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NGÀNH NÔNG NGHIỆP HOÀN 
THÀNH TỐT NHIỆM VỤ QUÝ II 
NĂM 2021 TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
Tăng trưởng nông nghiệp Quý II/2021 
cả nước đạt 3,82%  
Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu 
năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% 
của 6 tháng đầu năm 2020 nhưng thấp hơn tốc 
độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 
và 2019.
Đối với ngành nông nghiệp, 6 tháng đầu 2021 
tuy điều kiện thời tiết khá thuận lợi nhưng so đại 
dịch COVID19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, 
tiếp tục làm đứt gãy các chuỗi cung ứng vật tư, 
sản phẩm nông nghiệp trong nước và quốc tế, 
ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và 
tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Trong bối cảnh đó, 

toàn ngành nông nghiệp đã nỗ lực vượt khó, vừa 
đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa giữ đà tăng 
trưởng. Do vậy, trong cơ cấu GDP chung của cả 
nước, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 
3,82%, đóng góp 8,17%; khu vực công nghiệp và 
xây dựng tăng 8,36%, đóng góp 59,05%; khu vực 
dịch vụ tăng 3,96%, đóng góp 32,78%.
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng 
đầu năm 2021 tăng khá so với cùng kỳ năm trước 
do năng suất lúa đông xuân tăng cao, ngành 
chăn nuôi và thủy sản phát triển ổn định, các sản 
phẩm nông nghiệp và thủy sản chủ yếu đều tăng 
khá. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,69%, chỉ 
thấp hơn tốc độ tăng 4,24% của 6 tháng đầu năm 
2011 trong giai đoạn 2011-2021, đóng góp 0,34 
điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng 
thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp 
tăng 3,98% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ 
đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản 
tăng 4,25%, cao hơn mức tăng 2,42% của 6 tháng 
đầu năm 2020, đóng góp 0,11 điểm phần trăm.
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- Kết quả hoạt động phát triển ngành nông nghiệp Quý II/2021
- Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế
- Những quyết sách mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nguồn : Tổng cục Thống kê
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THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2021 

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, 
thủy sản 6 tháng năm 2021

Kim ngạch xuất khẩu một số nông sản và thủy 
sản 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 
2020 tăng cao, trong đó: Thủy sản đạt 4,05 tỷ 
USD; lâm sản 8,7 và các nông sản chính đạt 10,4 
tỷ USD.

Trong 6 tháng năm 2021, kim ngạch 
xuất khẩu gạo và cà phê giảm nhẹ, 
trong khi nhiều mặt hàng nông sản 
chủ lực khác có mức tăng trưởng 
mạnh như cao su, hạt tiêu…

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt 
Nam (VASEP) xuất khẩu thủy sản trong tháng 6 vừa 
qua tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, 
đạt 865 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy 
sản 6 tháng đầu năm vượt mốc 4,1 tỷ USD. Trong 
đó, sản lượng khai thác đạt gần 2 triệu tấn, tăng 1%, 

sản lượng nuôi trồng đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4%; giá 
trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 
ước đạt 4,1 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ và đạt 
47,1% kế hoạch nhờ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng 
tại các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu 
(EU) và các thị trường tiềm năng khác.

6 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 8,71 tỷ USD. Dự báo năm 2021, xuất khẩu ngành 
sẽ đạt khoảng 15,5 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2020.

6 tháng đầu 2021: xuất khẩu nhiều nông sản chủ lực tăng mạnh

6 tháng đầu 2021: Xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 8,71 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn : Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiêp &PTNT
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ VÀ XUẤT KHẨU 
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

So với chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tổng sản lượng 
thủy sản đạt 104,3%, trong đó, sản lượng nuôi 
trồng đạt 102,3%, sản lượng khai thác đạt 
106,8%; còn so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm, 
tổng sản lượng thủy sản đạt 47,6%; trong đó, 
sản lượng khai thác đạt 51,9%, sản lượng nuôi 
trồng đạt 44,2%.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Phùng 
Đức Tiến nêu rõ, thủy sản là một trong những 
trụ cột đóng góp quan trọng vào tăng trưởng 
chung của toàn ngành nông nghiệp, có tính 
chất quyết định thực hiện mục tiêu kép mà 
Chính phủ giao.

Bộ Nông nghiệp &PTNT và Bộ Công Thương đã 
ký kết “Chương trình phối hợp về phát triển sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông 
nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp 
hóa nền nông nghiệp Việt Nam và khẳng định 
thương hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường trong 
nước và quốc tế” .
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn 
mạnh “Chúng ta cần phải thông tin thông suốt từ 
đầu cung là Bộ Nông nghiệp &PTNT đến đầu cầu 
là Bộ Công Thương. Thị trường hiện nay thay đổi 
từng phút một. Khi cái mới chưa kịp định hình, cái 
mới hơn đã chuẩn bị xuất hiện để thay thế. Sự nhạy 
cảm của thị trường đầu ra nhiều khi quyết định yếu 
tố đầu vào”.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho 
biết, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp &PTNT có 
mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và đạt được những 
kết quả nhất định, đóng góp vào tăng trưởng xuất 
khẩu của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản nói riêng 
và tăng trưởng xuất khẩu của cả nước nói chung, 
góp phần bình ổn thị trường trong nước.
Hai Bộ đã phối hợp tổ chức sản xuất đáp ứng theo 
nhu cầu thị trường; xây dựng phương án, nội dung 
đàm phán mở cửa thị trường trong các Hiệp định 
thương mại tự do; thực hiện các biện pháp phòng 
vệ thương mại; phối hợp triển khai các chương trình 
xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tổ chức 
kết nối cung-cầu tiêu thụ...
Dù vậy, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến 
phức tạp, việc sản xuất, chế biến, lưu thông hàng 
hóa nói chung và nông, lâm, thủy sản nói riêng gặp 
nhiều rủi ro và khó khăn, dẫn đến chi phí tăng, thời 
gian kéo dài làm giảm năng lực cạnh tranh của 
hàng hóa trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, các 
tác động tiêu cực từ những sự kiện bất ổn chính trị, 
xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, xu 

hướng các nước tăng cường áp dụng các rào cản 
thương mại và kỹ thuật đối với hàng nông sản, thủy 
sản nhập khẩu; chi phí logistics gia tăng...
Do vậy, bên cạnh các giải pháp vẫn được triển khai 
thực hiện như trước đây như gia tăng hàm lượng 
chế biến, đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu 
tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, tuân thủ 
quy cách đóng gói...Việc đánh giá chính xác nhu 
cầu, khả năng tiêu thụ nông, lâm, thủy sản tại thị 
trường trong nước và của nước nhập khẩu, việc đấu 
tranh với các rào cản bất hợp lý của các nước nhập 
khẩu nhằm “vô hiệu hóa” các lợi thế có được từ các 
FTA, từ đó đề xuất và thực hiện các biện pháp, giải 
pháp thiết thực nhằm góp phần tiêu thụ nông, lâm, 
thủy sản và thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu 
có ý nghĩa rất quan trọng.
Hai Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Cục Xuất nhập 
khẩu (Bộ Công Thương) và Cục Chế biến và phát 
triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp &PTNT) 
là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc 
hai Bộ nhằm phối hợp triển khai tốt và hiệu quả 
chương trình.

Nhờ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn như Mỹ, 
Liên minh châu Âu (EU) và các thị trường tiềm năng khác, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 6 tháng qua đạt 4,1 tỷ USD.

Toàn cảnh Lễ ký kết ngày 13/7/2021 tại Hà Nội
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Tại phiên đối thoại “Thúc đẩy sáng kiến quốc 
gia chuyển đổi Hệ thống LTTP” trong khuôn 

khổ Hội nghị trù bị cho Thượng đỉnh Liên hợp quốc 
(LHQ) về Hệ thống Lương thực Thực phẩm (LTTP) 
được tổ chức trực tuyến (và trực tiếp tại Rome) 
vào ngày 27/7/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh đã khẳng định : Việt Nam sẽ tích cực đóng 
góp vào thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống 
LTTP toàn cầu với tư cách là một quốc gia cung 
cấp thực phẩm “minh bạch, trách nhiệm và bền 
vững”. Từ đó, tạo ra những đột phá toàn diện và 
bền vững cho toàn bộ hệ thống, đồng thời hoàn 
thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) 
năm 2030.
Phó Thủ tướng đã đưa ra các đề xuất sau:
Thứ nhất, cần nỗ lực liên kết các mạng lưới đổi mới 
trong nước và xuyên biên giới. Các nỗ lực nghiên 
cứu và ứng dụng cần tính đến nhu cầu của các 
doanh nghiệp, hệ thống LTTP và nền kinh tế nói 
chung. Ngoài ra, Việt Nam mong muốn trở thành 
Trung tâm Đổi mới về LTTP của Châu Á.
Thứ hai, cần thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số 
và khai thác các thành tựu của cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0 để thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị 
nông nghiệp thông minh. Việt Nam coi chuyển đổi 
số là ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp 
và khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong các 
hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp.
Thứ ba, hệ thống LTTP cần được chuyển đổi thành 
các mô hình “xanh”, bền vững và ít phát thải. Cần 

quan tâm đúng mức đến sản xuất nông nghiệp 
thân thiện với môi trường. Việt Nam cũng coi đây là 
cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng “xanh” và phát triển 
các sản phẩm, dịch vụ và việc làm “xanh” mới.
Trong mối liên hệ này, Việt Nam đặt mục tiêu thúc 
đẩy phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ít phát thải 
và bền vững, đồng thời phấn đấu đạt mức phát thải 
ròng bằng không. Việt Nam sẽ tích cực tham gia 
“Sáng kiến 100 triệu nông dân (100 Million Farmers 
Initiative): Chuyển đổi sang hệ thống lương thực 
không phát thải (net-zero) và thân thiện với môi 
trường” và các sáng kiến khác về đổi mới nông 
nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phó Thủ tướng rất mong nhận được sự hợp tác và 
hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong nỗ lực này.

Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp cùng Văn phòng Đối 
tác Phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam 

(PSAV), Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế 
Australia (ACIAR), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổ 
chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), 
Liên minh Bioversity International và Trung tâm Nông 
nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) tổ chức Hội thảo tham 
vấn về phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm 
(LTTP) bền vững khu vực Miền Trung. 
Đây là sự kiện quan trọng nhằm chuẩn bị cho Việt 
Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống LTTP 
của Liên Hợp quốc (LHQ) diễn ra vào tháng 9/2021. 
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh năm 2021 của LHQ, 
các quốc gia thành viên hưởng ứng tổ chức các cuộc 
đối thoại cấp quốc gia và khu vực nhằm định hướng 

HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 
VIỆT NAM MONG MUỐN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐỔI MỚI LƯƠNG 
THỰC, THỰC PHẨM CỦA CHÂU Á

ĐỐI THOẠI MIỀN TRUNG VỀ HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự trực tuyến 
hội nghị trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh của LHQ ngày 
27/7/2021.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và 
bà Nguyễn Thị Thanh An, Trưởng đại diện ACIAR tại Việt Nam 
chủ trì Hội thảo ngày 17/6/2021
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Ngày 15/7/2021, trong khuôn khổ đàm phán về trợ cấp thủy sản, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
đã triển khai Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng với sự tham dự của 104 Bộ trưởng và Trưởng đoàn đại 

diện cho 128 thành viên WTO. Đây là một trong những hoạt động quan trọng, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ 
trưởng WTO lần thứ 12 (MC12), dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì với sự tham gia của các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, 
Ngoại giao, Tư Pháp và Phái đoàn thường trực tại Geneva. 

VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CẤP BỘ TRƯỞNG VỀ ĐÀM 
PHÁN TRỢ CẤP THỦY SẢN TẠI TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị                                     Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị

hành động, xây dựng lộ trình để phát triển hệ thống 
LTTP của các quốc gia theo hướng bền vững, góp 
phần hiện thực hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững 
của LHQ tới năm 2030.
Ba chủ đề chính bao gồm: Đẩy mạnh sản xuất, thương 
mại bền vững (Trục Hành động 3), và tăng cường khả 
năng thích ứng với tổn thương, sốc và sức ép (Trục 
Hành động 5), bên cạnh đó là tìm ra các giải pháp 
nhằm Đảm bảo người dân có thể tiếp cận được thực 
phẩm an toàn và dinh dưỡng (Trục Hành động 1).

Trước đó, ngày 15/6, Đối thoại quốc gia lần thứ nhất 
về Hệ thống LTTP Việt Nam đã được tổ chức tại Hà 
Nội. Tại buổi Đối thoại quốc gia lần thứ nhất tập trung 
thảo luận 2 nội dung chính bao gồm Thực trạng và 
các vấn đề cần giải quyết trong hệ thống LTTP của 
Việt Nam và Các cơ hội, giải pháp và các hành động 
để chuyển đổi Hệ thống LTTP theo hướng minh bạch 
- trách nhiệm - bền vững đến năm 2030.
Video sự kiện được đăng tải tại https://www.youtube.
com/watch?v=iS_IujR1fNo

Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên, trong đó có 
Việt Nam, đã chia sẻ quyết tâm chung và nỗ lực tối 
đa nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các Thành viên 
với một số nội dung cơ bản, hướng tới một thỏa 
thuận đa phương về xóa bỏ một số loại hình trợ cấp 
khai thác có tác động xấu tới nguồn lợi hải sản.
Đoàn Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải xóa bỏ 
trợ cấp cho hoạt động khai thác IUU; khẳng định nỗ 
lực hướng đến một cam kết cả gói, cân bằng giữa 
các mục tiêu phát triển bền vững gắn với phát triển 
toàn diện, bao trùm, giữa nghĩa vụ và năng lực thực 
thi của các Bên; bảo vệ lợi ích chính đáng của tầng 
lớp ngư dân nghèo ven biển, hoạt động khai thác 
hải sản với quy mô nhỏ và thô sơ. Nhân dịp này, 
Đoàn Việt Nam nêu rõ yêu cầu căn bản, không để 
bất kỳ nội dung nào của văn kiện này tác động tới 
quyền và nghĩa vụ của các Bên theo các thỏa thuận 
quốc tế khác.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng khẳng định việc 
xác lập nguyên tắc xóa bỏ trợ cấp khai thác cần 
gắn với quản lý thủy sản bền vững là định hướng 
thích hợp trong đàm phán. Trưởng đoàn Việt Nam 
đề nghị các Thành viên cân nhắc đưa ra giải pháp 
thỏa đáng đối với nghề cá nhiệt đới, đa loài, đa nghề 
tại các nước đang và kém phát triển và kiến nghị 
một số vấn đề cụ thể khác để các Thành viên tiếp 
tục thảo luận trong thời gian tới.
Các Bên đều ghi nhận sự cần thiết phải có những 
biện pháp đối xử khác biệt đối với nghề cá quy mô 
nhỏ và thô sơ đảm bảo mục tiêu phát triển bền 
vững; không Thành viên nào có ý định duy trì trợ cấp 
khai thác có tác động xấu tới phát triển bền vững. 
Hội nghị kết thúc với sự thống nhất của các Thành 
viên về việc chuyển sang giai đoạn đàm phán chi 
tiết lời văn dự thảo kể từ 1/9/2021.
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GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-EU TĂNG 18% SAU MỘT NĂM THỰC 
HIỆN EVFTA

NESTLÉ SẼ KHỞI ĐỘNG CÁC SÁNG KIẾN TOÀN CẦU VỀ “NÔNG 
NGHIỆP TÁI SINH”

Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thương 
mại giữa Việt Nam và EU đạt 27 tỷ USD, tăng 

hơn 18% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là một 
thành tựu đáng kể trong bối cảnh dịch bệnh toàn 
cầu. Con số này sẽ tiếp tục tăng khi Hiệp định 

Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) có hiệu lực 
sau khi được phê chuẩn ở từng quốc gia thành 
viên EU.

Ngoài cắt giảm thuế quan, EVFTA còn hỗ trợ Việt 
Nam trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, 
cải cách luật pháp và phát triển bền vững.

“Nếu chúng ta muốn phát triển dựa trên nền tảng 
đầy hứa hẹn này, chúng ta cần phải cùng nhau 
hợp tác. EVFTA sẽ không thành công nếu không 
có nỗ lực phối hợp giữa Chính phủ và cộng đồng 
doanh nghiệp tư nhân. Việc Hiệp định thực thi 
chưa phải là kết quả cuối cùng. Chúng ta cần duy 
trì nỗ lực trong thập kỷ tiếp theo tương tự như 
những gì chúng ta đã làm suốt 10 năm qua”, Chủ 
tịch EuroCham Alain Cany khẳng định.

Gần 2/3 lượng khí thải của chúng ta đến 
từ nông nghiệp. Do đó trong 5 năm tới, 

Nestlé sẽ đầu tư tổng cộng gần 3,5 tỷ USD cho 
các hoạt động hỗ trợ giảm phát thải carbon, 
trong đó có 1,3 tỷ USD cho các sáng kiến thúc 
đẩy nông nghiệp tái sinh trên toàn bộ chuỗi 
cung ứng của công ty. 

Trong thời gian qua, Nestlé đã hợp tác chặt chẽ 
với nông dân, nhà cung ứng và cộng đồng tại 
các quốc gia sản xuất cà phê nguyên 
liệu của Nestlé trong nỗ lực đem lại 
các tác động tích cực đến môi trường 
và xã hội. 

Mục tiêu của Nestlé là hỗ trợ nửa triệu 
nông dân mà công ty thu mua cà phê 
nguyên liệu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 
các phương pháp thực hành bền vững 
và nâng cao sinh kế. Đồng thời, các 
sáng kiến này cũng sẽ giúp tạo ra các 
cơ hội kinh tế trong các cộng đồng 
nông thôn và bảo vệ an ninh lương 
thực. Theo tổng giám đốc Nestle tại 
Việt Nam Binu Jacob “Nông nghiệp tái 
sinh” hướng tới mục tiêu chống biến 

đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp cũng 
như việc quản lý và sử dụng vật tư nông nghiệp 
có trách nhiệm tại Việt Nam trong giai đoạn 
2021 – 2025.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh hoan nghênh sáng 
kiến Nông nghiệp tái sinh và cho biết Bộ Nông 
nghiệp và PTNT sẽ giao cho các cơ quan kỹ 
thuật, đơn vị liên quan của Bộ cùng phối hợp 
triển khai hiệu quả sáng kiến này.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (phải) và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc 
Nestle tại Việt Nam.
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THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN.

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGÀNH 
THÀNH LẬP CÁC TỔ CÔNG TÁC THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, LƯU THÔNG HÀNG 
HÓA NÔNG SẢN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính về việc thành lập “Tổ công 

tác đặc biệt” phòng chống dịch COVID-19, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Minh Hoan đã 
ký ban hành các quyết định thành lập các Tổ công 
tác để chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng và tiêu 
thụ nông sản trong cả nước trong tình hình đại 
dịch Covid19 bùng phát.

Theo Quyết định số 3149/QĐ-BNN-VP ngày 
18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT 
về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết 
nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành 
phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19, Thứ 
trưởng Trần Thanh Nam là Tổ trưởng Tổ công tác 
sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác.

Theo Quyết định số 3430/QĐ-BNN-VP ngày 
30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc 
thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối 
cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành 
phố phía Bắc trong điều kiện dịch COVID-19, Thứ 
trưởng Phùng Đức Tiến được giao làm Tổ trưởng 

Tổ công tác.

Các Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh, 
thành phố chỉ đạo các Sở Nông nghiệp &PTNT và 
các đơn vị liên quan xây dựng các phương án duy 
trì sản xuất tại những địa phương thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngoài ra, Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng phương 
án bảo đảm an toàn cao nhất trong khu vực sản 
xuất để thúc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản 
xuất, chế biến tại các tỉnh chưa bị hoặc nguy cơ 
dịch bệnh COVID-19 chưa cao, tăng nguồn cung 
phục vụ nhu cầu tại chỗ, đồng thời cung ứng kịp 
thời lương thực, thực phẩm cho các địa phương 
đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tổ công tác cũng có trách nhiệm phối hợp với các 
bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, tạo 
điều kiện cho việc lưu thông, cung ứng các yếu tố 
đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ 
nông sản; nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết các vướng mắc nếu vượt thẩm 
quyền.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (phải) và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc 
Nestle tại Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban 
hành Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT 

ngày 21/7/2021 phê duyệt Kế hoạch hỗ 
trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 
thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển 
kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, 
hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác 
(SXNN) đăng ký tham gia các sàn thương 
mại điện tử (TMĐT) để kết nối, quảng bá, 
giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân 
phối mới, mở rộng thị trường trong nước 
và quốc tế, đồng thời, hỗ trợ hộ SXNN đẩy 
mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 
các sàn TMĐT; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp 
phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu 
hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, 
tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian.
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, bổ sung, chỉnh 
sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn.  Theo dự thảo Nghị định, về các chính sách 
ưu đãi và hỗ trợ, dự thảo đưa ra 7 nhóm chính sách 
gồm: miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của 
nhà nước; hỗ trợ tập trung đất đai; hỗ trợ tín dụng 

đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ 
đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ 
dự án đầu tư chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy 
sản; hỗ trợ dự án đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản 
nông sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và khai 
thác hải sản.

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ 
VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045.

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1163/
QĐ-TTg ngày 13/7/2021 về việc phê duyệt 
chiến lược “Phát triển thương mại trong nước 
giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045” nhằm phát triển thương mại trong nước 
hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và bền 
vững, là bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản 
xuất trong nước ngày càng đổi mới, phát triển; 
xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam, bảo 
vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh trong nước và của nền 
kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát 
triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để 
tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực 
và thế giới.

Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-
2030, giá trị tăng thêm thương mại trong 
nước đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 9,0-
9,5%/năm; đến năm 2030 đóng góp khoảng 
15,0-15,5% vào GDP cả nước; tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
(TMBLHH&DTDVTD) (chưa loại trừ yếu tố giá) 
đạt tốc độ tăng bình quân 13,0-13,5%/năm.

Đến năm 2030, doanh thu trao đổi qua 

thương mại điện tử chiếm khoảng 10,5-11% 
TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế, đạt tốc độ 
tăng bình quân khoảng 20-21%/năm; phấn đấu 
đạt trên 40-45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bao gồm 
các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa, các 
doanh nghiệp chuyển đổi từ cơ sở kinh tế cá 
thể thương mại và doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo) tham gia các sàn thương mại điện tử 
lớn trong và ngoài nước...

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các 
địa phương xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia 
kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, năng 
lực tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng 
nông, lâm, thủy sản;

- Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan 
đẩy mạnh liên kết chuỗi, tăng cường hoạt động 
kết nối các doanh nghiệp sản xuất, chế biến 
nông, lâm, thủy sản với các doanh nghiệp phân 
phối trên thị trường nội địa.


