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Trước cơ hội và thách thức mới, vai trò, vị 
trí của khu vực nông nghiệp, nông thôn có 

nhiều thay đổi. Những hạn chế về chất lượng, 
tính bền vững, sự sáng tạo và cách thức phát 
triển, cùng những yêu cầu mới đã và đang đòi 
hỏi ngành Nông nghiệp &PTNT Việt Nam cần 
có những bước chuyển mới mang tính đột phá. 
Trong bối cảnh mới, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 
28/01/2022 phê duyệt Chiến lược Phát triển 
nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm định 
vị lại vai trò, vị trí, sứ mệnh của nông nghiệp, 
nông thôn và nông dân trong giai đoạn tới.
Chiến lược hiện thực hóa định hướng của Nghị 
quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó quá trình 
tái cơ cấu nông nghiệp cần gắn chặt hơn với xây 
dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển nông 
nghiệp bền vững gắn với những cơ hội về khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thị trường.
Chiến lược tập trung giải quyết những tồn tại 
hạn chế hiện tại, đồng thời đưa ra định hướng 
giải pháp thúc đẩy khu vực nông nghiệp, nông 
thôn Việt Nam phát triển bền vững hơn, là tiền đề 
rất tốt để ngành Nông nghiệp tái cơ cấu, đổi mới 
phát triển.
Chiến lược có nhiều điểm mới mang tính chiến 
lược, thể hiện rõ tính toàn diện, bao trùm, liên 
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-	 Chiến	lược	Phát	triển	nông	nghiệp,	nông	thôn	bền	vững	giai	đoạn	2021-2030,	tầm	nhìn	
đến	năm	2050:	định	vị	lại	vai	trò,	vị	trí,	sứ	mệnh	của	nông	nghiệp,	nông	thôn	và	nông	dân	
trong	giai	đoạn	tới.
-	 Kết	quả	hoạt	động	phát	triển	ngành	Nông	nghiệp	Quý	I/2022.
-	 Chính	sách	thúc	đẩy	phát	triển	nông	nghiệp	bền	vững	mới	ban	hành.

CHIẾN	LƯỢC	PHÁT	TRIỂN	NÔNG	NGHIỆP,	NÔNG	THÔN	BỀN	VỮNG	GIAI	
ĐOẠN	2021-2030,	TẦM	NHÌN	ĐẾN	NĂM	2050.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Minh Hoan phát 
biểu tại buổi họp báo công bố chiến lược. Theo Bộ 
trưởng ‘lần đầu tiên chúng ta có một “báu vật”, định 
hướng cho toàn ngành Nông nghiệp &PTNT với những 
tư duy mới, quan điểm tiếp cận mới để đạt được những 
mục tiêu lớn với tầm nhìn dài hạn’.

ngành trong định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp và 
nông thôn để xây dựng nền nông nghiệp bền vững theo hướng 
sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân tri thức văn minh.
Mục tiêu chính đến năm 2030 gồm:
- Tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 
2,5 -3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm, thủy 
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PHÊ	DUYỆT	CHƯƠNG	TRÌNH	MỤC	TIÊU	QUỐC	GIA	XÂY	DỰNG	NÔNG	
THÔN	MỚI	GIAI	ĐOẠN	2021	–	2025:	ƯU	TIÊN	HỖ	TRỢ	VỐN	CHO	CÁC	
XÃ,	HUYỆN	CHƯA	ĐẠT	CHUẨN	NÔNG	THÔN	MỚI

PHẤN	ĐẤU	ĐẾN	NĂM	2025	CÓ	80%	SỐ	XÃ	ĐẠT	CHUẨN	NÔNG	THÔN	MỚI

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình 
Minh đã ký Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 

25/3/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 
ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 
(Chương trình).
Với nguyên tắc cân đối nguồn vốn để đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao.
Về cơ chế hỗ trợ ngân sách trung ương cho ngân sách 
địa phương tiếp tục thực hiện theo cơ chế hỗ trợ như 
giai đoạn 2016 – 2020. 

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sau hơn 10 năm triển 
khai thực hiện, đến hết năm 2020, Chương trình Mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã vượt 12,4% số 
xã đạt chuẩn so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.
Trao đổi về tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Lê Minh Hoan 
cho biết, mục tiêu đặt ra đến năm 2025, cả nước có 80% 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới (hiện nay là 69,4%); 50% 
đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (hiện nay là 
34,1%); 60% thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cả nước có 
từ 17-19 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới (hiện có 5 tỉnh). Đặc biệt, phấn đấu thu 
nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 
lần so với năm 2020.
Dự kiến tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí tối 
thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách 
Trung ương 39.632 tỷ đồng, ngân sách địa phương 
khoảng 156.700 tỷ đồng.
Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
2025 tiếp tục thực hiện 11 nội dung thành phần bao gồm 
54 chỉ tiêu cụ thể. Tập trung triển khai 6 chương trình 
chuyên đề, gồm: Chương trình khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP); Tăng cường bảo vệ môi trường, 
an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới; Phát triển du lịch nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới; Chuyển đổi số trong xây 
dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông minh; Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự 
trong xây dựng nông thôn mới.
Về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-
2025, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn 
mạnh mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo đa 
chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát 
sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức 
sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo 
chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng 
cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị

sản đạt bình quân từ 5,5 - 6%/năm. Tốc độ tăng giá trị 
xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 5 - 6%/
năm.
- Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 - 3 lần so 
với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm 
bình quân 1-1,5%/năm. Tỷ trọng lao động nông nghiệp 
trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao 
động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%.
- Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 
Đồng thời, giảm phát thải khí nhà kính 10% so với năm 
2020. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%, diện tích rừng có 
chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 1 triệu ha.
Trong Chiến lược cũng đề cập đến 9 định hướng và 10 
giải pháp quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát 
triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và đến năm 2050, 
Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông 
nghiệp hàng đầu thế giới.
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BAN	HÀNH	KẾ	HOẠCH	CỦA	BỘ	NÔNG	NGHIỆP	&PTNT	TRIỂN	KHAI	THỰC	
HIỆN	ĐỀ	ÁN	’PHÁT	TRIỂN	NUÔI	TRỒNG	THỦY	SẢN	TRÊN	BIỂN	ĐẾN	NĂM	
2030,	TẦM	NHÌN	ĐẾN	NĂM	2045’.

VAI	TRÒ	CỦA	KHU	VỰC	TƯ	NHÂN	ĐỐI	VỚI	GIẢM	PHÁT	THẢI	KHÍ	NHÀ	KÍNH	
TRONG	NÔNG	NGHIỆP	VÀ	HỆ	THỐNG	THỰC	PHẨM	CỦA	VIỆT	NAM”

Chương trình đặt mục tiêu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đa 
chiều giảm 1-1,5%, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%, 
hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%; trong cả giai 
đoạn sẽ có 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn 
thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình tối thiểu 
là 75.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước giữ vai 
trò dẫn dắt, tạo động lực, đồng thời huy động tối đa các 
nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ 
thực tiễn các địa phương, trao đổi thẳng thắn của lãnh 

đạo các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm 
Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng kịp 
thời, đầy đủ các văn bản pháp lý, tiêu chí, hướng dẫn 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Thủ 
tướng nêu rõ: Chúng ta đã xây dựng xong thể chế, cơ 
chế, quy định, bây giờ phải tập trung triển khai. Trách 
nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
chủ yếu nằm ở các tỉnh, thành phố. Các đồng chí phải 
lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; tuyên truyền, 
quán triệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, 
chính quyền các cấp, cho đến cán bộ, người dân về nội 
dung, yêu cầu của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 04/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1664/QĐ-TTg phê duyệt Đề 

án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết tắt là Đề 
án). Nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án nghiêm 
túc, kịp thời, hiệu quả, ngày 04 tháng 4 năm 2022 Bộ 
Nông nghiệp &PTNT ban hành Quyết định số 1195/
QĐ-BNN-TCTS về Kế hoạch ‘Phát triển nuôi trồng thủy 
sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045’.
Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chức 
năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc 
Bộ và yêu cầu chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ, 
trách nhiệm theo lộ trình để đạt được mục tiêu đề ra.
Kịp thời lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
của Đề án vào các chương trình, kế hoạch, đề án, 
hoạt động có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ, địa 
phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 
Kế hoạch.
Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn 
vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành địa phương, đơn 

vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Bên cạnh đó, các dự án đầu tư, nghiên cứu chủ yếu 
gồm: đầu tư cơ sở hạ tầng cho 04 dự án thí điểm nuôi 
biển quy mô công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; dự 
án đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ các vùng nuôi biển 
tập trung xa bờ; nhóm dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sản 
xuất giống phục vụ nuôi biển.

Nuôi trồng trên biển (ảnh minh họa)

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: Để thực hiện 
Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền 

vững, và các cam kết quốc tế, Việt Nam cần phải có 
những nỗ lực rất lớn, không chỉ từ phía Chính phủ, mà 
cả khối tư nhân, doanh nghiệp, người sản xuất trực tiếp 
cùng tham gia thực hiện ở các quy mô khác nhau để 
khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội và chuyển 
đổi mô hình sản xuất từ “tăng trưởng về sản lượng, năng 
suất, sử dụng nhiều đầu vào, thâm dụng tài nguyên”  
sang mô hình tăng trưởng nông nghiệp “xanh, ít phát 
thải và thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Ông Alfonso Garcia Mora Phó Chủ tịch Tổ chức Tài 
chính quốc tế (IFC) Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 
đánh giá: để đưa nền kinh tế đi vào quỹ đạo tiến tới mức 
phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030 theo như cam kết 
của Chính phủ tại Hội nghị COP26, Việt Nam cần thực 
hiện những cải cách và đầu tư đáng kể để khắc phục 
tình trạng sản xuất lúa gạo và chăn nuôi phát thải nhiều 

carbon. Công cuộc chuyển đổi này đòi hỏi các doanh 
nghiệp nông nghiệp phải cắt giảm đáng kể dấu chân 
sinh thái trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đồng thời 
ứng dụng phương thức kinh doanh xanh hơn, sạch hơn”.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và Ông Alfonso Garcia 
Mora, Phó Chủ tịch Tổ chức Tài chính quốc tế Khu vực châu Á – 
Thái Bình Dương
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VIỆT	NAM	VÀ	NEW	ZEALAND	ĐẨY	MẠNH	HỢP	TÁC	TRONG	NÔNG	NGHIỆP

THƯƠNG	MẠI	NÔNG	SẢN	VIỆT	NAM	–	HOA	KỲ	SẼ	TIẾP	TỤC	ĐƯỢC	
THÚC	ĐẨY	SÂU	RỘNG

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn 
mạnh “Bộ NN&PTNT luôn coi trọng quan hệ 

hợp tác với Hoa Kỳ, với những kết quả tích cực đã 
đạt được trong nhiều năm qua về các vấn đề như 
Kế hoạch hành động hướng đến cán cân thương 
mại hài hòa và bền vững giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ trong khuôn khổ TIFA; chống khai thác IUU và 
thực thi pháp luật trên biển; các sáng kiến bảo vệ 
môi trường, giảm phát thải”.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Việt Nam 
muốn trở thành quốc gia có trách nhiệm đối với an 
ninh lương thực và môi trường toàn cầu. Do đó, Bộ 
NN&PTNT mong muốn được thông qua Ngài Đại sứ 

quan tâm hỗ trợ các nguồn lực về tài chính và kỹ thuật 
thông qua các sáng kiến và hành động cụ thể để Việt 
Nam có thể tăng cường năng lực và thực hiện thành 
công các dự án hợp tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực 
nông lâm ngư nghiệp, góp phần thực hiện các cam 
kết của Việt Nam với thế giới.
Đại sứ Marc Knapper bày tỏ, Hoa Kỳ tự hào về những 
nỗ lực không ngừng của Việt Nam, để đạt vị trí thứ 8 
trong số các thị trường xuất khẩu nông sản sang Hoa 
Kỳ và Hoa Kỳ cũng mong muốn trở thành một trong 
những đối tác hàng đầu mà Việt Nam lựa chọn bởi 
ông có niềm tin về chất lượng sản phẩm của Hoa Kỳ 
trên thị trường Việt Nam.
Cùng với đó, Đại sứ Marc Knapper vui mừng với những 
kết quả tốt đẹp đạt được trong việc tháo gỡ những 
khó khăn trong giao thương nông sản giữa 2 quốc gia 
trong thời gian qua.
Về vấn đề môi trường, phía Hoa Kỳ cũng đánh giá cao 
những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ VN về hướng 
tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. “Vấn đề này 
liên quan nhiều đến nông nghiệp và chúng tôi sẽ hỗ 
trợ Việt Nam các cách thức cần thiết kể cả hỗ trợ tài 
chính, chuyên môn và nhân sự để giúp Việt Nam ứng 
phó với biến đổi khí hậu”, Đại sứ Marc cho hay.
Cuối cùng, Đại sứ Marc Knapper bày tỏ hào hứng 
trước kết quả nghiên cứu vaccine dịch tả lợn Châu Phi 
của Việt Nam và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ để Việt 
Nam có thể đưa vaccine vào sử dụng./.

Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam - New 
Zealand lần thứ 2 đã được tổ chức trực tuyến tại 

Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh và Giám đốc điều 
hành Bộ Các ngành Cơ bản New Zealand (MPI) Ray 
Smith chủ trì buổi Đối thoại.
Thứ trưởng nhấn mạnh ‘“Nông nghiệp có vai trò thiết 
yếu trong nền kinh tế của hai quốc gia. New Zealand 
và Việt Nam đều là những nước sản xuất và xuất khẩu 
nông nghiệp lớn, với nhiều mặt hàng bổ trợ cho nhau. 
Hai bên đã ký kết Chương trình hành động triển khai 
quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2024; đề 
nghị hai bên phối hợp thực hiện chương trình hành 
động, đưa hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều 
sâu, rộng mở và thực chất hơn”.
Giám đốc điều hành Bộ Các ngành cơ bản New Zealand 
Ray Smith chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã kiểm 
soát được dịch bệnh, mở cửa trở lại, phục hồi và phát 
triển kinh tế-xã hội. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội tốt để 
cả hai nước cùng đánh giá những hoạt động có thể hợp 
tác cùng nhau nhằm phục hồi và thúc đẩy ngành nông 

nghiệp sau những tác động của đại dịch Covid-19. Hợp 
tác trong lĩnh vực nông nghiệp giúp hai bên phát triển 
các mối quan tâm chính trong nông nghiệp, bao gồm 
việc đẩy mạnh thương mại song phương, giảm phát 
thải khí nhà kính trong nông nghiệp, tăng cường an 
toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại buổi Đối 
thoại ngày 6/4/2022.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp đón và làm việc với tân Đại sứ Hoa 
Kỳ Marc Knapper

HỢP	TÁC	QUỐC	TẾ	
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Dự án “Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây 
trồng tại các nền kinh tế mới nổi, xây dựng hệ thống 

theo dõi lúa cho Việt Nam” của Thụy Sỹ phối hợp với Việt 
Nam tạo tiền đề hợp tác hiệu quả về áp dụng chuyển đổi 
số trong ngành Trồng trọt.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết: Thụy Sỹ hỗ trợ 

nhiều dự án kỹ thuật cho ngành nông nghiệp, mang lại 
hiệu quả cao. Hợp tác thương mại hai bên mang lại kết 
quả tốt đẹp, đặc biệt sau Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA). Trước bối cảnh tác động sâu 
sắc của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, nông 
nghiệp Việt Nam vẫn đạt và vượt được các mục tiêu đề 
ra. Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 48,6 tỷ USD 
năm 2021.

Theo ông Ivo Sieber, Thụy Sỹ và Việt Nam có mối quan 
hệ hợp tác đặc biệt hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Dự án “Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây 
trồng tại các nền kinh tế mới nổi, xây dựng hệ thống 
theo dõi lúa cho Việt Nam” (RIICE) giúp ngành nông 
nghiệp Việt Nam thích ứng và tiến tới áp dụng chuyển 
đổi số trong ngành trồng trọt. Dự án đã giúp nâng cao 
năng lực của cán bộ quản lý và kỹ thuật. Ông bày tỏ hy 
vọng Dự án sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong những 
năm sau.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh mong muốn ngành nông 
nghiệp sẽ tiếp tục được hợp tác với phía Thụy Sỹ và IRRI 
để có thể áp dụng công nghệ RIICE vào xây dựng hệ 
thống giám sát và theo dõi cây trồng tích hợp vào hệ 
thống chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp Việt Nam.

VIỆT	NAM	VÀ	THỤY	SỸ	HỢP	TÁC	ÁP	DỤNG	CHUYỂN	ĐỔI	SỐ	TRONG	
NGÀNH	TRỒNG	TRỌT

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Quốc Doanh đã có 
buổi tiếp và làm việc với ông Ivo Sieber, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Thụy Sỹ tại Việt Nam.

BỘ	NÔNG	NGHIỆP	&PTNT	CHỦ	TRÌ	THỰC	HIỆN	CÁC	BIỆN	PHÁP	ATTP,	
KIỂM	DỊCH	TRONG	RCEP

Hiệp định RCEP được 10 quốc gia thành viên ASEAN 
và 5 nước đối tác của ASEAN là Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand ký ngày 
15/11/2020, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 
37 do Việt Nam làm Chủ tịch.
Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, góp 
phần đa phương hóa các hiệp định thương mại tự do 
mà ASEAN đã ký với từng nước đối tác trước đây. Việc 
này giúp hài hòa các cam kết, quy định, đồng thời tối 
đa hóa lợi ích kinh tế, đặc biệt là quy tắc xuất xứ, và tạo 
thuận lợi cho thương mại, góp phần củng cố các chuỗi 
cung ứng khu vực, phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình 
Minh vừa ký Quyết định 328/QĐ-TTg chỉ định cơ quan 
đầu mối để triển khai Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn 
diện Khu vực (RCEP).
Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp &PTNT chủ trì thực 
hiện Chương 5 - Các biện pháp an toàn thực phẩm và 
kiểm dịch động thực vật và một số nội dung liên quan 

đến bản quyền giống cây trồng, thương mại nông sản.
Trước đó, ngày 04/01/2022, Phó Thủ tướng thường 
trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định số 01/QĐ-
TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định 
RCEP. Trong đó, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc 
việc triển khai những nội dung trong Hiệp định.

WWF	TIẾP	TỤC	ĐỒNG	HÀNH	VỚI	VIỆT	NAM	TRONG	THẬP	KỶ	CƠ	HỘI	
CỦA	ĐA	DẠNG	SINH	HỌC	

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh “Chúng tôi đánh 

giá cao vai trò đi đầu của WWF trong việc bảo tồn đa 
dạng sinh học, xây dựng một tương lai phát triển bền 

vững cho con người, quản lý bền vững tài nguyên 
thiên nhiên, tư vấn các giải pháp và hỗ trợ Chính phủ 
Việt Nam giải quyết các thách thức của quá trình phát 
triển quốc gia và ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực lâm 
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nghiệp mà hai bên đang hợp tác rất tốt và hiệu quả”. 
Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam cần có một 
cuộc cách mạng nông nghiệp, đây là cuộc cách mạng 
không đánh đổi chi phí, kể cả chi phí hữu hình và vô 
hình, trong đó phải kể đến các chi phí đa dạng sinh 
học và môi trường. 
Tại buổi lễ, Giám đốc toàn cầu WWF, ông Prasana De 
Silva khẳng định, WWF đã thấy sự cam kết từ phía 
Chính phủ Việt Nam trong việc đảo ngược sự mất đa 
dạng sinh học toàn cầu và ở Việt Nam. Ông tin rằng 
Bộ Nông nghiệp &PTNT đang đóng vai trò dẫn đầu để 
hiện thực hoá các cam kết này.
Đại diện WWF kỳ vọng sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp 
&PTNT đồng hành trong quá trình tái cơ cấu, phát 

triển ngành nông nghiệp bền vững, theo chiều sâu, 
như phát triển các ngành hàng có giá trị và theo 
hướng phục hồi tài nguyên, gắn kết với phục hồi rừng, 
các vùng đất ngập nước, các vùng biển có giá trị về 
đa dạng sinh học và môi trường cho cộng đồng, tận 
dụng được cơ hội thị trường xuất khẩu và đảm bảo an 
ninh lương thực. Theo ông Prasana De Silva: “WWF có 
thể tận dụng các kinh nghiệm và kiến thức trong phát 
triển chuỗi, trong lập kế hoạch và quy hoạch dựa trên 
khoa học, các năng lực trong thúc đẩy và nâng cao 
năng lực cộng đồng, quy tụ được cả khối tư nhân và 
cộng đồng, nhà nước”.
Một lần nữa Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định “Tôi 
tin tưởng rằng với sự đồng hành và hỗ trợ của WWF, 
sự quyết tâm cao của Bộ Nông nghiệp &PTNT, các 
hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ 
này sẽ được triển khai thành công, hỗ trợ cho ngành 
nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, thực hiện 
tốt các nhiệm vụ và mục tiêu của ngành”.
Trong khi đó, ông Prasana De Silva tin tưởng các cam 
kết này, kết hợp với tầm nhìn, vai trò lãnh đạo và kết nối 
của Bộ Nông nghiệp &PTNT, hai bên sẽ tạo ra những 
sự thay đổi cần thiết cho khung chính sách và thực thi 
các chính sách, đẩy mạnh sự sáng tạo và tham gia 
của khối tư nhân và đảm bảo việc chia sẻ lợi ích công 
bằng cho các bên liên quan, trong đó đặc biệt là các 
cộng đồng sống phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, 
góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 
trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, trái cây, nuôi 
trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng góp 
lớn vào xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả 
nước. Thời gian qua, nông nghiệp vùng ĐBSCL 
liên tục tăng trưởng nhờ khai thác có hiệu quả 
tiềm năng và lợi thế; đạt được những thành tựu 
phát triển vượt bậc, đóng góp tỷ lệ lớn vào tăng 
trưởng nông nghiệp cả nước, thực hiện nhiệm 
vụ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất 
khẩu nông sản.
Thành tựu trong xây dựng nông thôn mới tính 
đến hết năm 2021:

Bộ trưởng Nông nghiệp &PTNT Lê Minh Hoan

NÔNG	NGHIỆP	VÙNG	ĐBSCL	ĐẠT	THÀNH	TỰU	PHÁT	TRIỂN	VƯỢT	BẬC
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Sáng 28/03, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp &PTNT 
công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển 

nông nghiệp, nông thôn và ra mắt Văn phòng Điều phối 
nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-
2025.
Theo đó, Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn 
vùng ĐBSCL do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng 
ban, thành viên của Ban chỉ đạo là đại diện nhiều đơn 
vị của Bộ và Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT 13 địa 
phương vùng ĐBSCL.
Phát biểu tại buổi công bố, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
&PTNT Lê Minh Hoan cho biết với sự thành lập Ban chỉ 
đạo và Văn phòng điều phối nêu trên, trước mắt là hàng 
tháng và tiến tới hàng tuần đều có những sự kiện, những 
hoạt động để kết nối với các nhà khoa học trong và ngoài 
Bộ Nông nghiệp &PTNT, tạo thành một không gian để 
các nhà khoa học, các doanh nghiệp đến để trao đổi. 
“Bắt đầu từ ý tưởng, từ ý tưởng thành sáng kiến, từ sáng 
kiến thành kế hoạch, hành động. Kế hoạch, hành động đó 
là kết tinh của tư duy chiến lược của trung ương, kết tinh 
cả kiến thức, tri thức, kinh nghiệm của các nhà khoa học, 
viện, trường trong và ngoài Bộ ở khu vực ĐBSCL.

Tôi mong muốn có tư duy mở, tư duy kết nối. Kết nối từ 
không gian của 13 địa phương, kết nối không gian của 
những con người tâm huyết với nông nghiệp ĐBSCL”, Bộ 
trưởng Hoan chia sẻ.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho biết Ban cán sự Bộ 
Nông nghiệp &PTNT vừa thông qua về thành lập Hiệp hội 
ngành hàng lúa gạo. Đây là không gian của các doanh 
nghiệp, các nhà khoa học, cơ quan quản lý, hợp tác xã để 
cùng ngồi chung, định hình một chiến lược lâu dài cho 
ngành hàng. Sau ngành hàng lúa gạo, bộ sẽ thành lập 
hiệp hội ngành hàng đối với sản phẩm rau, hoa quả.

THÀNH	LẬP	BAN	CHỈ	ĐẠO	PHÁT	TRIỂN	NÔNG	NGHIỆP,	NÔNG	THÔN	
VÀ	RA	MẮT	VĂN	PHÒNG	ĐIỀU	PHỐI	NÔNG	NGHIỆP,	NÔNG	THÔN	VÙNG	
ĐBSCL	GIAI	ĐOẠN	2020-2025

Thứ trưởng Trần Thanh Nam (ngoài bên trái) là Trưởng ban chỉ đạo 

Bộ Nông nghiệp &PTNT phối hợp với Tổ chức Quốc 
tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt 

Nam), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn cấp 
cao về phương pháp tiếp cận mới cho cảnh quan nông 
nghiệp bền vững. 
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định quyết tâm của 
ngành nông nghiệp là thực hiện các mục tiêu tăng 
trưởng xanh, minh bạch và có trách nhiệm, không đánh 
đổi tăng trưởng bằng bất kỳ giá trị hữu hình hay vô hình, 
chuyển đổi mô hình nông nghiệp theo ba trục: Nông 
nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại – Nông dân thông 
minh.
Thứ trưởng cho rằng trong bối cảnh phát triển mới, 
với xu hướng sử dụng cách tiếp cận đa ngành, nông 
nghiệp tích hợp đa giá trị, tiếp cận mới về quản lý bền 
vững cảnh quan nông nghiệp trong sự tương tác của 
con người, động, thực vật và môi trường nhằm đảm 
bảo sức khỏe cho con người và hành tinh đang được 
nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm, đặc biệt 
là Việt Nam - một nước đang phát triển vì hai mục tiêu 
song song: phát triển kinh tế và bền vững. Do đó, để 
đạt được nông nghiệp sinh thái, hiện đại, xanh trong 
mối tương quan với sự phát triển và tương tác với các 
hoạt động khác nhưng vẫn đảm bảo cảnh quan thiên 
nhiên bền vững, Việt Nam rất cần có những tri thức 
mới, những bài học về lý luận và thực tiễn tốt nhất trên 
thế giới.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp 
nêu ra định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: “Tôn trọng quy luật 
tự nhiên, tránh can thiệp quá mức vào tự nhiên; chủ 
động và tích cực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát 
hiện và phát huy lợi thế, dư địa của quá trình biến đổi 
khí hậu tạo ra, để cùng với tài nguyên, con người, tiến 
bộ khoa học công nghệ của nền công nghiệp 4.0 biến 
nguy cơ thành thời cơ, biến bất lợi thành lợi thế. Chuyển 
từ nền nông nghiệp sản lượng sang nền nông nghiệp 
công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững; xây 
dựng nông thôn mới hướng tới đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh 
vượng”.  

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Quốc Doanh, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và 
Giám đốc Điều hành WWF Toàn cầu Prasana De Silva đồng chủ 
trì diễn đàn. 

ĐỒNG	BẰNG	SÔNG	CỬU	LONG	(ĐBSCL)	SẼ	ĐƯỢC	TIẾP	CẬN	MỚI	CHO	
CẢNH	QUAN	NÔNG	NGHIỆP	MỘT	CÁCH	BỀN	VỮNG
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Theo Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ‘Đề án phát 
triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, 
hiệu quả giai đoạn 2021-2030’.

Theo Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ 
bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030, mục tiêu đến 
năm 2030, ngành công nghiệp chế biến gỗ trở thành 
một ngành kinh tế quan trọng thương hiệu sản phẩm gỗ 
Việt Nam có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế 
phấn đấu để Việt Nam nằm trong nhóm các nước hàng 
đầu thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ.
  

KẾT	QUẢ	PHÁT	TRIỂN	SẢN	XUẤT	QUÝ	I/2022	NGÀNH	NÔNG	NGHIỆP	
Kết	quả	thương	mại	nông	sản	

Xuất	khẩu	nông,	lâm,	thủy	sản	Quý	I/2022	vượt	mục	tiêu	đề	ra

CÔNG	NGHIỆP	CHẾ	BIẾN	GỖ	SẼ	LÀ	NGÀNH	KINH	TẾ	QUAN	TRỌNG	
VÀO	NĂM	2030

Quý I/2022, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 
khoảng 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ 
năm 2021 và 16,4% so với mục tiêu ngành nông 
nghiệp đặt ra.
Nguồn: Bộ Nông nghiệp &PTNT

Quý I/2022, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 
2 tỷ USD, chiếm 71,73% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong 
đó gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 4,04 tỷ USD.

Những giải pháp chính:


