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Trong số này: 

 Những chính sách hỗ trợ phát triển ngành 

 Thương mại nông sản 4 tháng đầu năm 2021 

 Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 

Bộ trƣởng Lê Minh Hoan: Tất cả vì lợi ích chung của ngành, của hàng chục triệu nông dân 

 
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp &PTNT chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Cường 

và đồng chí Lê Minh Hoan. 

Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 

11, Quốc hội khóa XIV, đồng 

chí Lê Minh Hoan được phê 

chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Đồng chí Lê Minh Hoan trưởng 

thành từ cán bộ địa phương, 

từng kinh qua các chức vụ: Bí 

thư Thành ủy Cao Lãnh (Đồng 

Tháp), Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ 

tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh 

ủy Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn trước khi trở thành 

"Tư lệnh" ngành nông nghiệp.  

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống và 

đà phát triển của ngành do các thế hệ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng từ 

trước đến nay, đặc biệt trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường. 

 
Bộ trưởng Nông nghiệp &PTNT Lê Minh Hoan. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng chia sẻ 

những dự định, những trăn trở khi ông bắt 

đầu nhận trọng trách mới.  

Theo Bộ trưởng “Nhiệm kỳ 5 năm tưởng là 

dài, nhưng thế giới biến đổi không ngừng, 

mọi thứ thay đổi nhanh chóng theo năm, 

tháng, thậm chí là hàng tuần, hàng ngày. Vì 

vậy, phải hành động ngay, biến những thách 

thức mới thành lực đẩy, nắm bắt thời cơ kịp 

thời, huy động nguồn lực tư duy trong và 

ngoài bộ máy để góp phần đưa nông nghiệp 

tiếp tục cất cánh; nông thôn thay đổi theo 

hướng hiện đại giàu bản sắc, nâng cao chất 

lượng sống người nông dân”. 

 

 



Ban hành Nghị quyết bảo đảm an ninh lƣơng thực quốc gia 

Ngày 25/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về việc bảo đảm an ninh lương thực 

quốc gia đến năm 2030. Nghị quyết này có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành. 

Theo Nghị quyết này, an ninh lương thực quốc gia luôn là vấn đề thiết yếu, cấp bách khi nguồn 

cung và khả năng tiếp cận lương thực đang chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, ô 

nhiễm môi trường, dịch bệnh xuyên biên giới ngày càng khốc liệt, khó lường; quá trình công nghiệp 

hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. 

 

An ninh lương thực quốc gia phải gắn với việc 

cơ cấu lại nền kinh tế. Bảo đảm an ninh lương 

thực cho người dân trong mọi tình huống là 

trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền 

và toàn xã hội; không chỉ tập trung vào tính sẵn 

có, khả năng tiếp cận  mà còn bảo đảm cân bằng 

dinh dưỡng, an toàn thực phẩm... 

Nghị quyết đặt ra mục tiêu chung là bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước 

trong mọi tình huống và một phần cho xuất khẩu; nâng cao thu nhập cho người dân để bảo đảm tiếp 

cận được lương thực chất lượng, an toàn thực phẩm; từng bước nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực 

người dân Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể là bảo đảm nguồn cung lương thực; bảo đảm khả năng tiếp cận lương thực của 

người dân; bảo đảm nhu cầu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. 

Trên cơ sở các mục tiêu trên, Nghị quyết đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp như đẩy mạnh phát triển, 

cơ cấu lại sản xuất lương thực, gắn với thị trường; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phụ vụ sản xuất 

lương thực; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong sản xuất, 

bảo quản, chế biến lương thực; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới các hình tổ 

chức sản xuất lương thực; đổi mới cơ chế chính sách bảo đảm an ninh thực quốc gia... 

Thúc đẩy chế biến, phát triển thị trƣờng nông sản năm 2021 

 
Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế 

biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông 

nghiệp &PTNT trình bày tham luận tại Hội nghị.  

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên tập trung chuyên sâu 

vào một trong những nút thắt, động lực còn nhiều dư 

địa phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp trong bối cảnh mới, 

nhằm triển khai nhanh chóng Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng đi vào cuộc sống; đồng thời tổ chức thực hiện 

có hiệu quả “Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2025 tập trung vào giá trị gia tăng theo 

chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định 255 ngày 

25/02/2021”. 

 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Minh Hoan yêu cầu hội nghị toàn 

quốc về chế biến và thị trường nông sản cần được tổ chức định kỳ hàng năm, luân phiên tại các địa 

phương để thúc đẩy chế biến, bảo quản và thị trường nông sản của từng vùng kinh tế nông nghiệp 

trọng điểm, từng địa phương. Đây là diễn đàn đối thoại và tham vấn chính sách, cập nhật các xu 

hướng mới nhằm tiếp cận, chia sẻ, hợp tác và tổ chức thực hiện tốt, nâng cao chuỗi giá trị nông sản 

Việt trong thời gian tới. 

https://luatvietnam.vn/thuc-pham/nghi-quyet-34-nq-cp-bao-dam-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-den-nam-2030-200273-d1.html


Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị của bộ, lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp &PTNT các địa 

phương xem thị trường là yếu tố quyết định đến sự sống còn của quá trình sản xuất, lưu thông hàng 

hóa và tiếp tục quan tâm định hướng phát triển thị trường nông sản trong nước và xuất khẩu có vai 

trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Hiện Việt Nam xếp thứ 17 về xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên thế giới: kim ngạch năm 2020 đạt 

41,2 tỷ USD tuy nhiên mới chiếm 1,95% giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của thế giới, chính vì 

vậy, thị trường thế giới với 7,8 tỷ người (số liệu 9/2020) với nhu cầu tiêu thụ nông, lâm, thủy sản rất 

lớn, sẽ còn nhiều dư địa để Việt Nam phát triển. 

Giải pháp phát triển chăn nuôi trong tình hình mới 

 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến (giữa) chủ 

trì hội nghị, ngày 26/4/2021. 

Bộ Nông nghiệp &PTNT tổ chức hội nghị “Triển 

khai các giải pháp phát triển chăn nuôi và thủy sản 

trong tình hình mới” nhằm phát triển hai ngành 

hàng này trong tình hình mới. 

Báo cáo tại hội nghị, Quyền Cục trưởng Cục Chăn 

nuôi Nguyễn Xuân Dương cho biết, những tháng 

đầu năm 2021, xu hướng tăng nhập khẩu sản 

phẩm chăn nuôi, đây là điểm rất mới trong tình 

hình hiện nay. Đồng thời, cho thấy dư địa chăn 

nuôi vẫn còn rất lớn, đặc biệt là các sản phẩm từ 

đàn gia súc. Ông Dương cũng khuyến nghị nhiều 

vấn đề về dịch bệnh, thị trường và hội nhập quốc 

tế sâu rộng. 

Về lĩnh vực thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân chỉ rõ những khó khăn 

đang gặp phải như: dịch covid 19, thiếu hụt lao động, nguồn cung nguyên liệu thức ăn thủy sản bị 

ảnh hưởng nặng nề, giá nguyên liệu thức ăn tăng liên tục làm giá thành sản xuất tăng, giảm sức cạnh 

tranh tiêu thụ sản phẩm. 

Các giải pháp bền vững 

- Ngành chăn nuôi: hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật giống, thức ăn chăn 

nuôi, môi trường và điều kiện chăn nuôi; đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia ngành 

chăn nuôi, mã định danh quốc gia cho các cơ sở chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

theo chuỗi và hướng dẫn các địa phương triển khai thi hành Luật Chăn nuôi. Các địa phương 

khẩn trương phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng phát 

triển giai đoạn 2026-2030 phù hợp với khung Chiến lược chăn nuôi toàn ngành và định 

hướng kinh tế - xã hội của từng địa phương, thời gian hoàn thành trong quý II/2021. 

- Ngành thủy sản sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết trong sản xuất để tiếp cận với nguồn cung ứng 

vật tư đầu vào có chất lượng tốt, giá cả phù hợp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, 

tăng năng suất, giảm chi phí, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, bảo vệ môi trường trong nuôi 

trồng. Tổng cục Thủy sản phối hợp địa phương quản lý chặt chẽ chất lượng giống, vật tư 

thủy sản. 

Thứ trưởng nhấn mạnh trong cơ cấu chung của 

ngành nông nghiệp, chăn nuôi chiếm 24,3%, thủy 

sản chiếm 25,1%, tổng hai lĩnh vực này chiếm 

trên 49%, vì vậy nếu không duy trì được tốc độ 

này sẽ tác động đến tăng trưởng chung của ngành 

nông nghiệp. 

Thứ trưởng đề nghị, lĩnh vực chăn nuôi và thủy 

sản cần phải xử lý các vấn đề lớn như: dịch bệnh, 

tác động của thời tiết khí hậu để đảm bảo được 

mục tiêu tăng trưởng các lĩnh vực nói riêng và 

toàn ngành nông nghiệp nói chung. 

 
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo hội 

nghị 



 

THƢƠNG MẠI NÔNG SẢN  

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu 2021 tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

 
Nguồn: Bộ Nông nghiệp &PTNT 

 

Bức tranh toàn cảnh 4 tháng 

đầu năm 2021 về xuất nhập 

khẩu hàng nông, lâm, thủy sản 

(NLTS) tiếp tục có nhiều điểm 

sáng. Trong tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu ước 32,07 tỷ 

USD, xuất khẩu đạt 17,15 tỷ 

USD, tăng 24,2% so với cùng 

kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 

14,93 tỷ USD, tăng 48,7%; 

xuất siêu đạt 2,2 tỷ USD, giảm 

41,1% so với cùng kỳ năm 

trước... 

Tháng 4/2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 4,45 tỷ USD, tăng 29,1% so với 

tháng 4/2020, giảm 13,3% so với tháng 3/2021; trong đó giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước 

đạt 1,53 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,29 tỷ USD, thủy sản đạt 650 triệu USD và chăn nuôi đạt 

36 triệu USD.  

Nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng mạnh, như: cao su tăng 79,6% về khối 

lượng và tăng 111,6% về giá trị; chè tăng 1,6% về khối lượng và tăng 7,9% về giá trị; sắn tăng 

65,3% về khối lượng và  23,9% về giá trị. Cùng với đó, nhóm hàng rau quả tăng 9,5%, sản phẩm 

chăn nuôi tăng 37,4%, cá tra tăng 2,8%, tôm tăng 5,5; sản phẩm gỗ tăng 71,4; mây, tre, cói thảm 

tăng 65,9%; quế tăng 28,1% về giá trị xuất khẩu.  

Kim ngạch nhập khẩu tăng tới gần 50% 

 
Nguồn: Bộ NN&PTNT 

Về nhập khẩu, 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu các 

mặt hàng nông lâm thủy sản ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 

48,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập 

khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,01 tỷ USD, 

tăng 121,9%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 1,38 tỷ 

USD, tăng 36,9%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 679 

triệu USD, tăng 22,1%; nhóm lâm sản chính khoảng 997,4 

triệu USD, tăng 33,7%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 2,31 

tỷ USD, tăng 40,1%. Cũng vì nhập khẩu tăng quá mạnh, tốc 

độ tăng cao gấp đôi so với tăng trưởng xuất khẩu, nên xuất 

siêu của toàn ngành trong 4 tháng chỉ còn khoảng 2,2 tỷ 

USD, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Giá trị xuất khẩu cao su tăng gấp đôi 

 

Xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2021 đạt 486.000 tấn và 817 

triệu USD, tăng 79,6% về khối lượng và tăng 111,6% về giá trị so 

với cùng kỳ năm 2020. 

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp &PTNT, khối lượng cao su 

xuất khẩu tháng 4/2021 ước đạt 80.000 tấn với giá trị 143 triệu 

USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2021 đạt 

486.000 tấn và 817 triệu USD, tăng 79,6% về khối lượng và tăng 

111,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. 

 



Hiện nay Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 

3 tháng đầu năm 2021, chiếm thị phần lần lượt là 64,2%, 5,1% và 2,7%. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu cao su tăng ở tất cả các thị trường chính. Giá cao su 

xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2021 đạt 1.660 USD/tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 

2020. 

Trong khi đó, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 4/2021 ước đạt 90.000 tấn với giá trị đạt 

158,5 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị cao su nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 

594.900 tấn và 849,5 triệu USD, tăng 144,4% về khối lượng và tăng 126,9% về giá trị so với cùng 

kỳ năm 2020. 

Campuchia (chiếm 44,1% thị phần), Hàn Quốc (9,5%), Trung Quốc (7,4%) là ba thị trường cung 

cấp cao su chính cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021. So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập 

khẩu cao su từ Campuchia tăng 11 lần, Hàn Quốc tăng 22,4% và Trung Quốc tăng 130,2%. 

Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su thiên nhiên dạng nước tại Đồng Nai tháng 4/2021 tăng nhẹ, 

từ mức 9.500 đồng/kg lên 10.500 đồng/kg. Giá mủ cao su ở Đông Nam Bộ được các thương lái thu 

mua giao động quanh mức 315 - 325 đồng/độ mủ. Giá mủ SVR trong nước từ Tết Nguyên đán đến 

nay không có biến động lớn. 

Nhìn nhận về diễn biến thị trường, các chuyên gia dự báo trong giai đoạn trung hạn từ năm 2021-

2024, giá cao su thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung cao su đang giảm 

dần. 

Xuất khẩu rau quả đạt 1,35 tỷ USD trong 4 tháng 

 

Theo thông tin Bộ Nông nghiệp &PTNT 

vừa công bố, giá trị xuất khẩu rau quả 

tháng 4 năm 2021 ước đạt 380 triệu 

USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 

tháng đầu năm nay đạt 1,35 tỷ USD, tăng 

9,5% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trung Quốc hiện vẫn đứng vị trí thứ nhất 

về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt 

Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 với 

64,7% thị phần. Xuất khẩu rau quả sang 

thị trường này trong 3 tháng đầu năm 

2021 đạt 610,8 triệu USD, tăng 16,2% so 

với cùng kỳ năm  2020. 

Cơ cấu các mặt hàng rau quả xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2021 gồm: Thanh  long đạt 329,4 

triệu USD (chiếm 34,1% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020); xoài đạt 125,2 

triệu USD (chiếm 12,9%, tăng 30,6%); chuối đạt 80 triệu USD (chiếm 8,3%, tăng 35,2%); dừa đạt 

64 triệu USD (chiếm 6,6%, tăng 13,0%), mít đạt 57,6 triệu USD (chiếm 6,0%, tăng 63,8%); chanh 

đạt 32,4 triệu USD (chiếm 3,4%, tăng 0,8%); dưa hấu đạt 32,2 triệu USD (chiếm 3,3%, tăng 

28,1%);… 

Việt Nam đã khai thác tốt nhóm hàng rau củ và đang đẩy mạnh xuất khẩu nhóm quả và hạt. Những 

tháng đầu năm 2021, ngành hàng rau quả Việt Nam đã tăng xuất khẩu một số chủng loại, gồm hạt 

macadamia, hạt óc chó, nhãn, xoài, chuối, me, dừa. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu còn thấp, chưa 

tương xứng với tiềm năng phát triển của ngành. 

Trong khi đó, ước giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 4/2021 đạt 100 triệu USD, đưa tổng giá 

trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 451,1 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng 

kỳ năm 2020. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Myanmar là 3 thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn 

nhất cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021. 

Xuất khẩu gạo 4 tháng: Giá trị tăng dù lƣợng giảm 



 

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2021 ước đạt 

700.000 tấn với giá trị đạt 362 triệu USD, đưa 

tổng khối lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm 

2021 đạt 1,9 triệu tấn với giá trị 1,01 tỷ USD, 

giảm 10,8% về khối lượng nhưng do giá xuất 

khẩu tăng nên tăng 1,2% về giá trị so với cùng 

kỳ năm 2020. Trên thị trường thế giới, trong 

tháng 4/2021, giá gạo Việt Nam đạt 508 

USD/tấn vào đầu tháng và đã giảm xuống c n 

488 USD/tấn vào cuối tháng, nguyên nhân 

chính là do vụ Đông Xuân đã thu hoạch xong 

nên nhu cầu mua nguyên liệu giảm, chờ đợi vụ 

Hè Thu sắp tới.  

Theo nhận định của Bộ NN&PTNT, năm 2021 dự báo điều kiện thời tiết không thuận lợi tại nhiều 

nơi trên thế giới nên sản lượng lương thực giảm ở nhiều quốc gia và nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ tăng 

trong năm 2021. Thị trường Châu  u được dự báo sẽ sôi động hơn khi Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực và Việt Nam là một đối tác thương mại gạo quan trọng. 

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ 

 
Bộ trưởng Nông nghiệp &PTNT Lê Minh Hoan. 

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp về Chuyển đổi 

sang nông nghiệp bền vững nằm trong khuôn 

khổ Hội nghị các bên tham gia công ước khung 

của Liên hợp quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu 

(BĐKH) - COP26 do Vương quốc Anh, chủ nhà 

của COP26 tổ chức ngày 26/4/2021. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan 

khẳng định: “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững 

sẽ tạo động lực cho quá trình sử dụng tài 

nguyên, hệ thống thực phẩm và hệ sinh thái bền 

vững, góp phần đạt được Mục tiêu phát triển bền 

vững vào 2030”. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Việt Nam cùng với các quốc gia tham gia Công ước khung của 

Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã đệ trình Báo cáo cập nhật “Đóng góp do quốc gia tự quyết 

định“ (NDC) tháng 9/2020 với mong muốn tham gia vào nỗ lực toàn cầu cắt giảm phát thải khí nhà 

kính (KNK). Theo đó, Việt Nam đã cam kết giảm phát thải KNK 9% vào năm 2030 so với kịch bản 

phát triển thông thường. Mục tiêu trên có thể đạt 27% nếu có thêm hỗ trợ về tài chính, công nghệ, 

tăng cường năng lực từ nguồn lực quốc tế.  

Đồng thời, cũng xem xét, lồng ghép bình đẳng giới, củng cố và tăng cường vai trò của các hộ gia 

đình sản xuất nông nghiệp, nâng cao vai trò HTX nông nghiệp - cho phù hợp với điều kiện cụ thể và 

thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật 

mới trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình đầu tư hợp tác công – tư. 

Tăng cƣờng khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ 

bị tổn thƣơng ven biển Việt Nam 



 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và 

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP Việt 

Nam, chủ trì cuộc họp, ngày 04/5/2021. 

Tại cuộc Họp Ban chỉ đạo lần 3 Dự án 

“Tăng cường khả năng chống chịu với 

những tác động của biến đổi khí hậu cho các 

cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt 

Nam-GCF”, Thứ trưởng Nông nghiệp 

&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã biểu dương 

những nỗ lực của các thành viên Ban quản 

lý dự án và các bên liên quan trong việc 

hoàn thành kế hoạch triển khai dự án trong 

năm 2020. 

Bà Caitlin Wiesen đánh giá, GCF là dự án 

đầu tiên của Quỹ Khí hậu xanh ở khu vực 

ASEAN và Việt Nam đã đạt được những 

thành công quan trọng. 

Theo bà Caitlin Wiesen, “Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với thiên tai đang ngày càng gia tăng do tác 

động của biến đổi khí hậu. Do đó, các đầu tư và hoạt động mà chúng tôi đang thực hiện thông qua 

dự án này là kịp thời và đã chứng minh được hiệu quả của chúng. Những ngôi nhà an toàn mà dự án 

hỗ trợ xây dựng đã cứu sống nhiều người và tài sản có giá trị của họ, và những nỗ lực dựa vào cộng 

đồng trong việc nâng cao nhận thức của người dân chắc chắn đã góp phần cải thiện khả năng chuẩn 

bị sẵn sàng của họ trong các sự kiện thiên tai năm 2020. Việc khôi phục và trồng rừng ngập mặn 

đang làm giảm bớt tác động của triều cường và bão, đồng thời giúp hấp thụ carbon, góp phần giảm 

phát thải khí nhà kính”. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo Dự án 

thông qua kế hoạch năm 2021, thảo luận và thống nhất với các Hợp phần và các tỉnh. Thứ trưởng 

cũng bày tỏ mong muốn có một Chính sách cụ thể về Bảo hiểm rủi ro thiên tai để tăng hiệu quả cho 

công tác Phòng chống thiên tai tại Việt Nam.  

Tiềm năng hợp tác thƣơng mại nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất lớn 

 
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chủ trì buổi họp 

trực tuyến với US-ABC, ngày 28/4/2021. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Quốc Doanh đã 

có buổi họp trực tuyến với Đoàn doanh nghiệp cấp cao 

của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC).  

Hai bên đã bàn thảo các vấn đề về tăng cường hợp tác 

giữa Bộ với US-ABC trong lĩnh vực nông nghiệp (lĩnh 

vực thú y, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm 

và công nghệ sinh học) và các dự án đề xuất trong khuôn 

khổ Bản Ghi nhớ giữa Bộ và US-ABC về tăng cường hợp 

tác nông nghiệp. 

 

Tại buổi họp, US-ABC đã nêu các dự án đề xuất trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, mang lại giá trị 

cho ngành chăn nuôi Việt Nam; tăng cường năng lực cho phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nông 

nghiệp, chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ năng nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức trong ngành 

nông nghiệp. 

Tổ chức MSD Animal Health đưa ra đề xuất dự án về kiểm nghiệm vắc-xin động vật nhằm đảm bảo 

hiệu quả trong việc sử dụng vắc-xin động vật. MSD Animal Health mong muốn được chia sẻ kinh 

nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này, hướng tới việc hiểu rõ hơn các quy định về vắc-xin. 

Tổ chức Elanco Animal Health đề xuất tổ chức hội thảo trực tuyến về kiểm soát Samonella trong 

chăn nuôi gia cầm, chia sẻ kinh nghiệm của Châu Âu về lĩnh vực này trong bối cảnh tiêu thụ trứng 

tại khu vực Asean ngày càng tăng. Bên cạnh đó là hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát việc sử dụng 

kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh trong thú y, việc phân loại và sử dụng hóa chất an toàn 

trong thức ăn chăn nuôi. 



Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết: Việt Nam đang tiếp tục trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp 

và đã thu được nhiều kết quả tốt. Ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng, đảm bảo nguồn cung 

lương thực thực phẩm ổn định. Ngành nông nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu lớn quan trọng, đó là 

tăng trưởng GDP đạt trên 2,65%, xuất khẩu đạt kỷ lục trên 41 tỷ USD, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. 

Trong quá trình phát triển, Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề môi trường, tăng độ che phủ rừng và 

giữ vệ sinh môi trường nông thôn. Thứ trưởng nhấn mạnh: Tiềm năng hợp tác thương mại nông sản 

giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất lớn, nhiều dư địa, đặc biệt là nông sản hai nước rất ít cạnh tranh 

mà lại bổ trợ cho nhau. Thứ trưởng đánh cũng đánh giá cao các dự án US-ABC đề xuất và mong 

muốn hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ với Hoa Kỳ, nhằm tăng cường tái cơ cấu nông 

nghiệp Việt Nam. 

Xây dựng hệ thống thực phẩm ứng phó các thách thức 

 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Phùng Đức Tiến 

Ngày 23/4/2021, Hội nghị trực tuyến cấp Bộ 

trưởng Nông nghiệp Đông Á về An ninh lương 

thực (ANLT) đã được tổ chức với sự tham gia của 

9 nước: Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, 

Malaysia, Mông Cổ, Papua New Guinea, Philipin 

và Thái Lan. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp @PTNT 

Phùng Đức Tiến đại diện cho Việt Nam tham dự 

Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng Phùng Đức Tiến 

nhấn mạnh: Đương đầu với sự tác động của Covid-

19, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn đảm bảo 

cuộc sống cho 100 triệu dân và hỗ trợ ANLT cho 

các quốc gia khác. 

Thứ trưởng cho biết: ANLT dưới tác động của Covid-19 là chủ đề đang được thế giới và khu vực 

quan tâm, đặc biệt là khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Việt Nam cũng như các nước trong khu 

vực và trên thế giới bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tác động của Covid-19. Tác động rõ nét nhất của dịch 

Covid-19 đến ngành nông nghiệp Việt Nam là làm suy giảm sản xuất, đứt đoạn các chuỗi cung ứng 

nông nghiệp. Covid – 19 ảnh hưởng đến hầu hết các nhóm hộ nông thôn, nhất là trong giai đoạn 

thực hiện cách ly xã hội. Nguồn vật tư nông nghiệp nhập khẩu khó khăn, nguồn thay thế trong nước 

không đủ đáp ứng. Giá vận chuyển đường biển tăng vọt… 

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng, đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm 

ổn định. Ngành nông nghiệp đã hoàn thành 4 chỉ tiêu lớn quan trọng, đó là tăng trưởng GDP đạt 

trên 2,65%, xuất khẩu đạt kỷ lục trên 41 tỷ USD, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%, tỷ lệ số xã đạt chuẩn 

nông thôn mới 62%. 

Về trung và dài hạn, ngành nông nghiệp Việt Nam cơ cấu lại theo hướng sản xuất cung ứng bền 

vững, xanh, chất lượng, công nghệ số, đổi mới tổ chức sản xuất; Phát triển chuỗi giá trị nông sản 

thông minh nhằm nâng cao hiệu quả, giảm lao động trực tiếp; Ưu tiên đầu tư công và thu hút đầu tư 

tư nhân; Phát triển công nghiệp chế biến nông sản; Phát triển hệ thống logistics hỗ trợ chuỗi cung 

ứng nông sản, gắn kết với chuỗi giá trị toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu mới của người tiêu dùng 

toàn cầu; Áp dụng số hóa mạnh mẽ trong hệ thống quản lý nhà nước và dịch vụ công trong ngành 

nông nghiệp. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Chính phủ và người dân Việt Nam đã làm rất tốt việc kiểm 

soát dịch Covid-19. Đây chính là điều kiện căn bản để góp phần giúp Việt Nam và ngành nông 

nghiệp phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo cuộc sống cho gần 100 triệu dân và hỗ trợ đảm 

bảo ANLT cho các quốc gia khác.  

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định: Việt Nam cam kết cùng chung tay vì một hệ thống ANLT 

tốt hơn, bền vững hơn, an toàn hơn cho quốc gia, khu vực và thế giới. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều nhất trí chung tay hành động để xây dựng hệ thống thực 

phẩm nông nghiệp nhằm làm con người khỏe mạnh hơn và nền kinh tế vững mạnh hơn. 
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