng đi lên tích cực.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10
năm thực hiện Nghị quyết “tam nông’, 27/11/2018

Trong 10 năm qua, nông nghiệp luôn duy trì được tăng
trưởng và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng
ngày càng được cải thiện hơn; Tiếp tục khẳng định được vị
thế quan trọng trong nền kinh tế. Sản xuất chuyển mạnh
theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng; Giá trị và sản
lượng nhiều nông sản đều tăng mạnh, sản xuất nông nghiệp
sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp
hữu cơ được quan tâm phát triển; góp phần ổn định kinh tế
vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giải quyết việc làm, giảm nghèo
và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, chủ trương cơ cấu lại được
ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và xuyên

suốt, đang tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, đó là: Đã tạo
được sự thống nhất cao của toàn xã hội về tính tất yếu
khách quan và yêu cầu cấp bách phải thay đổi căn bản nền
sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh mục tiêu số
lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng (63 tỉnh/thành phố
đều đã phê duyệt và triển khai đề án hoặc kế hoạch cơ cấu
lại nông nghiệp trên địa bàn.
Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu thể hiện rõ kết quả
tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường
như thủy sản, rau, hoa, quả, cây công nghiệp giá trị cao, đồ
gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Nông nghiệp Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới ?
Thủ tướng cho rằng đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp,
số dân làm nông còn quá cao. Cả nước có 48% dân số làm
nông nghiệp nhưng chỉ đóng góp một phần GDP rất nhỏ.
Năng suất lao động lĩnh vực này còn thấp, việc tăng năng
suất còn chậm.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đánh giá cao các tham luận, nêu ra nhiều mô hình điển
hình có thể nghiên cứu nhân rộng; nhấn mạnh, từ những kết
quả hội nghị, sẽ đề ra các biện pháp để tiếp tục triển khai
Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về Nông nghiệp-nông thôn-nông
dân trong thời gian tới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng nhấn mạnh, việc giải quyết vấn đề nông nghiệp –
nông dân – nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội, trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự
chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân.
Thủ tướng đặt vấn đề, đồng thời yêu cầu phải chuyển từ tư
duy nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp và hội

nhập sâu rộng : “Trong thập kỷ tới hay một vài thập kỷ ngắn
tới đây, Việt Nam đứng ở đâu? Chúng ta đứng trong tốp 15
nước về nông nghiệp được không? Việc nhận diện thật rõ cơ
hội và thách thức trong bối cảnh và tình hình mới để đề xuất
định hướng chiến lược rất quan trọng. “Thế giới đang chuyển
mình, châu Á đang cạnh tranh từ bán buôn đến bán lẻ, chúng
ta phải đặt ra lợi thế so sánh để có thể thành công”.

THÀNH QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

NÔNG NGHIỆP-NÔNG DÂN-NÔNG THÔN
Phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững

Sau 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, nông nghiệp,
nông dân và nông thôn của nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ.
- Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện và đang chuyển dịch theo
hướng sản xuất hàng hóa lớn với năng suất và chất lượng ngày càng cao, phát
triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, bảo đảm vững chắc an ninh
lương thực quốc gia và từng bước bảo đảm an ninh dinh dưỡng góp phần quan
trọng giảm nghèo bền vững, đặc biệt trong các thời điểm khó khăn của nền kinh
tế.
- Giai đoạn 10 năm (2008 - 2017) tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt
2,66%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm; quy mô GDP ngành
năm 2017 gấp 1,25 lần năm 2008; năm 2018 dự kiến tốc độ tăng GDP ngành đạt
khoảng 3,4%.
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Tăng thu nhập của dân cư nông thôn, giảm nghèo bền vững

Ghi nhận từ báo cáo tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương
7 khoá 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho đến nay
chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là chương trình
duy nhất có bộ máy giúp việc tương đối đồng bộ ở tất cả các
cấp từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã); Cập nhật
đến tháng 6/2018, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 3.346 xã
(37,48%) với 52 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh thành phố trực

Các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu
thụ nông sản theo chuỗi giá trị theo mô hình liên kết
“6 nhà” đã trở lên khá phổ biến, mang lại hiệu quả kinh
tế rõ rệt. Cả nước đã xây dựng và phát triển mô hình
chuỗi với 1.029 chuỗi, 1.407 sản phẩm và 3.162 địa
điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi nông sản
an toàn thực phẩm.
Nông thôn ngày càng phát triển văn minh và hiện đại
hơn; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển đổi tích cực, tỷ
trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn tăng
từ 59% năm 2008 lên 65% năm 2017.
Thu nhập năm 2017 đạt 32 triệu đồng, tăng 3,49 lần
so với năm 2008
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thuộc Trung ương được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua đây
có thể thấy những kết quả tích cực và sự hiệu quả của chương
trình xây dựng nông thôn mới.
Tính đến tháng 10/2018, xây dựng nông thôn mới đã vượt kế
hoạch đề ra

Cuối năm 2018, ước tính tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 6%

Trong gần ba năm qua,
thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia về
giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016-2020, cả
nước đã có hàng triệu
hộ thoát nghèo theo
hướng bền vững. Tỷ lệ
hộ tái nghèo bình quân
chỉ còn 5,1%/năm, giảm
hơn một nửa so với
gần 12% của giai đoạn
trước.

Giai đoạn 2015-2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm
1,59%/năm, đạt vượt so với mục tiêu đề ra là từ 1-1,5%/năm.
Cùng với việc giảm số hộ nghèo chung giai đoạn 2015-2017, tỷ
lệ số hộ nghèo thiếu hụt đa chiều cũng có xu hướng giảm trong

tổng số tỷ lệ hộ nghèo chung. Ước tính đến cuối năm 2018, tỷ
lệ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1-1,3% so với đầu
năm 2018, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm
trên 4%.

Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới –
giải pháp nền tảng để đạt mục tiêu của Nghị quyết
Qua 5 năm triển khai, đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” đã thu
được nhiều chuyển biến tích cực trên ba khía cạnh kinh tế, xã
hội, môi trường. Bộ Nông nghiệp&PTNT đã xây dựng 6 Đề án

tái cơ cấu các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa nội dung, giải pháp và
lộ trình tái cơ cấu trong từng lĩnh vực/phân ngành cụ thể, bao
gồm: Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Chế
biến nông lâm thủy sản và muối.

Kết quả của tái cơ cấu ngành nông nghiệp góp phần
quan trọng đạt mục tiêu kinh tế đã đề ra đến năm 2020.
Đảm bảo về mục tiêu xã hội thông qua tăng hiệu quả sản
xuất, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nông
thôn bình quân 1,5%/năm và mục tiêu về môi trưởng đến
hết năm 2017 đạt 41,45% tỷ lệ che phủ rừng.

Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp
đã có những chuyển biến tích cực, đã đổi mới công tác
chỉ đạo, chuyển từ ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng sang
trọng tâm là ưu tiên phát triển sản xuất để xây dựng nông
thôn mới bền vững và bổ sung nhiệm vụ phát triển sản
xuất gắn với cơ cấu lại ngành là nhiệm vụ trọng tâm.
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THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN

S

au 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
(khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
(2008-2017), nông nghiệp luôn duy trì được sức tăng
trưởng mạnh và khá toàn diện. Thị trường nông sản đã
có bước phát triển mới, nhiều nông sản có vị thế cao

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng nhanh, tiếp tục đóng
vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp
hàng hóa, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng, góp phần
giảm nhập siêu cho cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu
10 năm (2008 - 2017) đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân
9,24%/năm; riêng năm 2017 đạt 36,52 tỷ USD, tăng 20,05
tỷ so với năm 2008 và 6,14 tỷ USD so với năm 2013. Đã có
10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD

trên thị trường thế giới.
Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng nhanh, tiếp tục
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển
nông nghiệp hàng hóa. Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản
tăng bình quân 9,24%/năm.

trở lên, trong đó có 5 mặt hàng (trái cây, hạt điều, cà phê;
tôm; đồ gỗ) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD (năm
2008 chỉ có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ
USD trở lên và 2 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên
3 tỷ USD). Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc
gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn như
Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU….. Xuất khẩu nông sản Việt
Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, BỀN VỮNG, XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI

B

áo cáo tổng kết 10 năm thực
hiện Nghị quyết ‘Tam nông’ của
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nêu
rõ. Giai đoạn tới sẽ hướng đến mục
tiêu chung: Phát triển một nền nông
nghiệp thông minh, hội nhập quốc
tế, thích ứng với biến đổi khí hậu,
nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững gắn với xây dựng
nông thôn mới phồn vinh và văn
minh.

Những định hướng chính:
- Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
và xây dựng và nông thôn mới, nhằm tạo đột phá trong phát
triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia
tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, thích ứng với biến đổi
khí hậu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn
mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần
xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.
- Cân đối các nguồn lực lớn cho phát triển nông nghiệp,

nông thôn hiện đại, bền vững : tài nguyên đất, nước, cân đối
lao động, dựa trên chuyên môn hóa lao động nông nghiệp,
tăng quy mô sản xuất, phát triển công nghiệp - dịch vụ hỗ trợ
nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.
- Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị của 3 nhóm sản
phẩm chủ lực, gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại
từng ngành, lĩnh vực sản xuất theo vùng kinh tế - xã hội,
vùng sinh thái, nhằm khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của
mỗi vùng và của từng địa phương; tổ chức liên kết chặt chẽ
giữa các địa phương trong vùng.
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