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LỜI DẪN
Hội nghị Thượng đỉnh năm 2021 của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm định hướng cho hệ thống lương 
thực thực phẩm được phát triển bền vững hơn, toàn diện hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn, tạo 
ra tác động đa chiều để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào năm 2030.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ, Việt Nam đã tổ chức 02 cuộc đối thoại quốc gia và 03 
Đối thoại cấp vùng (Bắc, Trung, Nam) trong tháng 6 và tháng 7 năm 2021. Với mục tiêu chung là: 
“Thông qua đối thoại cởi mở với các bên liên quan, xác định những điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội 
quan trọng nhất trong Hệ thống Thực phẩm của Việt Nam, nhằm đạt được các mục tiêu ‘Không còn 
nạn đói và xóa nghèo vào năm 2030’ trong số 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình nghị 
sự 2030. 

Thông qua các cuộc đối thoại, Chính phủ Việt Nam nhận thức sâu sắc cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa 
các quốc gia và các tác nhân trong Hệ thống Lương thực thực phẩm để cùng nhau hành động nhằm 
tạo ra những thay đổi sâu rộng của cả hệ thống. Việc này sẽ giúp làm tốt hơn công tác xoá đói giảm 
nghèo, đảm bảo an ninh lương và dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, cũng 
là cơ hội để kết nối, phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Việt Nam theo hướng minh bạch, 
trách nhiệm, bền vững.

Việt Nam cũng đóng góp những sáng kiến đã thành công giúp chuyển đổi Hệ thống lương thực thực 
phẩm thế giới. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch 
- trách nhiệm - bền vững, đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực và dinh dưỡng của khoảng 100 triệu 
dân Việt Nam và góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới. 

Để đạt mục tiêu trên, Việt Nam đã đưa ra 05 Lộ trình hành động chính cần ưu tiên lựa chọn trong bối 
cảnh hiện tại. Đó là:

1. Đảm bảo mọi người tiếp cận được thực phẩm an toàn và dinh dưỡng

2. Chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững

3. Đẩy mạnh sản xuất LTTP bền vững

4. Chuỗi giá trị cạnh tranh, bao trùm và công bằng

5. Tăng khả năng chống chịu với các cú sốc, sức ép.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được Chính phủ giao là cơ quan đầu mối quốc gia để tổ 
chức các cuộc đối thoại, các diễn đàn trù bị chuẩn bị cho Việt Nam tham dự và đệ trình tại Hội nghị 
thượng đỉnh LHQ 2021.

 Vụ Hợp tác Quốc tế xin trân trọng giới thiệu tóm lược những nội dung cơ bản đạt được từ các cuộc 
đối thoại và diễn đàn trù bị được tổ chức trong thời gian vừa qua hỗ trợ cho các cơ quan liên quan 
định hướng trong phát triển Hệ thống lương thực và thực phẩm của Việt Nam.
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NỘI DUNG CHÍNH:
1. Lời dẫn

2. Những phát biểu nổi bật của lãnh đạo các cấp và chuyên gia về “Việt Nam xây 
dựng Hệ thống lương thực thực phẩm: Minh bạch – trách nhiệm – bền vững”.

3. Tóm lược nội dung chính các cuộc đối thoại quốc gia

3.1. Đối thoại quốc gia lần thứ Nhất

3.2. Đối thoại quốc gia lần thứ Hai

3.3. Đối thoại miền Bắc

3.4. Đối thoại miền Trung

3.5. Đối thoại độc lập 
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VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM: 
MINH BẠCH – TRÁCH NHIỆM – BỀN VỮNG

NHỮNG PHÁT BIỂU QUAN TRỌNG VÀ ẤN TƯỢNG

Phó Thủ tướng Chính phủ
PHẠM BÌNH MINH

“Một trong những đòi 
hỏi cấp thiết hiện nay 
là cần tăng cường 
và nâng cao hiệu 
quả hợp tác quốc tế 
để chiến thắng đói 
nghèo, đảm bảo an 
ninh lương thực, an 
ninh dinh dưỡng cho 
7,9 tỷ người trên thế 
giới”. 

“

“Phải coi đẩy mạnh hợp 
tác và hội nhập kinh tế 
quốc tế là động lực và 
giải pháp quan trọng 
hàng đầu để phát triển 
hệ thống lương thực thực 
phẩm ở Việt Nam trong 
thập kỷ tới. Để thực hiện 
chủ trương đó phải thống 
nhất và nâng cao nhận 
thức, phải có quyết tâm 
chính trị cao, trên cơ sở 
đó điều chỉnh hệ thống 
luật pháp, chính sách, 
xây dựng cơ sở hạ tầng 
và đào tạo nguồn nhân 
lực phù hợp”.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, 
nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CAO ĐỨC PHÁT
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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
LÊ MINH HOAN

Tôi hiểu rằng, chúng tôi 
không nào thể đi một mình 
mà chúng tôi cần nhiều người 
cùng đi trong thế giới toàn 
cầu hóa như thế này. Muốn có 
hành động quốc gia đúng đắn 
cần có cách tiếp cận tư duy 
toàn cầu. Đó là cách chúng 
tôi đang xây dựng chiến lược 
phát triển nông nghiệp đến 
năm 2030.

Việt Nam sẽ là nhà cung cấp 
lương thực thực phẩm “minh 
bạch, trách nhiệm, bền vững”, 
góp phần đạt được các Mục 
tiêu phát triển bền vững vào 
năm 2030. 

Thứ trưởng

 LÊ QUỐC DOANH

Khung Hệ thống lương thực 
thực phẩm đưa ra các tiếp cận 
hợp tác đa ngành đa cấp và 
phù hợp với chính sách hiện 
hành và Việt Nam sẽ làm tốt 
hơn, hiệu quả hơn các chương 
trình hành động của từng 
ngành, lĩnh vực trong xóa đói 
giảm nghèo, bảo đảm an ninh 
lương thực và dinh dưỡng.
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Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam

BÀ CAROLYN TURK

WB và các đối tác 
phát triển khác sẵn 
sàng phối hợp với 
Chính phủ và khối 
tư thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi 
của ngành nông 
nghiệp Việt Nam

Chính phủ 
Canada ủng hộ 
Việt Nam và hỗ 
trợ thúc đẩy sự 
phát triển nông 
nghiệp bền 
vững.

BÀ ĐẠI SỨ CANADA TẠI VIỆT NAM
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Bà Elsbeth Akkerman 
cam kết sẽ tiếp tục 
ủng hộ, hỗ trợ Bộ Nông 
nghiệp &PTNT, là đối 
tác quan trọng của 
nền nông nghiệp Việt 
Nam, cùng thúc đẩy 
việc thực hiện chương 
trình chuyển đổi nông 
nghiệp vùng ĐBSCL 
đạt hiệu quả.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam

Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Trưởng đại diện lâm 
thời Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam

BÀ RANA FLOWER 

Hệ thống lương thực 
thực phẩm là trụ cột của 
trong chương trình chiến 
lược của FAO trong giai 
đoạn 5 năm tới. 

Những nỗ lực của FAO 
sẽ hướng tới hỗ trợ các 
quốc gia thành viên đạt 
được các mục tiêu: sản 
xuất tốt hơn, dinh dưỡng 
tốt hơn, môi trường tốt 
hơn và cuộc sống tốt 
hơn. FAO sẽ đồng hành 
cùng Việt Nam trong 
những năm tới thông 
qua các chương trình 
hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn 
chính sách giúp Việt 
Nam thực hiện mục tiêu 
xây dựng một hệ thống 
LTPP bền vững và bao 
trùm”.

BÀ ELSBETH AKKERMAN 

Vụ trưởng Vụ HTQT, Bộ Nông nghiệp &PTNT
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BÀ ELSBETH AKKERMAN 

Vụ trưởng Vụ HTQT, Bộ Nông nghiệp &PTNT

ÔNG NGUYỄN ĐỖ ANH TUẤN

Để xây dựng được hệ thống lương thực 
thực phẩm minh bạch có trách nhiệm và 
bền vững trước hết phải bắt đầu từ sản 
xuất với sự minh bạch các thông tin.

Việt Nam cần có hành động cụ thể trong 
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn liền 
với đổi mới thể chế để tạo ra hệ thống 
LTTP đa tích hợp bao gồm xã hội, kinh tế, 
cảnh quan và môi trường. Với định hướng 
như vậy chắc chắn Việt Nam không chỉ 
đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh 
dưỡng cho 100 triệu dân mà còn là nhà 
cung ứng nông sản minh bạch, có trách 
nhiệm và bền vững toàn cầu,

Tùy viên nông nghiệp, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

BÀ SARAH GILLESKI

Điều mà chúng tôi 
đang tìm kiếm là 
làm việc với Việt 
Nam về các xu 
hướng đặc biệt và 
thay đổi sứ mệnh 
đổi mới nông 
nghiệp vì khí hậu
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Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

ÔNG KAMAL MALHOTRA 

An ninh dinh dưỡng ở 
Việt Nam vẫn là một 
vấn đề nan giải. UNDP 
sẽ đồng hành cùng 
Việt Nam trong chuyển 
đổi hệ thống LTTP

Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

ÔNG ĐÀO THẾ ANH

Thách thức lớn 
nhất hiện nay là 
vấn đề tiêu dùng 
trong nước, an 
ninh dinh dưỡng
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Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

Đại diện nhóm tư vấn về nghiên cứu nông 
nghiệp quốc tế CGIAR

TIẾN SĨ SABINE DOUXCHAMOS 

Hệ thống nông nghiệp Việt 
Nam đã có những bước tiến 
đáng kể trong việc cung cấp 
bữa ăn đủ dinh dưỡng, giảm 
thiểu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 
ở các vùng khó khăn.

UNICEF: Cần có 
chương trình tuyên 
truyền cho bữa ăn có 
lợi tốt cho sức khỏe, 
đồng thời cần ngăn 
cấm việc buôn bán 
các thực phẩm có hại 
cho trẻ

Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam

BÀ LESLEY MILLER
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Chuyên gia nông nghiệp cao cấp, 
Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu 
thể chế và thị trường nông nghiệp

TS ĐẶNG KIM SƠN

Đã đến lúc Việt 
Nam phải tính đến 
nội dung ‘Ngoại 
giao về an ninh 
lương thực’

Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

ÔNG NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Xây dựng hệ thống 
LTTP: Minh bạch, 
trách nhiệm và bền 
vững là một mục 
tiêu rất lớn đối với 
nền nông nghiệp 
Việt Nam
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TS ĐẶNG KIM SƠN

ÔNG NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Chủ tịch tập đoàn Thaibinhseeds 

TRẦN MẠNH BÁO

Phải biến nông thôn 
hóa doanh nghiệp và 
nông dân hóa doanh 
nhân thì mới có thể 
phát triển kinh tế nông 
nghiệp chứ không 
chỉ là sản xuất nông 
nghiệp.

Chuyên gia Chính sách Nông nghiệp, FAO Rome.

BÀ NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Việt Nam không thể có 
được hệ thống lương 
thực thực phẩm bền 
vững nếu không giải 
quyết triệt để vấn đề 
ATTP.
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VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỐI THOẠI VỀ
I. HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM

I. BỐI CẢNH CHUNG

Việt Nam là một nước có diện tích đất đai không lớn với 33 triệu ha, trong đó đất nông, lâm nghiệp khoảng 
26,0 triệu ha (10,3 triệu ha có thể sử dụng trong nông nghiệp và khoảng gần 16,0 triệu ha là đất lâm nghiệp) với 
bình quân đất nông nghiệp trên đầu người vào loại thấp nhất của thế giới. Hệ thống lương thực thực phẩm Việt 
Nam trong những thập kỷ qua đã trải qua những giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt. Xuất phát điểm là 
một trong những nước nghèo nhất trong những năm cuối 1980 – đầu 1990 với 60% dân số sống dưới mức đói 
nghèo. Nhờ quyết sách “Đổi mới” của Đảng và Nhà nước – chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch bao cấp sang mô 
hình kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đa dạng thành phần kinh tế và giải phóng tư liệu sản xuất, 
Việt Nam cơ bản đã thoát nghèo và đảm bảo cân đối về lương thực thực phẩm vào năm 2000. Bước ngoặt tiếp 
theo là sau hơn 10 năm đàm phán, Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức Thương mại thế giới vào năm 2007. 
Cùng với đó, hệ thống cung ứng, lưu thông hàng hóa, nông sản, thực phẩm của Việt Nam ngày cànghội nhập 
chặt chẽ với hệ thống thực phẩm thế giới. 

Năm 2020, dân số của Việt Nam cũng đã đạt 97,7 triệu người, mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người. 
Nông nghiệp Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, ổn định xã hội 
và sinh kế cho trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn đóng góp 14,85% GDP của quốc gia và khoảng 
35% lực lượng lao động. 

Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong số những quốc gia xuất khẩu lương thực thực phẩm quan trọng, 
góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới. Mười năm qua, Việt Nam luôn là một trong bốn quốc gia xuất 
khẩu gạo hàng đầu thế giới. Không chỉ dừng ở những mặt hàng lương thực thiết yếu, Việt Nam đã vươn lên trở 
thành một trong hai nước xuất khẩu cà phê đứng đầu thế giới, chỉ sau Braxin; số một thế giới về mặt hàng gia vị 
như hồ tiêu. Việt Nam cũng là nhà xuất khẩu lớn và quan trọng đối với thủy sản, điều, rau quả. Ước tính, 50% 
sản lượng lương thực thực phẩm sản xuất ra là dành cho xuất khẩu. Mặc dù bị tác động của đại dịch Covid-19 
và biến đổi khí hậu, thiên tai, nhưng nông nghiệp Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương ở mức 2,68% năm 
2020. Ngoài đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm trong nước và xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, 
năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt 41,53 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu 
nông sản đạt 24,23 tỷ USD đóng góp vào an ninh lương thực thế giới. Nói cách khác, bên cạnh đáp ứng 97,7 
triệu dân trong nước, Việt Nam cũng đóng góp nuôi sống gần 100 triệu dân số thế giới.

Mặc dù, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ lớn trong việc giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và 
đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế cũng như phát triển kinh tế-xã hội trong khoảng 30 năm trở lại đây, tuy nhiên 
các cộng đồng nông nghiệp và nông thôn vẫn tiếp tục nằm trong nhóm những người nghèo nhất và dễ bị tổn 
thương nhất, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi và các biến động thị trường. Ngành 
nông nghiệp và thực phẩm, đến nay vẫn là nguồn sinh kế quan trọng nhất đối với người dân Việt Nam, rất cần 
tiếp tục các nỗ lực giảm nghèo và giải quyết những thách thức ngày càng lớn đối với phát triển nông nghiệp và 
nông thôn.  Mặc dù sản xuất dư thừa lương thực, nhưng các thách thức về suy dinh dưỡng trẻ em và khả năng 
tiếp cận vẫn còn cao ở một số vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của ngành nông nghiệp trong những thập niên gần đây với chiến lược thâm 
canh cao đã gây ra những tác động đối với môi trường, đặc biệt là ô nhiễm tài nguyên đất và nước do sử dụng 
quá mức các loại hóa chất nông nghiệp, thuốc kháng sinh, tạo ra chất thải không có khả năng phân hủy sinh 
học, nạn phá rừng, mất đa dạng sinh học, xói mòn nguồn vật liệu cây trồng bản địa, suy thoái đất và hệ sinh 
thái, phát thải khí nhà kính, cũng như dẫn tới việc di cư quy mô lớn từ nông thôn ra thành thị. Ngành nông ng-
hiệp Việt Nam chủ yếu là các nông hộ quy mô nhỏ, với đặc điểm điển hình là năng suất lao động hạn chế, manh 
mún và tiêu thụ sản phẩm qua trung gian,  cơ hội việc làm ít và mức lương thấp cho lao động nông nghiệp. 
Ngoài ra, các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu dạng thô, chỉ có hàm lượng giá trị gia tăng rất nhỏ, chưa đảm bảo 
tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm một phần do hạn chế về đổi mới công nghệ và thể chế quản trị. Người nông 
dân ít có điều kiện tiếp cận thị trường, tìm hiểu thông tin thị trường và tham gia vào các chuỗi giá trị - thường 
chỉ dừng ở khâu cung cấp nguyên liệu thô mà ít có vai trò tăng giá trị cho nông sản. Các HTX nông nghiệp 
mới được thành lập, cho nên năng lực hỗ trợ cho hộ nông dân tham gia thị trường còn hạn chế.Trong khi đó, 
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các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tiếp tục chiếm ưu thế đối với một số loại nông sản chủ chốt và đặc biệt 
là các thị trường xuất khẩu. 

Đại dịch Covid-19 đã chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng của chuỗi cung thực phẩm toàn cầu đó là sự thiếu 
ổn định ở cấp độ chưa từng có, trong đó có việc đứt gãy chuỗi cung, các điểm nghẽn về thị trường lao động, 
cung ứng vật tư đầu vào, tổ chức sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, vận tải và hậu cần. Đại dịch đã và 
đang đang gây thiệt hại nặng nề về sức khỏe, kinh tế, an sinh xã hội ở quy mô toàn cầu, việc đảm bảo an ninh 
lương thực, an ninh dinh dưỡng và giảm đói nghèo ở các quốc gia vẫn đang gặp nhiều khó khăn thách thức. 
Tài nguyên cho sản xuất nông nghiệp ngày càng khan hiếm hơn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày 
càng gay gắt đang là những thách thức lớn để đảm bảo an ninh lương thực cho Việt Nam nói riêng và cho 7,9 
tỷ dân trên toàn thế giới nói chung. 

Tóm lại, Việt Nam cùng lúc cần phải hành động mạng mẽ để đạt được tiến bộ trong việc thích ứng thông 
minh với tác động ngày càng nghiêm trọng của thiên tai và biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả và bền vững 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng cường năng lực quốc gia trong môi trường thương mại biến động khó 
lường, cải thiện đáng kể và đa dạng hóa nguồn sinh kế và thu nhập cho các nông hộ – kèm theo việc triển khai 
các biện pháp bảo đảm an toàn về xã hội và môi trường một cách bền vững. 

Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống lương thực thực phẩm (LTTP) của Liên hợp quốc (LHQ) năm 2021 (sẽ 
được tổ chức vào tháng 9/2021) là một sự kiện được Tổng thư ký LHQ kêu gọi các nhà Lãnh đạo thế giới, lãnh 
đạo các quốc gia tham dự nhằm giúp định hướng cho Hệ thống LTTP và thúc đẩy hành động tập thể để đạt được 
17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào năm 2030.Nhằm chuẩn bị cho việc tham gia Đối thoại thượng đỉnh 
Hệ thống LTTP 2021, Việt nam đã tổ chức các cuộc đối thoại quốc gia, bao gồm 2 vòng Đối thoại quốc gia và 
03 Đối thoại cấp vùng miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong tháng 6 và tháng 7 năm 2021. 

II. CÁC CUỘC ĐỐI THOẠI QUỐC GIA
1. Mục tiêu chung:

Các cuộc Đối thoại cấp quốc gia và cấp vùng có mục tiêu chung là: “Thông qua đối thoại cởi mở với các 
bên liên quan, xác định những điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội quan trọng nhất trong Hệ thống Thực phẩm của 
Việt Nam, nhằm đạt được các mục tiêu Không còn nạn đói và Xóa nghèo vào năm 2030 trong số 17 Mục tiêu 
phát triển bền vững của Chương trình nghị sự 2030. Đối thoại là cơ hội để đánh giá những thành tựu gần đây 
của Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp, cũng như xóa đói giảm nghèo và cải thiện dinh dưỡng. 

2. Chủ đề các cuộc đối thoại

Chủ đề của đối thoại xác định các lộ trình hướng tới các hệ thống thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và 
bền vững hơn đến năm 2030. Nội dung của các cuộc Đối thoại về Hệ thống Lương thực Thực phẩm (LTTP) 
của Việt Nam từ góc độ quốc gia và cấp vùng tập trung vào 5 Lộ trình hành động chính để chỉ ra những thách 
thức, cơ hội, các giải pháp ưu tiên cần lựa chọn trong bối cảnh hiện tại.

Lộ trình hành động 1- Đảm bảo mọi người tiếp cận được thực phẩm an toàn và dinh dưỡng

Lộ trình hành động 2 - Chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững

Lộ trình hành động 3 - Đẩy mạnh sản xuất LTTP bền vững

Lộ trình hành động 4 - Chuỗi giá trị cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Lộ trình hành động 5 - Tăng khả năng chống chịu với các cú sốc, sức ép.

Thông qua các cuộc đối thoại, Chính phủ Việt Nam nhận thức sâu sắc cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các 
quốc gia và các tác nhân trong Hệ thống Lương thực thực phẩm để cùng nhau hành động nhằm tạo ra những 
thay đổi sâu rộng của cả hệ thống. Việc này sẽ giúp làm tốt hơn công tác xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh 
lương và dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nhóm dễ 
bị tổn thương, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, cũng là cơ hội để kết nối, phát triển chuỗi giá 
trị nông sản chủ lực của Việt Nam theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Vì vậy, Việt Nam rất hoan 
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nghênh và đánh giá cao lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống 
lương thực thực phẩm (LTTP) của Liên hợp quốc năm 2021 nhằm giúp định hướng cho Hệ thống lương thực 
thực phẩm và chung tay hành động để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

II. CÁC VẤN ĐỀ CỦA HỆ THỐNG LTTP CỦA VIỆT NAM 
Hệ thống LTTP của Việt Nam rất đa dạng và đang đối mặt với nhiều thách thức.Đối thoại cũng đã chỉ ra 

những tiềm ẩn của tác động kép, xảy ra khi nhiều tác động cùng diễn ra, đặc biệt đối với các cộng đồng dễ bị 
tổn thương. Đây là những vấn đề phức tạp và có mối liên hệ qua lại với nhau, đòi hỏi sự hợp tác đa ngành, đa 
cấp và đa đối tác, công cụ chính sách và truyền thông phù hợp. 

1. Các vấn đề tồn tại chính của hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam:

1.1. Biến đổi khí hậu và các rủi ro thiên tai

Các dự báo và thực tế biến đổi khí hậu và các rủi ro thiên tai toàn cầu những năm gần đây cho thấy Việt Nam 
là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Biến đổi khí hậu. Bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, 
sâu bệnh hại thường xuyên xảy ra, gây tổn thất tương đương 2% GDP hàng năm. Đại dịch Covid-19 đã gây ra 
những đứt gãy cơ bản trong chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm toàn cầu - Việt Nam cũng không ngoại lệ. 
Điều đó đặt ra thách thức phải củng cố và tăng cường năng lực chống chịu của hệ thống sản xuất, cung ứng 
lương thực thực phẩm.

1.2. Tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm.

Năng suất và sản lượng lương thực, thực phẩm của Việt Nam trong ba thập niên qua luôn tăng trưởng. Đó là 
kết quả của định hướng theo mục tiêu tăng năng suất và sản lượng. Điều này cũng dẫn đến hệ lụy là tài nguyên 
thiên nhiên bị suy giảm và đi kèm theo đó là những lo ngại về suy giảm chất lượng (dinh dưỡng và vi chất) và 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 

1.3. Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm

Việc lạm dụng quá nhiều hóa chất và đầu vào trong sản xuất (thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, 
phân bón và tưới tiêu) gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm và làm tăng 
giá thành sản xuất nông sản, giảm thu nhập của người sản xuất. Hệ thống sản xuất thâm canh, ô nhiễm chưa 
được kiểm soát đầy đủ và tăng phát thải khí nhà kính đã làm suy thoái tài nguyên đất, nước, nguồn lợi thủy 
sản và đa dạng sinh học đồng thời góp phần gây ra biến đổi khí hậu. Sản xuất và sử dụng các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên kém hiệu quả, thiếu đa dạng và chưa bền vững đã làm tăng tính dễ bị tổn thương của hệ thống 
LTTP đối với thị trường, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, các cú sốc và áp lực rủi ro bên ngoài hệ thống. 

1.4. Tỷ lệ lãng phí và thât thoát lương thực thục phẩm còn nhiều

Tỷ lệ thất thoát và lãng phí lương thực thực phẩm ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao. Việc ít sử dụng và tái sử 
dụng các phụ phẩm nông nghiệp dẫn đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên không hiệu quả và ảnh hưởng 
tiêu cực đến môi trường ngày càng lớn.Trong khi đó, khuyến khích về tài chính, kỹ năng và thông tin cần thiết 
để áp dụng các phương pháp thực hành sản xuất tốt đảm bảo bền vững như VietGAP và GAP các loại, nông 
nghiệp thông minh với khí hậu (CSA), canh tác nông nghiệp sinh thái (canh tác hữu cơ, nông lâm kết hợp, nông 
nghiệp bảo tồn, hệ thống tổng hợp chăn nuôi-trồng trọt, nông nghiệp tuần hoàn v.v.) còn hạn chế.  

1.5. Chuỗi giá trị sản xuất và thị trường còn nhiều tồn tại

Chuỗi giá trị sản xuất và thị trường còn tồn tại nhiều vấn đề. Hệ thống sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, thâm 
canh, manh mún và chuỗi giá trị thiếu tính kinh tế theo quy mô gây khó khăn trong việc mở rộng áp dụng 
những công nghệ tiên tiến, thực hành bền vững và hệ thống công nghiệp trong chế biến.Các nhà sản xuất quy 
mô nhỏ, HTX và các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường không thể đáp ứng được các yêu cầu về các đặc tính 
của sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn cho thị trường nội địa và xuất khẩu, hạn chế đổi mới do yếu kém 
trong tiếp cận với thông tin về thị trường và công nghệ mới, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, cũng như thiếu các dịch 
vụ tài chính sáng tạo, đặc biệt là các giải pháp công nghệ số để cung cấp các hệ thống tín dụng, hỗ trợ vốn/vay 
vốn, tiết kiệm, bảo hiểm và thanh toán. 
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1.6. Hiệu quả hoạt động của HTX và các hiệp hội ngành hàng còn hạn chế

Hiệu quả hoạt động của các HTX và hiệp hội theo ngành hàng bị hạn chế do sự yếu kém về năng lực tài 
chính, quản trị và liên kết với thị trường và khu vực tư nhân.

Hạn chế trong đầu tư vào quản lý các khâu từ thu hoạch, sau thu hoạch, bảo quản, tồn trữ thực phẩm và 
chế biến thực phẩm cũng như các hệ thống chức năng về truy xuất nguồn gốc,tăng thất thoát và lãng phí thực 
phẩm,giảm các lựa chọn để gia tăng giá trị và sản xuất thực phẩm an toàn và bổ dưỡng dẫn đến hạn chế khả 
năng tiếp cận các thị trường có giá trị cao hơn ở trong nước và quốc tế. Sản xuất thiếu hợp tác dẫn đến chất 
lượng và giá trị gia tăng thấp, bất bình đẳng trong phân chia lợi ích và trách nhiệm, dễ đổ vỡ chuỗi cung ứng. 
Thêm vào đó,lực lượng lao động trẻ chuyển dịch nhanh sang các ngành kinh tế khác không những dẫn đến 
nguy cơ mất động lực sản xuất, sáng tạo, áp dụng công nghệ, số hóa để chuyển hóa hệ thống mà còn đòi hỏi 
phải đầu tư vốn và cơ giới hóa để thay thế lao động.

1.7. Chính sách khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân còn hạn chế

Các chính sách khuyến khích và đầu tư của khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng vận tải, hậu cần, lưu trữ, phân 
phối và dây chuyền bảo quản/vận chuyển lạnh quan trọng làm hạn chế khả năng kết nối với thị trường, tăng 
chi phí giao dịch và giảm chất lượng sau thu hoạch còn thiếu. Năng lực triển khai và thực thi các hiệp định và 
đàm phán thương mại quốc tế còn hạn chế.

1.8. Tỷ lệ suy dinh dưỡng vẫn còn cao

Tỷ lệ suy dinh dưỡng tại Việt Nam vẫn xếp vào hàng cao trên thế giới và đặc biệt cao đối với một số vùng 
có điệu kiện tự nhiên và kinh tế khó khăn như miền núi phía Bắc và Tây Nguyên do hạn chế trong tiếp cận và 
sự sẵn có của thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và giá cả hợp lý đối với người nghèo và dễ bị tổn thương. Ngược 
lại, ở đô thị, tỷ lệ béo phì ở khu vực đô thị gia tăng nhanh chóng. Suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì tạo nên 
gánh nặng kép đối với an ninh dinh dưỡng quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu do đại bộ phận dân số chưa nhận 
thức đầy đủ và hình thành thói quen ăn uống cân đối dinh dưỡng, đặc biệt là đối với vi chất; chưa quan tâm 
đúng mức đối với dinh dưỡng và sức khỏe; chưa nói đến việc thay đổi nhận thức, thói quen và trào lưu tiêu 
dùng có trách nhiệm và tiêu dùng xanh, hướng tới ủng hộ và bảo vệ sinh kế cho người nghèo, chống thất thoát 
lãng phí, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, và giảm phát thải, chưa chú ý đến phát triển sản xuất và sử dụng 
các thực phẩm giàu dinh dưỡng và vi chất tại chỗ tốt cho sức khỏe. Thông tin số liệu về dinh dưỡng và an toàn 
thực phẩm vẫn là một khoảng trống lớn gây khó khăn cho người tiêu dùng do hệ thống kiểm soát chất lượng, 
an toàn, truy xuất nguồn gốc và tính toàn vẹn của thực phẩm còn yếu. 

Sự phối hợp và cộng tác giữa các ngành, các Bộ và các tổ chức từ cấp địa phương đến quốc gia (ví dụ: biến 
đổi khí hậu, sử dụng đất, nước và sản xuất, tính bền vững, môi trường, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực 
phẩm, nông nghiệp cho sức khỏe và dinh dưỡng) còn yếu kém, chồng chéo gây khó khăn trong triển khai và 
làm hạn chế kết quả. Bên cạnh đó, sự hợp tác của khu vực tư nhân (ví dụ, Hợp tác công tư PPP) trong hệ thống 
LTTP chưa được như kỳ vọng, làm giảm đầu tư, đổi mới và phát triển năng lực. Khả năng bị ảnh hưởng của 
các nhóm dễ bị tổn thương trong hệ thống LTTP tăng lên do quá trình xem xét, lồng ghép và hành động về bình 
đẳng giới , tăng cường sự tham gia và hòa nhập xã hội còn thiếu. Nguồn lực và khả năng của các nhà hoạch 
định chính sách, nhà nghiên cứu đào tạo và chuyển giao công nghệ để phát triển và thực hiện đồng bộ các giải 
pháp mang tính hệ thống cho việc chuyển đổi trong hệ thống LTTP còn hạn chế, ứng dụng công nghệ thông tin, 
số hóa để cung cấp các giải pháp cho nhiều vấn đề kỹ thuật trong hệ thống LTTP còn nhiều bất cập và trở ngại.

III. CƠ HỘI VÀ ĐỀ XUẤT
Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình 

Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017), bao gồm 115 mục tiêu 
cụ thể, tương ứng với 17 Mục tiêu phát triển bền vững.Việt Nam cũng là nước đầu tiên trong khu vực Đông 
Nam Á cam kết thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia Không còn nạn đói đến năm 2025 nhằm thực 
hiện 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 phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đang thực 
hiện tại Việt Nam. 
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Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng và phát triển bền vững, tối ưu hoá chi phí sản xuất có tính đến các yếu tố mới nảy sinh như tự do hóa 
thương mại, biến đổi khí hậu, rủi ro dich bệnh, nông nghiệp thông minh và kiểm soát thất thoát lương thực. 
Các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nhiều chương trình, đề án khác của Chính phủ giai đoạn tới 
đã có nhũn định hướng mới quan tâm đến phát triển các hệ thống LTTP có tính địa phương, bản địa (OCOP) 
cao, quan tâm đến an toàn thực phẩm và dịch bệnh, kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hy vọng 
sẽ góp phần đẩy mạnh khả năng cải tiến Hệ thống LLLT trong trung hạn.

Sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam hướng tới cách tiếp cận đa mục đích nhằm: (a) tiếp tục 
chuyển đổi thành quốc gia cung ứng hàng hóa nông sản ngày càng lớn mạnh, phục vụ nhu cầu về khối lượng 
và chất lượng ngày càng tăng của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu; (b) thích ứng thông minh với 
khí hậu, bảo vệ tài nguyên, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học; (c) cung cấp nguồn sinh kế bền vững trong 
khi vẫn phải đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là cho người nghèo ở những vùng nông thôn.Điều này được thể 
hiện thông qua nhiều chương trình/ kế hoạch hành động, chiến lược quốc gia đã được Chính phủ và Bộ Nông 
nghiệp và PTNT ban hành với mục tiêu thương hiệu nông nghiệp Việt Nam là Nhà cung cấp lương thực thực 
phẩm “trách nhiệm, minh bạch và bền vững”.

Trong thập kỷ hành động này, Hệ thống LTTP đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nỗ lực để đạt được 
tất cả 17 Mục tiêu phát triển bền vững.Khung Hệ thống LTTP đưa ra cách tiếp cận hợp tác đa ngành và đa 
cấp phù hợp với các chương trình hành động và chính sách hiện hành của Việt Nam như Kế hoạch Cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  bền vững giai 
đoạn 2021 – 2025; Chương trình OCOP, Chương trình Hành động Quốc gia Không còn nạn đói đến năm 2025; 
Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 v.v...

Bên cạnh các hoạt động của Chính phủ, có rất nhiều chương trình, dự án, đầu tư và sáng kiến đang được 
thực hiện trong lĩnh vực thực phẩm bởi khu vực tư nhân, nhiều nhà tài trợ đa phương và song phương, các tổ 
chức nghiên cứu và phát triển trong nước và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các Hiệp hội ngành 
hàng và các nhóm xã hội dân sự.

MỘT SỐ SÁNG KIẾN VÀ GIẢI PHÁP CHUNG
Sau khi xác định được các thách thức chính đối với hệ thống LTTP của Việt Nam, các cuộc Đối thoại cấp 

quốc gia và cấp vùng đã đi đến một số sáng kiến và giải pháp chung cần thiết cho việc chuyển đổi hệ thống 
LTTP minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn đến năm 2030, cụ thể như sau:

1. Thành lập Diễn đàn đa phương đầu tư và đổi mới nhằm nâng cao các mô hình và chiến lược phát triển 
chuỗi giá trị LTTP khả thi và bền vững kết hợp các nguyên tắc kinh tế nông nghiệp và thông minh với khí hậu, 
chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, chú trọng sản xuất LTTP lành mạnh và bổ dưỡng,tạo thuận lợi cho 
thương mại nông sản toàn cầu, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản trong đại dịch Covid-19.

Việt Nam hoan nghênh Tầm nhìn hướng tới phát thải bằng không (Net-Zero Emission) vào năm 2050 của 
Lãnh đạo các nước tại Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G); cam kết chuyển đổi 
Hệ thống LTTP theo hướng xanh, áp dụng nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải khí nhà kính 
và bền vững.

2. Rà soát và đổi mới thể chế, chính sách và các quy định trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời 
tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các thể chế, đối tác và lồng ghép và tích hợp các vấn đề và chương trình 
liên kết hệ thống LTTP.Cập nhật, bổ sung chính sách về tín dụng, bảo hiểm, khởi nghiệp, khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và khuyến khích đầu tư có trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp và hệ thống lương thực 
thực phẩm. Cần đặc biệt quan tâm đến việc sửa đổi các quy định về quản lý đất đai theo hướng tạo điều kiện 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất nội ngành được dễ dàng hơn, công nhận, xác nhận các quyền sử dụng đất và 
các tài sản đầu tư trên đất. Hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển đa dạng các loại hình tổ chức nông dân, hợp tác 
xã và các hội, hiệp hội nghề trong nông nghiệp, nông thôn.

3. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật chất (đường bộ, giao thông, dịch vụ hậu cần logistic, chuỗi công nghệ lạnh, 
chợ đầu mối phân phối, hạ tầng công nghệ cho chuyển đổi số, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh) 
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để cải thiện liên kết vùng vàkết nối thị trường và hệ thống phân phối LTTP. Đầu tư cơ ở hạ tầng cần gắn với ưu 
tiên về các yếu tố liên quan đến thay đổi hành vi và thực hành sản xuất trong hệ thống LTTP.

4. Đầu tư vào Nghiên cứu phát triển và Đổi mới sáng tạo, chuyển giao khoa học công nghệ gắn với nhu cầu 
của hệ thống LTTP, tiếp cận quản lý rủi ro,tăng cường hiệu quả trong bảo quản, chế biến, tái chế phụ phẩm,qua 
đó giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm và nâng cao giá trị dinh dưỡng của thực phẩm,gia tăng giá trị bằng các 
thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng; Tăng cường liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo  để Việt Nam hướng 
tới trở thành một trung tâm sáng tạo về Hệ thống lương thực thực phẩm của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, 
Việt Nam cùng với các đối tác quốc tế hướng tới chuyển đổi xanh nền kinh tế và xây dựng hệ thống lương thực 
thực phẩm phát thải thấp. Đầu tư từ quan điểm mang tính hệ thống đa ngành với sự tham gia của các Bộ khác 
nhau. Đầu tư cần chủ trọng cả các yếu tố kỹ thuật và có sự xem xét về các khía cạnh xã hội với người nông dân 
ở trọng tâm của đổi mới sáng tạo.

5. Đầu tư vào Chuyển đổi số trên toàn bộ hệ thống thực phẩm từ truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, 
quy cách sản phẩm và chất lượng, thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, thu mua và phân phối sản phẩm, cung 
cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật; Chuyển đối số sẽ đi cùng với quá trình đổi mới thể chế quản trị để phát triển hệ 
thống lương thực thực phẩm tích hợp đa giá trị, bao gồm cả kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan và môi trường.

6. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin trong quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
nguồn nước, bao gồm cả quản lý nguồn nước xuyên biên giới, tài nguyên biển và hợp tác Nam-Nam. Hợp tác, 
kết nối trong nghiên cứu, dự báo và xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo rủi ro về thiên tai, dịch bệnh.

7. Đổi mới trong khuyến nông, đào tạo và giáo dục trên diện rộng cho nông dân, người tiêu dùng và kinh 
doanh theo chuỗi giá trị; Xây dựng và cập nhật bảng cân đối dinh dưỡng quốc gia, làm cơ sở định hướng sản 
xuất, phân phối; tăng cường giáo dục để tạo văn hóa sản xuất và tiêu dùng an toàn, thói quen ăn uống lành 
mạnh, cân đối dinh dưỡng, tiêu dùng tiết kiệm – tránh các bệnh từ thực phẩm, giảm thất thoát lãng phí thực 
phẩm, và tiêu dùng xanh, có trách nhiệm cho toàn dân.

8. Ưu tiên bình đẳng giới, sự tham gia và hòa nhập xã hội, các chính sách đưa ra đặc biệt quan tâm các nhóm 
dễ bị tổn thương nhất, nhóm yếu thế bị ảnh hưởng bởi các cú sốc và áp lực rủi ro; Các sáng kiến về tài chính, 
đặc biệt là các giải pháp công nghệ tài chính giúp cho vay và tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm và thanh toán hiệu 
quả hơn.

CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ DỰA TRÊN KẾT QUẢ CÁC CUỘC 
ĐỐI THOẠI :

1. Giải pháp đối với Lộ trình hành động 1: Đảm bảo tiếp cận với thực phẩm an toàn và dinh dưỡng

Việc tiếp cận dễ dàng các thực phẩm an toàn và chất lượng tốt, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và cho các 
nhóm thu nhập thấp, dễ bị tổn thươngcòn nhiều khó khăn. Do vậy cần có các giải pháp hỗ trợ tiếp cận hệ thống 
lương thực đa ngành, đa cấp và đa lĩnh vực nhằm giảm tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi và đói nghèo dai 
dẳng ở các vùng miền núi phía Bắc và miền Trung, đặc biệt là các dân tộc thiểu số và ở Đồng bằng sông Cửu 
Long, để tăng khả năng tiếp cận đối với thực phẩm lành mạnh với giá cả hợp lý, thông qua các chính sách, 
công nghệ và can thiệp đổi mới, phối hợp với khu vực tư nhân, áp dụng các chương trình đầu tư, chính sách, 
đào tạo và giáo dục chiến lược đặc biệt là giữa Chương trình Không còn nạn đói, Kế hoạch Cơ cấu lại ngành 
Nông nghiệp, Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia, Chương trình mục tiêu Xây dựng Nông thôn mới và Kế hoạch 
thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu và Kế hoạch triển khai khung hành động SENDAI về giảm thiểu rủi ro 
thiên tai.

Rà soát và cập nhật các chính sách, chương trình giáo dục và truyền thông, đặc biệt là truyền thông đại 
chúng, truyền thông xã hội và sự hợp tác của khu vực tư nhân để thúc đẩy sản xuất thực phẩm an toàn, dinh 
dưỡng, chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối dinh dưỡng, hạn chế thực phẩm không lành mạnh và giảm tỷ lệ 
thừa cân và béo phì, đặc biệt là ở các khu vực thành thị. Hỗ trợ các chương trình giáo dục và bữa ăn học đường 
và môi trường thực phẩm học đường để thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh và đủ chất dinh dưỡng.. 

Cần xác định các chính sách, quy định và các giải pháp về thị trường để thúc đẩy sản xuấtvà tăng nhu cầu 
về thực phẩm lành mạnh và đảm bảo dinh dưỡng. Tăng cường các chính sách, tiêu chuẩn và quy định đối với 
việc tiếp thị thực phẩm không lành mạnh, ghi nhãn về dinh dưỡng và nguồn gốc sản phẩm. Thực thi có hiệu 
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quả các chính sách về  tăng cường vi chất vào thực phẩm. Cải thiện hệ thống an toàn thực phẩm với việc tăng 
cường bằng chứng, quản lý dựa trên rủi ro và truyền thông về nguyên nhân, nguy cơ và tác động của các vấn 
đề an toàn thực phẩm. Phát triển các hệ thống chứng nhận và đảm bảo một cách sáng tạo để cung cấp các tín 
hiệu và thông tin thị trường rõ ràng cho người tiêu dùng. 

Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng sản xuất thực phẩm hữu cơ, thực phẩm giàu dinh dưỡng 
(biofortification).Thúc đẩy việc sử dụng các loại thực phẩm an toàn và đảm bảo dinh dưỡng một cách bền vững 
bằng cách tận dụng cơ hội về nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu và sự sẵn sàng chi trả bằng cách phát triển 
các nghiên cứu và can thiệp về an toàn thực phẩm phù hợp với các chuỗi giá trị nông sản cụ thể. Hỗ trợ tạo mối 
liên kết và phối hợp tốt hơn giữa các tác nhân liên quan tới an toàn thực phẩm, các sáng kiến và dự án về an 
toàn thực phẩm (ví dụ: các dự án SAFEGRO, SafePORK, thông qua Nhóm kỹ thuật về an toàn thực phẩm).Sử 
dụng công nghệ để làm giảm tính không lành mạnh của các thực phẩm chế biến thông qua sự hợp tác và đầu 
tư của các tác nhân trong công nghệ thực phẩm, của chính phủ và khu vực tư nhân.

2. Giải pháp đối với Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững 

Tận dụng lợi thế của truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông xã hội đểđẩy mạnh các chương 
trình giáo dục và truyền thông có hệ thống và sáng tạo nhằm thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh và bổ dưỡng, 
giáo dục ý thức người dân trong tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các nhu cầu một cách hiệu quả, đồng 
thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, xã hội và kinh tế.

Tăng cường các chương trình đào tạo và giáo dục nhằm thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng và 
tiêu dùng LTTP trong cộng đồng nông thôn và dân tộc ít người ở miền núi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.Bên 
cạnh đó, cần cải thiện các chính sách, công nghệ và can thiệp với khu vực tư nhân để cung cấp thực phẩm lành 
mạnh hơn, dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.Tăng cường các chính sách, 
tiêu chuẩn và quy định về ghi nhãn thực phẩm dinh dưỡng và nguồn gốc sản phẩm.

Xây dựng hoàn thiện các văn bản qui định về Luật bảo vệ người tiêu dùng. Thúc đẩy mạng lưới doanh ng-
hiệp với vai trò hỗ trợ, trách nhiệm với người tiêu dùng. Xây dựng môi trường thông tin minh bạch về doanh 
nghiệp – thực phẩm – người tiêu dùng.

Xây dựng chính sách về trách nhiệm của người tiêu dùng đối với việc sử dụng thực phẩm nhằm tránh thất 
thoát, lãng phí và không ảnh hưởng đến môi trường. Hướng tới xây dựng văn hóa về tiêu dùng thực phẩm.

3. Giải pháp đối với Lộ trình hành động 3: Đẩy mạnh sản xuất thực phẩm bền vững

Nền sản xuất nông nghiệp hiện đại trong giai đoạn tới phải là một nền nông nghiệp sinh thái thông minh 
dựa trên ứng dụng các đổi mới sáng tạo của các hệ thống nông nghiệp sinh thái, kết hợp với các phương thức 
quản trị thông minh chính xác áp dụng công nghệ số nhằm sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn trong điều kiện sử 
dụng tiết kiệm, bền vững và hiệu quả các nguồn lực tự nhiên.

Tích tụ ruộng đất là một trong những giải pháp tạo tiền đề để sản xuất quy mô lớnhơn, hình thành thế hệ 
nông dân chuyên nghiệp chủ các doanh nghiệp gia đình, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng 
suất, hiệu quả sản xuất đồng thời tiết kiệm các nguồn lực. Cầncải thiện các chính sách và quy định về sử dụng 
đấtnông nghiệp để giúp nông dân dễ dàng đa dạng hóa tạo ra các hệ thống sản xuất bền vững và đa dạng hơn, 
ví dụ, chuyển từ thâm canh lúa hoặc ngô sang các hệ thống hỗn hợp (ví dụ: lúa-tôm, trái cây, rau hữu cơ, hệ 
thống nông lâm kết hợp, hệ thống chăn nuôi kết hợp trồng trọt, nông nghiệp bảo tồn, VAC…).Các hệ thống 
chuyển đổi này cần có chiến lược phát triển dài hạn, quản lý một cách hệ thống liên ngành, tích hợp kiến thức 
khoa học và kiến thức địa phương để tránh rủi ro trong chuyển đổi tự phát, gây ra mất cân bằng trong cung và 
cầu thực phẩm, sử dụng không hiệu quả nguồn tài nguyên đất. Đẩymạnh sản xuất bền vững tăng tính tiếp cận 
thị trường có yêu cầu chất lượng cao thông qua áp dụng cơ giới hóa, canh tác nông nghiệp chính xác, nông 
nghiệp kỹ thuật số nhằm tăng hiệu quả và giảm thất thoát sau thu hoạch. Ban hành các hình thức khuyến khích 
để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giống cải tiến thích ứng tốt hơn với tác động của biến đổi 
khí hậu và thiên tai, phối hợp với khu vực tư nhân. Đồng thời, chú trọng công tác thu thập, bảo tồn và phát 
triển nguồn gen cây trồng, vật nuôi quý bản địa làm vật liệu chọn tạo, giống cả bằng hình thức tại nông hộ và 
ngân hàng gen. Hỗ trợ người nông dân gìn giữ các giống cây, con quý thông qua hỗ trợ phát triển các giống 
địa phương thành sản phẩm đặc sản, nâng cao giá trị kinh tếsản xuất, giúp người dân gắn bó với sản xuất nông 
nghiệp.Nghiên cứu các chính sách và chương trình hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích áp dụng các hệ thống sản 
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xuất sinh thái, bền vững hơn (ví dụ: thực hành nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp chính xác, nông lâm kết 
hợp, v.v.) và trồng rừng đặc biệt trên các vùng đất bạc màu, ven biển.  Hệ thống sản xuất tại những vùng có 
điều kiện khắc nghiệt cần đầu tư kết hợp với các ngành nghề đi kèm (ví dụ: ngành bảo quản, chế biến, thu mua 
và phân phối sản phẩm, v.v.).Phát triển và thí điểm các biện pháp khuyến khích để mở rộng quy mô mô hình 
thông minh với khí hậu nhằm giảm thiểu khí thải nhà kính từ nông nghiệp và góp phần tăng lưu trữ carbon.
Thúc đẩy mở rộng mô hình Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng ở các vùng miền núi, khó khăn nhằm khắc phục 
tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em. Khuyến khích mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái, kết hợp du 
lịch (trong đó có các mô hình cây xoài nhà mình, ruộng nhà mình) nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực 
thực phẩm đô thị và cải thiện môi trường đô thị.Các doanh nghiệp, người sản suất cũng phải áp dụng tư duy 
kinh tế nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp chính xác, tối ưu giá thành sản xuất, 
đảm bảo thu nhập cho người sản xuất.

Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp cần tập trung vào chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái cũng sẽ góp 
phần đa dạng hóa cây trồng, nâng cao năng lực của nông dân trong việc đảm bảo an ninh lương thực, cung ứng 
sản phẩm an toàn thực phẩm và tăng cường đa dạng sinh học nông nghiệp, cải thiện khả năng phục hồi của hệ 
thống sản xuất trước biến đổi khí hậu, góp phần giúp Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về thích ứng và 
giảm thiểu biến đổi khí hậu.Quan tâm đến và hỗ trợ chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp sang kinh tế sinh 
thái. Việt nam cần thiết tham gia sáng kiến về Liên minh chuyển đổi nông nghiệp sinh thái tại Hội nghị trù bị 
Hệ thống thực phẩm, nhằm mục tiêu đến năm 2030 đạt 25% diện tích nông nghiệp được sử dụng theo hướng 
sinh thái.

4. Giải pháp Lộ trình hành động 4: Nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm

Việt Nam là nước có tỷ lệ tổn thất và lãng phí thực phẩm khá cao, đo đócần phát triển các quy trình bảo 
quản, chế biến và bổ sung thực phẩm sáng tạo để cải thiện sự sẵn có của thực phẩm an toàn, lành mạnh, đảm 
bảo dinh dưỡng. Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích hợp tác công tư PPP và đầu tư của khu vực 
tư nhân vào cơ sở hạ tầng của hệ thống thực phẩm quan trọng (đường xá, giao thông, hệ thống phân phối và 
chuỗi lạnh, chuyển đổi số, hệ thống hậu cần logistics), hệ thống truy xuất nguồn gốc và tài chính để cải thiện 
khả năng cạnh tranh của chuỗi giá trị.  

HTX và các hội, hiệp hội nghề đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị, tuy nhiên hoạt động còn chưa 
tương xứng với vai trò do các hạn chế về nguồn lực, quản trị.Cần cập nhật các chính sách và đầu tư để hỗ trợ 
kỹ thuật và khuyến khích các hợp tác xã, hội, hiệp hội nghề từ đó nâng cao kỹ năng và năng lực, đổi mới, quản 
trị và liên kết thị trường với khu vực tư nhân.

Tăng cường việc tuân thủ trong sản xuất, hệ thống đảm bảo và truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách sáng 
tạo, sử dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ các nhà sản xuất và kinh doanh đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của 
thị trường về các thông số cụ thể, về chất lượng và an toàn thực phẩm.  Xây dựng các chính sách và chương 
trình giáo dục để tăng cường khả năng phục hồi tài chính của các nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên và các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs trong hệ thống LTTP, tạo cơ hội cho thanh niên trong các hệ thống LTTP, đặc 
biệt là trong đổi mới và sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Xây dựng và thực hiện các chiến lược đối phó với rủi 
ro, các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm và kế hoạch quản lý kinh doanh. 

Thúc đẩy chuyển đổi số sẽ tạo cơ hội về hoạt động kinh tế số giúp quản trị các chuỗi giá trị hiệu quả và bền 
vững hơn.Lợi ích cụ thể đầu tiên là người nông dân có thể tiếp cận với nhiều thông tin hơn để ra quyết định sản 
xuất chính xác hơn, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất và giảm ô nhiễm môi 
trường thông qua các nền tảng số do doanh nghiệp hay nhà nước cung cấp để kết nối với các dịch vụ đầu vào 
sản xuất như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ cơ giới hoá, vay tín dụng, tiếp cận khuyến nông 
số, dịch vụ dự báo thời tiết khí hậu, dịch vụ BVTV, dịch vụ bảo quản, vận chuyển, thu hoạch, tiếp cận thông tin 
về nhu cầu của người mua, các tiêu chuẩn của thị trường, thông tin giá cả cập nhật…Các nguồn thông tin này 
được thu thập, lưu trữ, cập nhật và tập hợp dưới dạng cơ sở dữ liệu mở, quản lý tập trung, do Bộ NN và PTNT 
cùng với các doanh nghiệp cung cấp để mọi người dân có thể kết nối sử dụng. Hộ nông dân, trang trại, HTX, 
hay doanh nghiệp sản xuất cũng có thể áp dụng các công nghệ sản xuất của nông nghiệp chính xác, áp dụng 
công nghệ tự động hoá để có thể tối ưu hoá từng phần của quá trình sản xuất với bón phân, tưới nước, xử lý 
thuốc BVTV…, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm ô nhiễm môi trường với sự hỗ trợ của các nền tảng số.  Cơ 
hội tiếp đến ở khâu sau thu hoạch, quản lý chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc, truy xuất thông tin và bán hàng 
thông qua thương mại điện tử với các nền tảng số do doanh nghiệp cung cấp. Các nền tảng này cũng có thể 
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đảm nhận luôn cả công tác hậu cần, vận chuyển. Với các công nghệ số tiên tiến như blockchain, internet vạn 
vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)…do các doanh nghiệp Việt nam phát triển, nông dân có thể tiếp cận với mức chi 
phí phù hợp là hoàn toàn khả thi.

5. Giải phápLộ trình hành động 5: Tăng khả năng thích ứng với tổn thương, cú sốc và áp lực rủi ro

Nông nghiệp Việt Nam đã có thay đổi chiến lược quan trọng từ tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát 
triển kinh tế nông nghiệp, chuyển từ nền nông nghiệp sản lượng cao sang nông nghiệp công nghệ cao, sinh 
thái, trách nhiệm, bền vững, khởi tạo chuyển đổi số, chuyển từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, 
từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị, kết nối đầu ra và kết nối đa tác nhân. Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn 
thiện các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy các hành động chuyển đổi các chuỗi giá trị nông sản sinh thái lấy 
“thuận thiên” làm cơ sở, con người làm trung tâm và có trách nhiệm với BĐKH tuân thủ nguyên tắc 3 Ps ( 
People, Planet and Prosperity - con người, bảo vệ hành tinh xanh và thịnh vượng) để khơi mở mọi tiềm năng 
nhằm chuyển đổi hệ thống LTTP từ sản xuất đến phân phối và tiêu dùng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu 
phát triển bền vững (SDGs) và đóng góp cho cuộc chiến chống BĐKH toàn cầu.

Nông nghiệp là sinh kế của phần đa dân số tại các vùng nông thôn và miền núi những người dễ bị tổn 
thương bởi thiên tai, dịch bệnh. Do vậy, cần đầu tư vào giáo dục trên diện rộng và hỗ trợ kỹ thuật để giúp nông 
dân dễ bị tổn thương và MSMEs áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và tăng khả năng phục hồi (ví 
dụ: Climate Smart, quản lý nông nghiệp và cảnh quan, quản lý cây trồng và dịch hại tổng hợp-ICM và IPM), 
tích hợp kiến thức bản địa của tất cả nông dân nhằm giảm khí phát thải, giảm xói mòn đất và tăng đa dạng sinh 
học nông nghiệp. Rà soát các chính sách và quy định giúp cho phép nông dân đa dạng hóa các hệ thống và cây 
trồng có khả năng chống chịu và bền vững hơn, đẩy nhanh việc phát triển và áp dụng các giống cải tiến thích 
ứng tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo về quản lý kinh doanh cơ 
bản và lập kế hoạch rủi ro, và áp dụng các công cụ kỹ thuật số để tăng cường khả năng phục hồi tài chính của 
nhóm nông dân nam và nữ dễ bị tổn thương và các MSME trong hệ thống LTTP.

Quan tâm tăng cường thu thập dữ liệu có hệ thống bằng cách sử dụng thông tin số và không gian địa lý 
vàohọc hỏi và phát triển kế hoạch sử dụng đất tốt hơn.

Xây dựng cơ chế, chính sách giúp tăng cường sự phối hợp của nghành nông nghiệp và khối dự báo khí 
tượng thủy văn ở các cấp trong việc đồng xây dựng, phổ biến khuyến nghị nông nghiệp tới người sản xuất 
thông qua áp dụng thông tin thời tiết, khí hậu (số liệu khí hậu, dự báo thời hạn mùa, tháng và 10 ngày). Đồng 
thời hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn áp dụng thông tin thời tiết, khí hậu vào sản xuất nông nghiệp và phổ biến khuyến 
nghị sản xuất thông qua các nền tảng công nghệ số hiện có. Ứng dụng kỹ thuật số, kênh tổng hợp, phân tích, 
chia sẻ thông tin về dự báo thời tiết theo đặc điểm địa phương để nông dân có phương án dự phòng với cú sốc 
có thể dự đoán trước.

Đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và thực hiện triển khai bảo hiểm nông nghiệp dựa trên 
chỉ số thời tiết, mở rộng đối tượng bảo hiểm giúp nông hộ dễ bị tổn thương chuyển giao rủi ro sản xuất. Đồng 
thời xây dựng chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về lợi ích, quyền và nghĩa vụ khi tham gia mua bảo 
hiểm nông nghiệp để người sản xuất có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Tiếp cận Một sức khoẻ (One Health) với sự hợp tác đa ngành đảm bảo sự hiệp lực và chi phí lợi ích cần 
được thúc đẩy mở rộng khi xây dựng, phát triển và thực hiện các đổi mới sáng tạo.
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VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
MINH BẠCH-TRÁCH NHIỆM-BỀN VỮNG

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh và bà Rana Flower - Trưởng Đại diện 
lâm thời FAO tại Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phụ lục 1: Cuộc đối thoại quốc gia thứ nhất

Phụ lục 1: Cuộc đối thoại quốc gia thứ hai
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CẤU TRÚC BIỂU MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC

Tài liệu cung cấp thông tin về cấu trúc Biểu mẫu phản hồi trực tuyến

Các kết quả từ Đối thoại Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm sẽ được sử dụng trong 
việc phát triển lộ trình hướng đến những Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững tại địa phương thực hiện. 
Những kết quả đó sẽ là những đóng góp giá trị đối với lộ trình quốc gia và cũng là sự quan tâm đến các nhóm 
công việc khác nhau chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh như: Theo dõi hành động, Nhóm khoa học và Tiên 
phong cũng như cho các Đối thoại khác.

CÁCH CÔNG BỐ PHẢN HỒI CHÍNH THỨC:

Biểu mẫu phản hồi chính thức được mở cho đại biểu trên Cổng Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh (Summit-
dialogues.org) trong phần Khu vực tham gia khi Đối thoại diễn ra. Tất cả các Biểu mẫu phản hồi chính thức 
được liên kết với Đối thoại đã được thông báo trên Cổng đối thoại. Vui lòng thực hiện các bước sau để hoàn 
thành biểu mẫu:

1. Đăng nhập vào “Tham gia” và chọn “Đối thoại của bạn” ở menu bên phải.

2. Nhấp vào “Hoàn thành biểu mẫu phản hồi” cho Đối thoại có liên quan.

3. Hoàn thành Biểu mẫu phản hồi - có 4 phần. Không có trường bắt buộc.

4. Bạn có thể tải lên các tài liệu bổ sung sau 4 phần.

5. Chọn lệnh “Đăng tải”.

Nếu bạn là đại biểu và sẵn sàng công bố phản hồi của mình nhưng chưa thể sử dụng Biểu mẫu phản hồi 
chính thức trực tuyến, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ đối thoại của Hội nghị thượng đỉnh Hệ thống lương 
thực, thực phẩm tại địa chỉ info@summitdialogues.org

MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC CÓ 4 PHẦN CHÍNH:

1. Tham gia

2. Nguyên tắc cam kết

3. Phương pháp

4. Trọng tâm đối thoại và Kết quả 

a. Trọng tâm chính

b. Phát hiện chính

c. Kết quả Chủ đề Thảo luận

d. Các lĩnh vực chưa thống nhất

 Thông tin bổ sung có thể được bao gồm dưới dạng tệp đính kèm có thể được chia sẻ cùng với việc gửi Biểu 
mẫu phản hồi.

Bạn được mời phản hồi về các kết quả của Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực 
phẩm ngay sau khi Đối thoại diễn ra. Khi phản hồi, vui lòng sử dụng Biểu mẫu phản hồi chính thức được lưu 
trữ trực tuyến trên Cổng đối thoại hội nghị tại địa chỉ Summitdialogues.org.
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SỰ THAM GIA

Tổng số người tham gia Tổng số người đăng ký: 206
Số đại biểu  tích cực: 85 - 150

Số lượng Đại biểu  
theo độ tuổi 0-18

19-30 3 31-50 107 51-
65

25 66-80 4 80+

Số lượng Đại biểu  
theo giới tính

Nam 102 Nữ 102 Khác
2

Số lượng Đại biểu  trong mỗi lĩnh vực
Cây trồng / Nông nghiệp* 98 Bán lẻ lương thực 7
Cá và nuôi trồng thủy sản 13 Công nghiệp thực phẩm 25
Chăn nuôi 11 Dịch vụ tài chính 1
Nông lâm Chăm sóc sức khỏe
Môi trường và sinh thái 8 Chính quyền Trung ương hoặc địa phương
Kinh doanh và thương mại Dinh dưỡng * 8
Đào tạo Tiện ích
Truyền Thông Công nghiệp
Chế Biến Thực Phẩm 7
Các Ngành Khác: 21
Số lượng Đại biểu  của nhóm các bên liên quan
Doanh nghiệp vừa / nhỏ / nghệ nhân 27 Thành viên Quốc hội
Doanh nghiệp quốc gia lớn Chính quyền địa phương
Tập đoàn đa quốc gia 15 Chính phủ và tổ chức quốc gia 37
Nông dân quy mô nhỏ Cộng đồng kinh tế khu vực 7
Nông dân quy mô vừa Liên hợp quốc 7
Nông dân quy mô lớn Tổ chức tài chính quốc tế
Tổ chức phi chính phủ trong nước Tổ chức tư nhân / Đối tác / Liên minh
Tổ chức phi chính phủ quốc tế 34 Nhóm người tiêu dùng
Người bản địa
Nhà Khoa học và Viện sỹ 66
Công nhân và Công đoàn
Khác: 15
* Cập nhật tháng 6 năm 2021
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NGUYÊN TẮC CAM KẾT

Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm tạo cơ hội cho các cuộc trao đổi đa dạng, có mục 
đích và tôn trọng giữa các bên liên quan đến Hệ thống lương thực, thực phẩm, nhưng luôn cần lưu ý đến các 
Nguyên tắc tham gia của Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Hành động khẩn cấp: Chúng tôi nhận thấy tính cấp thiết cao nhất của hành động bền vững và có ý nghĩa ở 
tất cả các cấp để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững tương ứng vào năm 2030 .

Cam kết Hội nghị thượng đỉnh: Chúng tôi cam kết thực hành những gì chúng tôi đã đưa ra theo cá phương 
diện cá nhân và chuyên nghiệp để đóng góp vào tầm nhìn, mục tiêu và kết quả cuối cùng của Hội nghị thượng 
đỉnh Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Tôn trọng: Trong phạm vi năng lực và hoàn cảnh của mình, chúng tôi sẽ thúc đẩy các chính sách, thực hành 
sản xuất và tiêu thụ thực phẩm nhằm nỗ lực bảo vệ và cải thiện sức khỏe cũng như hạnh phúc của các cá nhân, 
cải thiện sinh kế và cộng đồng thích ứng và thúc đẩy quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời 
tôn trọng văn hóa bản địa, bối cảnh.

Nhận thức sự phức tạp: Chúng tôi nhận ra rằng các Hệ thống lương thực, thực phẩm rất phức tạp và có mối 
liên hệ chặt chẽ và tác động đáng kể đến sức khỏe con người và động vật, đất, nước, khí hậu, đa dạng sinh học, 
nền kinh tế và các hệ thống khác, và việc chuyển đổi chúng đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống.

Tăng cường sự hòa nhập của nhiều bên liên quan: Chúng tôi hỗ trợ các quy trình và phương pháp tiếp cận 
nhiều bên liên quan trong các chính phủ và cộng đồng mang lại các quan điểm đa dạng, bao gồm kiến thức 
bản địa, hiểu biết văn hóa và bằng chứng dựa trên khoa học để cho phép các bên liên quan hiểu và đánh giá 
những sự trao đổi tiềm năng và thiết kế các tùy chọn chính sách có thể  phân phối nhiều loại hàng hóa qua các 
hệ thống đa dạng này.

Hoàn thành công việc của những bên khác: Nhận thức được rằng các vấn đề liên quan đến Hệ thống lương 
thực, thực phẩm đang được giải quyết thông qua một số quy trình quản trị toàn cầu khác, chúng tôi sẽ cố gắng 
đảm bảo rằng Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm phù hợp với việc mở rộng và thúc 
đẩy những nỗ lực này ở những nơi có thể, tránh trùng lặp không cần thiết, đồng thời khuyến khích tư duy và 
phương pháp tiếp cận mới táo bạo và sáng tạo nhằm mang lại sự chuyển đổi ở cấp độ hệ thống phù hợp với các 
nguyên tắc và mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh.

Xây dựng lòng tin: Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh và quá trình tham gia liên quan 
sẽ thúc đẩy lòng tin và tăng động lực tham gia bằng cách dựa trên bằng chứng, minh bạch và dễ tiếp cận trong 
quản trị, ra quyết định, lập kế hoạch, cam kết và thực hiện. Chúng tôi - từ các quốc gia thành viên đến các 
doanh nghiệp tư nhân cho đến các tác nhân cá nhân - sẽ tự chịu trách nhiệm về các cam kết đã đưa ra với các 
cơ chế để duy trì trách nhiệm giải trình này.
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NGUYÊN TẮC CAM KẾT

Bạn đã tổ chức Đối 
thoại như thế nào 
để các Nguyên tắc 
được hợp nhất, 
củng cố và nâng 
cao?
Đối thoại của bạn 
phản ánh các khía 
cạnh cụ thể của 
nguyên tắc như thế 
nào?

Miêu tả trong vòng 2.100 ký tự bao gồm cả ký tự trống

Đối thoại của bạn 
phản ánh các khía 
cạnh cụ thể của 
nguyên tắc như thế 
nào?

Đối thoại Hệ thống lương thực, thực phẩm Quốc gia lần thứ nhất tại Việt Nam được tổ chức tại 
Hà Nội vào ngày 15/6. Hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế từ nhiều lĩnh vực khác nhau và 
các nhóm liên quan đã đăng ký tham gia. Nhóm nòng cốt của các Hệ thống lương thực, thực 
phẩm được Ban tổ chức hỗ trợ và nhà quản lý đã cung cấp thông tin kỹ thuật đầu vào để chuẩn 
bị và làm tài liệu cho Đối thoại.

Các ví dụ sau đây cho thấy Đối thoại quốc gia của Việt Nam phản ánh bảy nguyên tắc tham gia 
như thế nào:
1. Khẩn trương hành động: Việt Nam đã hưởng ứng lời kêu gọi hành động khẩn cấp bằng việc tổ 
chức chuỗi đối thoại bao gồm: hai cuộc Đối thoại cấp quốc gia và ba cuộc Đối thoại cấp vùng (ở 
ba miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam). Sự khẩn trương này được công nhận là bằng chứng 
để chấp nhận mục tiêu lớn để tìm cách phát triển lộ trình hướng tới Hệ thống lương thực, thực 
phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn vào năm 2030.
2. Cam kết Hội nghị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) được chỉ định 
là cơ quan chủ trì chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh. Bộ NN&PTNT đã cam kết hỗ trợ hai Đối 
thoại cấp quốc gia và ba Đối thoại cấp vùng phối hợp với các Bộ khác để hỗ trợ chuẩn bị cho 
UNFSS vào tháng 9. Chủ tịch sẽ đại diện cho Việt Nam đóng vai trò là nhà cung cấp lương thực 
“có trách nhiệm, minh bạch và bền vững” trong hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu tại 
UNFSS. Do đó, các Đối thoại về Hệ thống lương thực, thực phẩm của Chính phủ Việt Nam đóng 
một vai trò quan trọng trong việc thu hút sự tham gia của các bên liên quan và định hình những 
đóng góp của Việt Nam trong lộ trình hướng tới Hệ thống lương thực, thực phẩm Bền vững.
3. Tôn trọng: Quá trình Đối thoại đã thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều bên liên quan đến 
Hệ thống lương thực, thực phẩm và các bên liên quan chủ chốt. Quá trình Đối thoại nhằm tạo cơ 
hội cho những Đại biểu  đóng góp quan điểm và ý tưởng cởi mở cho các cuộc thảo luận và đóng 
vai trò tích cực định hình tương lai của hệ thống lương thực, thực phẩm Việt Nam và toàn cầu.
4. Nhận thức sự phức tạp: Giống như nhiều quốc gia, hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt 
Nam rất phức tạp, xét về địa lý, cảnh quan, ngành, dân tộc, thị trường, quy mô sản xuất, động lực 
và các vấn đề. Tiến trình Đối thoại đã nhận ra và chấp nhận tính phức tạp này thông qua chuỗi hai 
cuộc Đối thoại cấp quốc gia và cấp vùng cho ba miền. Chuỗi đối thoại này đã thông qua Khung 
Hệ thống lương thực, thực phẩm để tổ chức và truyền thông về sự phức tạp này với các bên liên 
quan. Khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan đại diện cho các thách thức liên kết phức 
tạp về xã hội, môi trường và kinh tế và lộ trình của những bên có thể thúc đẩy sự phát triển của 
các Hệ thống lương thực, thực phẩm có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
5. Tăng cường sự hoà nhập của các bên liên quan: Một nhóm liên ngành có nhiệm vụ điều phối 
sự tham gia của Việt Nam vào Hội nghị thượng đỉnh đã tích cực thu hút sự tham gia của nhiều 
bên liên quan, hệ thống lương thực, thực phẩm, từ chính quyền trung ương đến cấp tỉnh và cấp 
cơ sở.

Bạn có lời khu-
yên nào dành cho 
những đại biểu 
tham gia đối thoại 
khác về việc đánh 
giá các Nguyên tắc 
cam kết không?

i. Khuyến khích sự tham gia và đại diện đa dạng và rộng rãi của các bên liên quan.
ii. Cung cấp các cơ hội và địa điểm khác nhau cho đối thoại và các thông tin đầu vào, đồng thời 
ứng dụng công nghệ tổ chức các hội thảo trực tuyến (ví dụ qua: Zoom).
iii. Thừa nhận và tuân thủ với bối cảnh thể chế, chính sách và chiến lược cấp quốc gia và địa 
phương hiện có.
iv.Tham gia và nhận thông tin đầu vào từ các chuyên gia kỹ thuật thông qua Nhóm kỹ thuật nòng 
cốt (hoặc tương tự) trong việc lập kế hoạch và tài liệu cơ bản cho Đối thoại.
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PHƯƠNG PHÁP

Kết quả của một cuộc Đối thoại ảnh hưởng bởi phương pháp được sử dụng.

Bạn đã sử dụng phương pháp như được khuyến nghị bởi Sổ tay tham khảo cho đại biểu tham gia chưa?

Nếu CÓ> Vui lòng chuyển sang Phần 4: Kết quả Đối thoại

KHÔNG> Vui lòng chia sẻ thêm thông tin về phương pháp được sử dụng trong khung bình luận bên dưới.

Vui lòng cân nhắc bình luận về cách tổ chức sự kiện cũng như phản ánh của đại biểu về việc tổ chức sự kiện 
này. Khuyến khích nhận xét về cách thúc đẩy, điều hành các cuộc thảo luận nhóm: các điểm thống nhất và chưa 
thống nhất đã được nêu lên chưa? Tất cả các ý kiến đã được ghi nhận chưa?
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PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM ĐỐI THOẠI & KẾT QUẢ

A) Trọng tâm chính

Vui lòng nêu chi tiết trọng tâm đối thoại. Ví dụ, có thể là (i) Tìm hiểu toàn diện các hệ thống lương 
thực, thực phẩm, (ii) Tìm hiểu 1 trong 5 lộ trình hành động hoặc mức độ thay đổi của Hội nghị thượng 
đỉnh, (iii) Nghiên cứu mối liên hệ giữa 1 hoặc nhiều lộ trình hành động và mức độ thay đổi, (iv) hoặc 
Một chủ đề cụ thể khác.

Đối thoại quốc gia lần thứ nhất có trọng tâm bao quát và toàn diện về hệ thống lương thực, thực phẩm của 
Việt Nam từ góc độ quốc gia. Đối thoại tập trung vào 5 Lộ trình hành động chính để khám phá những thách 
thức, cơ hội, điểm cân bằng và sức mạnh tập thể. Đối thoại là một sự kiện kết hợp tổ chức trong một ngày với 
sự tham dự của khoảng 30 quan chức trong nước, quốc tế tham gia trực tiếp và hơn 150 đại biểu  trực tuyến. 
Chủ đề đối thoại là Hệ thống lương thực, thực phẩm Việt Nam đến năm 2030. Lộ trình hướng tới hệ thống 
lương thực, thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.

Buổi Đối thoại được mở đầu bằng bài phát biểu quan trọng của TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 
Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tiến sĩ Tuấn nhấn mạnh tiềm năng phát 
triển Hệ thống lương thực, thực phẩm có trách nhiệm, bền vững và minh bạch, đồng thời chú trọng về sự cần 
thiết phải có những hành động khẩn cấp của các bên liên quan trong việc xây dựng và triển khai một Khung 
hành động hiệu quả có thể giải quyết các vấn đề cốt lõi của Hệ thống lương thực, thực phẩm. Các phiên họp 
tiếp theo do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Lê Quốc Doanh và Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện FAO chủ trì. 
Cả hai lãnh đạo đều có bài phát biểu khai mạc. Một bài trình bày quan trọng của ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng 
Cục Hợp tác xã và Phát triển Nông thôn (DCRD), Bộ NN&PTNT đã trình bày tổng quan về Vai trò của Nhà 
nước trong Quản lý Hệ thống lương thực, thực phẩm tại Việt Nam và Kế hoạch của Việt Nam tham gia Hệ 
thống lương thực, thực phẩm Liên hợp quốc năm 2021 Hội nghị thượng đỉnh hệ thống lương thực, thực phẩm 
(UNFSS). Tiếp theo là bài phát biểu của Tiến sĩ Đào Thế Anh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Nông nghiệp Việt 
Nam (VAAS) về đặc điểm, thách thức và cơ hội của Hệ thống lương thực, thực phẩm Việt Nam.

Phiên họp buổi sáng cũng tạo cơ hội để đại diện các Bộ, ngành của Chính phủ, đại diện các quốc gia, hiệp 
hội ngành hàng và các nhà tài trợ đa phương và quốc tế, các tổ chức nghiên cứu và phát triển chia sẻ quan 
điểm về các vấn đề ưu tiên trong hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt Nam và tuyên bố ủng hộ hành động 
chuyển đổi.

Phiên buổi chiều bao gồm hai phiên Đối thoại được hỗ trợ. Mục đích chung là để Đại biểu  xác định các cơ 
hội ưu tiên, hành động cụ thể và các bên liên quan quan trọng cần thiết để đạt được hệ thống lương thực, thực 
phẩm bền vững vào năm 2030. Các đại biểu tham gia cũng được yêu cầu xác định các mức độ thay đổi cần 
thiết. Tập trung vào hành động khẩn cấp và thực hiện các ý tưởng thay đổi,trong 5 lộ trình đã được xác định.

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững

Lộ trình hành động 3: Đẩy mạnh sản xuất lương thực bền vững 

Lộ trình hành động 4 - Chuỗi giá trị thực phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Lộ trình hành động 5 - Khả năng chống chịu các cú sốc và sức ép

Phiên thảo luận buổi chiều được chủ trì bởi Tiến sĩ Đào Thế Anh, Phó Chủ tịch VAAS, Tiến sĩ Trương Tuyết 
Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam (NIN) và Tiến sĩ Rodd Dyer, Giám tuyển Hệ thống 
lương thực, thực phẩm. Hơn một trăm đại biểu  được chia thành 10 phòng thảo luận trực tuyến theo Lộ trình 
hành động đã lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi nhóm được hỗ trợ bởi một người 
hướng dẫn và một người ghi chép. Sau phần giới thiệu ngắn gọn và tổng quan về chủ đề và quy trình của Lộ 
trình hành động, các đại biểu  được mời đóng góp ý kiến, được hướng dẫn bằng các câu hỏi trọng tâm.

Trong phiên đầu tiên, đại biểu tham gia đã tìm hiểu các câu hỏi: Đâu là những đặc điểm và vấn đề chính 
ảnh hưởng đến Lộ trình hành động trong hệ thống lương thực, thực phẩm Việt Nam? Tại sao điều này là vấn 
đề? Chúng xảy ra ở đâu? Nguyên nhân là gì? Ai bị tác động? Những vấn đề và khoảng trống này liên quan như 
thế nào đến các vấn đề trong Lộ trình hành động khác của Hệ thống lương thực, thực phẩm? Sự cân bằng quan 
trọng và nguồn lực là gì?
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Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chánh x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

B) Kết quả chính

Vui lòng chia sẻ sự đánh giá về những phát hiện chính (hoặc kết luận) thu được từ đối thoại. Ví dụ, 
những phát hiện chính có thể nêu chi tiết a) sự cần thiết lập các kết nối mới giữa các bên liên quan nhất 
định, b) thỏa thuận về các hành động mà các bên liên quan sẽ thực hiện cùng nhau (thể hiện dưới dạng 
ý định hoặc cam kết), c) quyết định tìm hiểu các khía cạnh cụ thể của Hệ thống lương thực, thực phẩm 
ở mức sâu rộng hơn.

Đối thoại là cơ hội để công bố những thành tựu gần đây của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất 
lương thực và xóa đói giảm nghèo. Việt Nam hiện là nhà sản xuất lương thực và an ninh lương thực ngày càng 
quan trọng đối với thị trường trong nước và toàn cầu. Tăng trưởng và đổi mới nông nghiệp đã làm tăng sản 
lượng, diện tích sản xuất và năng suất các loại lương thực chính trong nước và xuất khẩu như lúa, ngô, cà phê, 
chè, rau quả, thủy sản, hạt điều, sắn, lợn, gia cầm và hồ tiêu trong hơn 20 năm qua. Tỷ lệ nghèo đói và tỷ lệ suy 
dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và thấp còi trên toàn quốc cũng giảm đáng kể kể từ năm 1990. Sự chuyển 
đổi hệ thống lương thực, thực phẩm này, cùng với các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế đã dẫn đến sự đa dạng 
ngày càng tăng và tính sẵn có của thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng, đồng thời gia tăng lượng protein, trái cây 
và rau quả hàng ngày, đặc biệt là ở khu vực thành thị.

Quan trọng hơn, Đối thoại đã tạo cơ hội để xác định chuỗi các thách thức, lỗ hổng và lỗ hổng phức tạp và 
liên kết với nhau đang đe dọa hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt Nam. Một phát hiện quan trọng là mức 
độ nghiêm trọng của nhiều rủi ro, cú sốc và căng thẳng ngày càng tác động đến hệ thống lương thực, thực 
phẩm và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh lương thực, tăng trưởng kinh tế, điều kiện tài nguyên và sinh 
kế trong tương lai, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương. Trong khi hệ thống lương thực, thực phẩm đã chứng 
minh khả năng phục hồi phi thường trong đại dịch COVID-19, thì các tác động liên kết với nhau của biến đổi 
khí hậu (ví dụ: xâm nhập mặn và nhiệt độ tăng) và các hiện tượng thời tiết cực đoan, khắc nghiệt và thiên tai 
xảy ra thường xuyên hơn bao gồm lũ lụt, hạn hán, bão và sạt lở đất đã được xác định là các vấn đề quan trọng, 
đặc biệt là trong các khu vực rủi ro cao. Tuy nhiên, những rủi ro quan trọng khác đã được xác định đó là dịch 
bệnh và đại dịch xuyên biên giới, suy thoái tài nguyên (đất đai, đường thủy nội địa và môi trường biển), biến 
động thị trường và bất ổn chính trị. Một phát hiện quan trọng là các tác động và ảnh hưởng tổng hợp xảy ra khi 
các tác động này xảy ra đồng thời, đặc biệt đối với hầu hết các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng, ví dụ như thiên tai 
xảy ra trong đại dịch COVID-19, và sự gián đoạn thị trường và chuỗi cung ứng rộng hơn. Đây rõ ràng là những 
vấn đề phức tạp, đa yếu tố và liên kết với nhau, đòi hỏi sự hợp tác, chính sách, công cụ thông tin và hành động 
đa ngành và đa thể chế.

Trong phiên thứ hai, đại biểu tham gia đã tìm hiểu các câu hỏi: Đâu là những sáng kiến, giải pháp và hành 
động cụ thể có thể mang lại sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài? Các mức độ thay đổi – ví dụ: thay đổi về chính 
sách, đổi mới, bình đẳng giới, tài chính? Những gì cần được thực hiện? Ở đâu? Ai thực hiện? Sự cân bằng và 
nguồn lực thực hiện sẽ như thế nào với các khía cạnh và kết quả khác của Hệ thống lương thực, thực phẩm?
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Ba chủ đề chính nổi lên liên quan đến việc tiếp cận thực phẩm an toàn và dinh dưỡng, chế độ ăn uống bền 
vững và mô hình mẫu tiêu dùng. Đầu tiên là sự công nhận an toàn thực phẩm vẫn là mối quan tâm hàng đầu 
của người tiêu dùng và Chính phủ. Thừa nhận rằng cần có thêm dữ liệu và bằng chứng để hiểu đầy đủ những 
rủi ro và tác động lớn nhất về an toàn thực phẩm là gì và ở đâu. Việc chuyển đổi sang hệ thống về an toàn thực 
phẩm dựa trên quản lý rủi ro khả thi, cung cấp các biện pháp khuyến khích, giáo dục và đào tạo và tầm quan 
trọng của việc củng cố lòng tin của người tiêu dùng đã được nhấn mạnh. Hai ưu tiên chính khác có thể được 
mô tả là gánh nặng bộ ba đang nổi lên là suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và thừa cân béo phì. Thứ 
nhất, một vấn đề nổi cộm vẫn là tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và thấp còi vẫn còn cao ở 
khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc, đặc biệt là ở các nhóm dân tộc thiểu số. Hai là, tỷ lệ thừa cân và béo 
phì ngày càng tăng ở trẻ em và người lớn ở khu vực thành thị và các rủi ro và tác động liên quan của các bệnh 
không lây nhiễm (NCDs). Đây là những vấn đề phức tạp, liên quan đến nông nghiệp, công thương, y tế và dinh 
dưỡng của các Bộ, tổ chức, ngành và lĩnh vực. Mặc dù đã đạt được tiến bộ ấn tượng trong nhiều chương trình 
tồn tại để giải quyết một số vấn đề này, nhưng cần có nhiều nỗ lực hợp tác, đổi mới và hội nhập liên ngành và 
liên ngành, đổi mới và hội nhập để đạt được kết quả thành công, bao gồm cả sự tham gia của khu vực tư nhân 
và các đối tác quốc tế và nhà tài trợ. Mối tương tác giữa suy dinh dưỡng, hộ gia đình nghèo, khả năng kết nối 
thị trường kém, điều kiện tài nguyên thiên nhiên và tình trạng dễ bị tổn thương và phơi nhiễm ngày càng tăng 
của phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi khiến đây trở thành một vấn đề đặc biệt cấp 
bách và thách thức.

Một phát hiện quan trọng khác liên quan đến cấu trúc chuỗi giá trị thực phẩm ở Việt Nam đó là bị chi phối 
bởi hàng trăm nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu hộ nông dân sản xuất nhỏ và các doanh nghiệp cung 
ứng đầu vào, kinh doanh, chế biến, bán buôn và bán lẻ. Nông dân và doanh nghiệp được sắp xếp trong các 
chuỗi giá trị phức tạp, chia nhỏ, thường có mối liên kết yếu với thị trường hoặc các tác nhân khác trong chuỗi. 
Một mặt, cấu trúc chuỗi giá trị này tạo ra lương thực và cung cấp việc làm, thu nhập và sinh kế quan trọng 
cho hàng triệu hộ gia đình ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, các hệ thống sản xuất quy mô nhỏ 
ngày càng chuyên sâu cũng gây áp lực ngày càng lớn đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Kết quả là 
một loạt các tác động ô nhiễm và suy thoái môi trường, bao gồm phát thải khí nhà kính, đe dọa năng lực sản 
xuất, đa dạng sinh học tài nguyên và làm suy yếu khả năng phục hồi của môi trường. Đồng thời, nông dân sản 
xuất nhỏ, hợp tác xã và doanh nghiệp chịu áp lực phải thích nghi và áp dụng các thực hành bền vững hơn hoặc 
thông minh với khí hậu, để đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm theo yêu cầu của thị 
trường trong nước và xuất khẩu có giá trị cao hơn, để tăng cường liên kết khu vực tư nhân và cải thiện lương 
thực hệ thống an toàn và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, phụ nữ đóng một vai trò quan trọng nhưng thường 
không được nhắc tới. Có nhiều những vấn đề phức tạp liên kết với nhau. Thách thức lớn ở đây là làm thế nào để 
nông dân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện các khoản đầu tư cần thiết, 
đổi mới và áp dụng công nghệ trong những lĩnh vực theo yêu cầu để bền vững và cạnh tranh trong dài hạn.

Những thách thức bao quát này đã kêu gọi những đại biểu xác định một loạt các sáng kiến và cơ hội xuyên 
suốt cần thiết cho việc chuyển đổi Hệ thống lương thực. Bao gồm: i. Các nền tảng đầu tư và đổi mới để nâng 
cấp các mô hình và chiến lược phát triển chuỗi giá trị sản xuất lương thực khả thi và bền vững kết hợp các 
nguyên tắc thông minh về kinh tế nông nghiệp và khí hậu, đồng thời tập trung vào sản xuất các loại thực phẩm 
tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng; ii. Đổi mới trong khuyến nông quy mô lớn, đào tạo và giáo dục cho nông dân 
và kinh doanh chuỗi giá trị; iii Đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật chất (đường xá, giao thông, hậu cần, chuỗi lạnh, 
trung tâm phân phối) để cải thiện khả năng kết nối thị trường và hệ thống phân phối thực phẩm; iv. Tiềm năng 
đổi mới và phát triển trong việc gia tăng giá trị, bảo quản, chế biến, tăng cường vi chất dinh dưỡng thực phẩm 
và phát triển thị trường xuất khẩu để giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm và gia tăng giá trị bằng cách sản 
xuất thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng; v. Cơ hội chuyển đổi của các ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trên 
toàn bộ Hệ thống lương thực bao gồm truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, thông số kỹ thuật và chất lượng 
sản phẩm, thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, thu mua và phân phối sản phẩm, cung cấp thông tin và hỗ trợ 
kỹ thuật; vi. Tập trung vào bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất bị 
ảnh hưởng bởi các cú sốc và căng thẳng; vii. Tài chính sáng tạo, đặc biệt là phát triển các giải pháp tài chính 
kỹ thuật số để cho vay và tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm và thanh toán hiệu quả hơn; và viii Rà soát và cải cách 
chính sách và quy định, đồng thời tăng cường sự phối hợp, hợp tác và tích hợp giữa các tổ chức về các vấn đề 
và chương trình liên kết với Hệ thống lương thực, thực phẩm
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Lộ trình hành động
Vui lòng đánh dấu nếu mục này có liên quan 
đến một hoặc nhiều Đường hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu nếu mục nhập này có liên 
quan đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

C) Kết quả của chủ đề thảo luận ½

Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng Chủ đề Thảo luận. Các kết quả được trình bày chi 
tiết ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức có thể được dự đoán khi các hành động được 
thực hiện.

Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.

Các lĩnh vực vấn đề chính và nguyên nhân

Những Đại biểu đã xác định nhiều đặc điểm, vấn đề và vấn đề khác nhau ảnh hưởng và nguyên nhân của 
mỗi Lộ trình hành động. Một số vấn đề nhất quán và các chủ đề xuyên suốt đã được xác định, một số vấn đề 
liên quan đến nhiều hành động (ví dụ: an toàn thực phẩm, giáo dục và đào tạo, ứng dụng công nghệ kỹ thuật 
số). Dưới đây là bản tóm tắt về một số vấn đề, khả năng bị tổn thương và khoảng trống của 5 lộ trình hành động 
của Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Lộ trình hành động 1 - Tiếp cận thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

- An toàn thực phẩm được các đại biểu  xác định là mối quan tâm lớn của người tiêu dùng và Chính phủ.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và thấp còi vẫn còn xảy ra ở các vùng miền núi, đặc biệt 
là các dân tộc thiểu số ở miền Bắc và miền Trung cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Gia tăng tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em và người lớn ở khu vực thành thị và các nguy cơ và tác động liên 
quan của các bệnh không lây nhiễm (NCDs)

Lộ trình hành động 2 – Chuyển đổi sang mô hình tiêu dùng bền vững

- Việc sử dụng chế độ ăn và thực phẩm không lành mạnh đang làm gia tăng tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em 
và người lớn ở khu vực thành thị.

- Khả năng tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng ở khu vực nông thôn kém, mà cụ thể là tình trạng suy dinh dưỡng 
và thiếu vi chất dinh dưỡng ở các nhóm dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc và miền Trung vẫn là một thách 
thức lớn.

- Thiếu kiến thức, giáo dục và truyền thông về ăn uống lành mạnh và chế độ ăn đủ dinh dưỡng.

Lộ trình hành động 3 – Đẩy mạnh sản xuất lương thực bền vững 

- Việc lạm dụng các chất hóa học trong canh tác và các nguyên liệu đầu vào của ngành nông nghiệp ảnh 
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Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

hưởng đến môi trường, sản xuất lương thực bền vững, an toàn thực phẩm và tiếp cận thị trường

- Tác động tiêu cực của sản xuất nông nghiệp thâm canh và các tập quán không phù hợp là gây xói mòn đất 
trên diện rộng, giảm độ phì nhiêu và sức khỏe của đất, các vấn đề về dịch bệnh từ đất, ô nhiễm nguồn nước, 
phá rừng và mất đa dạng sinh học tự nhiên.

- Phát thải KNK từ sản xuất lúa gạo và chăn nuôi là những tác nhân nông nghiệp chính góp phần vào biến 
đổi khí hậu.

Lộ trình hành động 4 - Chuỗi giá trị thực phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

- Chuỗi giá trị thực phẩm bị chia nhỏ, phức tạp và chi phối bởi hàng trăm nghìn hộ sản xuất quy mô rất nhỏ 
và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trung gian.

- Nông dân và chuỗi các doanh nghiệp rất nhỏ, vừa và nhỏ thường thiếu kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và vốn 
cần thiết để đầu tư hoặc áp dụng công nghệ và thực hành mới. Chất lượng và giá trị sản phẩm thấp và không 
đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Các hộ sản xuất quy mô rất nhỏ, vừa và nhỏ thường có tiềm lực hạn chế trong chuỗi, khẳ năng kinh tế yếu, 
thiếu vốn và năng lực kỹ thuật.

- Việc tiếp cận với các dịch vụ tài chính sáng tạo (tín dụng, tiết kiệm, sản phẩm bảo hiểm) còn hạn chế là 
một rào cản lớn đối với nông dân và doanh nghiệp sản xuất rất nhỏ và vừa và nhỏ.

Lộ trình hành động 5 – Tăng khả năng chống chịu cú sốc, sức ép

- Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xuyên biên giới, nạn phá rừng. suy thoái tài nguyên 
(đất đai, đường thủy nội địa và môi trường biển), biến động thị trường và bất ổn chính trị được xác định là các 
yếu tố gây sốc và căng thẳng chính.

- Mức độ dễ bị tổn thương và rủi ro mà một số nhóm và cộng đồng phải trải qua, phụ thuộc vào nơi họ sống 
(mức độ tiếp xúc), tình trạng kinh tế xã hội của họ (mức độ dễ bị tổn thương), và thường là nhóm dân tộc của 
họ (mức độ dễ bị tổn thương).

- Phụ nữ, trẻ em, các nhóm yếu thế và yếu thế thường là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và bị tác 
động tiêu cực bởi các cú sốc và căng thẳng.

- Trọng tâm của sáng kiến OCOP quốc gia về “một cộng đồng một sản phẩm” có thể làm tăng tính dễ bị tổn 
thương về kinh tế, xã hội và môi trường do thiếu sản phẩm, tài nguyên, thu nhập và đa dạng hóa thị trường.
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C) Kết quả của chủ đề thảo luận (2/2)

Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng chủ đề thảo luận. Các kết quả được trình bày chi tiết 
ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần thiết khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức dự đoán khi các hành động được thực hiện.

Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.

Mô tả tối đa 10 chủ đề Thảo luận, mỗi chủ đề dưới 4.200 ký tự bao gồm cả ký tự trống

Dưới đây là tóm tắt về một số cơ hội được xác định cho từng Lộ trình hành động.

Lộ trình hành động 1 - Tiếp cận thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

- Tăng cường bằng chứng về nguyên nhân, nguy cơ và tác động của các vấn đề an toàn thực phẩm trong các 
phân ngành thực phẩm khác nhau và xác định các chuỗi giá trị thực phẩm có nguy cơ cao, các nút thắt chuỗi 
và các nhóm nguy cơ.

- Tăng cường áp dụng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ

- Xây dựng các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức và giáo dục về an toàn thực phẩm và chế độ 
ăn, dinh dưỡng lành mạnh cho người tiêu dùng.

Lộ trình hành động 2 – Chuyển đổi sang các mô hình tiêu dùng bền vững

- Các chương trình giáo dục và truyền thông đổi mới và có hệ thống để thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh 
và bổ dưỡng, tận dụng lợi thế của truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông xã hội.

- Các chương trình đào tạo và giáo dục nhằm thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng và tiêu dùng 
thực phẩm ở các cộng đồng nông thôn và dân tộc thiểu số ở miền núi, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em.

- Các chính sách, công nghệ và can thiệp với khu vực tư nhân để làm cho thực phẩm lành mạnh trở nên sẵn 
có, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.

- Tăng cường các chính sách, tiêu chuẩn và quy định về ghi nhãn thực phẩm dinh dưỡng và nguồn gốc sản 
phẩm.

Lộ trình hành động 3 – Đẩy mạnh sản xuất lương thực bền vững 

- Cung cấp chương trình đào tạo đổi mới cho nông dân về sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc 
kháng sinh với sự hợp tác của khu vực tư nhân.

- Cải thiện quy định về ghi nhãn sản phẩm đối với nông dược, cải tiến khâu đóng gói để giảm lãng phí và 
kiểm soát các nhà cung cấp đầu vào nông nghiệp.

- Thúc đẩy thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp Thông minh ứng phó biến đổi khí hậu cho các 
bối cảnh cụ thể, tích hợp các phương pháp tiếp cận nông nghiệp và bền vững, đồng thời giải quyết sự đánh đổi 
giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và tác động môi trường.

- Thúc đẩy áp dụng công nghệ quản lý chất thải và dinh dưỡng vật nuôi để giảm phát thải khí mê-tan từ các 
hệ thống sản xuất thâm canh.

- Thúc đẩy các kết quả bền vững và cho phép tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ví dụ, chi trả cho 
các dịch vụ môi trường và thu gom các sản phẩm ngoài gỗ.

Lộ trình hành động 4 - Các chuỗi giá trị thực phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

- Xác định vai trò và rào cản quan trọng đối với phụ nữ trong chuỗi giá trị thực phẩm, đồng thời hỗ trợ các 
chương trình phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ, nhưng cũng 
dẫn đến kết quả kinh tế của chuỗi giá trị - Người nông dân và chuỗi doanh nghiệp rất nhỏ, vừa và nhỏ thường 
thiếu kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và vốn cần thiết đầu tư vào hoặc áp dụng các công nghệ và thực hành mới.
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D) Các lĩnh vực chưa thống nhất

Vui lòng chia sẻ các ý kiến khác biệt trong đối thoại. Ý kiến khác biệt là một vấn đề mà những đại 
biểu có quan điểm khác nhau, ý kiến khác nhau và / hoặc lập trường đối lập. Ví dụ, điều này có thể liên 
quan đến a) điểm mạnh và khả năng dễ bị tổn thương trong Hệ thống lương thực, thực phẩm, b) khu 
vực cần thăm dò thêm, c) thực hành cần thiết cho tính bền vững của Hệ thống lương thực, thực phẩm, 
d) các bên liên quan có lợi ích cần được ưu tiên.

Lưu ý: Vui lòng không phán xét bất kỳ quan điểm nào đối với các cá nhân được nêu tên

Một số quan điểm hoặc chủ đề và sự thỏa hiệp khác nhau minh chứng từ phía đại biểu. 

Một số trong số này được tóm tắt dưới đây:

Lộ trình hành động
Vui lòng đánh dấu nếu mục này có liên quan 
đến một hoặc nhiều Đường hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

- Các chương trình phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ để tăng cường năng lực cạnh tranh của 
hợp tác xã.

- Xây dựng các hệ thống tuân thủ, đảm bảo và truy xuất nguồn gốc sáng tạo để hỗ trợ các nhà sản xuất và 
kinh doanh đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường về quy cách, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

- Các chính sách và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật và định hướng thị trường của Dịch vụ hỗ 
trợ khuyến nông của nhà nước thông qua bộ chuỗi giá trị và tăng cường liên kết đào tạo nghề.

Lộ trình hành động 5 – Tăng khả năng chống chịu với các cú sốc, sức ép

- Hỗ trợ tăng cường nghiên cứu, phát triển và áp dụng các chiến lược thông minh ứng phó với khí hậu nhằm 
tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống lương thực, thực phẩm đối với thiên tai

- Xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo sớm được cải tiến để lập kế hoạch và ứng phó với thời tiết khắc 
nghiệt và thiên tai.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp rất nhỏ, vừa và nhỏ dễ bị tổn thương trong Hệ thống lương thực, thực phẩm để 
phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý giảm thiểu rủi ro

- Phát triển các công nghệ đơn giản có thể áp dụng để cho phép các bên tham gia chuỗi giá trị thực phẩm 
tăng cường khả năng phục hồi của doanh nghiệp và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Những vấn đề này cũng được sắp xếp dựa trên mức độ thay đổi như đổi mới, phát triển năng lực, chính sách, 
hợp tác thể chế, bình đẳng giới và hòa nhập xã hội và tài chính.
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Lộ trình hành động
Vui lòng đánh dấu nếu mục này có liên quan 
đến một hoặc nhiều Đường hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

- Ai chịu trách nhiệm? Ai phải trả tiền? Có nhiều quan điểm khác nhau về việc ai sẽ chịu trách nhiệm lãnh 
đạo, đầu tư và thực hiện nhiều sáng kiến Hệ thống lương thực, thực phẩm và các chương trình thay đổi (ví dụ, 
an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, quản lý bền vững) giữa Chính phủ, khu vực tư nhân hoặc chính nông 
dân.

- Làm thế nào để dung hòa sự đánh đổi giữa sản xuất ngắn hạn và các mục tiêu kinh tế của nông dân sản 
xuất nhỏ và MSME, và tính bền vững dài hạn của Hệ thống lương thực, thực phẩm và an ninh lương thực.

- Sự khác biệt trong quan điểm về tầm quan trọng tương đối và tập trung vào tính bền vững, bình đẳng và 
hòa nhập, hoặc các mục tiêu và kết quả cạnh tranh.

- Giá trị của hệ thống tuân thủ dựa trên quy định (đối với những thứ như an toàn thực phẩm và sử dụng đất) 
so với niềm tin và các hệ thống và khuyến khích dựa trên thị trường.

- Tầm quan trọng tương đối của các vấn đề và can thiệp về tính bền vững, sức khỏe và dinh dưỡng hoặc sinh 
kế chuỗi giá trị trong một lĩnh vực cụ thể, hơn là một vấn đề tổng hợp.

- Xung đột chính sách, phân định trách nhiệm thể chế và chương trình không kết nối hoặc chồng chéo.

- Sự khác biệt về nhận thức của người tiêu dùng về nguyên nhân và các nguy cơ gây ô nhiễm và an toàn 
thực phẩm so với bằng chứng về nguy cơ và tác động.

Điều quan trọng cần lưu ý là nói chung không có quan điểm đúng hay sai ở đây. Thường xảy ra trường hợp 
cân bằng giữa các cách tiếp cận khác nhau (ví dụ như các biện pháp kiểm soát theo quy định kết hợp với sự tin 
tưởng hoặc các cơ chế khuyến khích dựa trên thị trường).
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Tài liệu cung cấp thông tin về cấu trúc Biểu mẫu phản hồi trực tuyến

Các kết quả từ Đối thoại Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm sẽ được sử dụng trong 
việc phát triển lộ trình hướng đến những Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững tại địa phương thực hiện. 
Những kết quả đó sẽ là những đóng góp giá trị đối với lộ trình quốc gia và cũng là sự quan tâm đến các nhóm 
công việc khác nhau chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh như: Theo dõi hành động, Nhóm khoa học và Tiên 
phong cũng như cho các Đối thoại khác.

CÁCH CÔNG BỐ PHẢN HỒI CHÍNH THỨC:

Biểu mẫu phản hồi chính thức được mở cho đại biểu trên Cổng Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh (Summit-
dialogues.org) trong phần Khu vực tham gia khi Đối thoại diễn ra. Tất cả các Biểu mẫu phản hồi chính thức 
được liên kết với Đối thoại đã được thông báo trên Cổng đối thoại. Vui lòng thực hiện các bước sau để hoàn 
thành biểu mẫu:

1. Đăng nhập vào “Tham gia” và chọn “Đối thoại của bạn” ở menu bên phải.

2. Nhấp vào “Hoàn thành biểu mẫu phản hồi” cho Đối thoại có liên quan.

3. Hoàn thành Biểu mẫu phản hồi - có 4 phần. Không có trường bắt buộc.

4. Bạn có thể tải lên các tài liệu bổ sung sau 4 phần.

5. Chọn lệnh “Đăng tải”.

Nếu bạn là đại biểu và sẵn sàng công bố phản hồi của mình nhưng chưa thể sử dụng Biểu mẫu phản hồi 
chính thức trực tuyến, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ đối thoại của Hội nghị thượng đỉnh Hệ thống lương 
thực, thực phẩm tại địa chỉ info@summitdialogues.org

MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC CÓ 4 PHẦN CHÍNH:

1. Tham gia

2. Nguyên tắc cam kết

3. Phương pháp

4. Trọng tâm đối thoại và Kết quả 

a. Trọng tâm chính

b. Phát hiện chính

c. Kết quả Chủ đề Thảo luận

d. Các lĩnh vực chưa thống nhất

 Thông tin bổ sung có thể được bao gồm dưới dạng tệp đính kèm có thể được chia sẻ cùng với việc gửi Biểu 
mẫu phản hồi.

Bạn được mời phản hồi về các kết quả của Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực 
phẩm ngay sau khi Đối thoại diễn ra. Khi phản hồi, vui lòng sử dụng Biểu mẫu phản hồi chính thức được lưu 
trữ trực tuyến trên Cổng đối thoại hội nghị tại địa chỉ Summitdialogues.org.

 

CẤU TRÚC BIỂU MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC
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SỰ THAM GIA

Tổng số người tham gia
Số lượng Đại biểu  
theo độ tuổi 0-18

1 19-30 13 31-50 169 51-
65

25 66-80 10 80+

Số lượng Đại biểu  
theo giới tính

Nam 130 Nữ 113 Khác
2

Số lượng Đại biểu  trong mỗi lĩnh vực
Cây trồng / Nông nghiệp* 13
Cá và nuôi trồng thủy sản Công nghiệp thực phẩm
Chăn nuôi Dịch vụ tài chính
Nông lâm Chăm sóc sức khỏe
Môi trường và sinh thái 13 Chính quyền Trung ương hoặc địa phương
Kinh doanh và thương mại Dinh dưỡng * 10
Đào tạo Tiện ích
Truyền Thông Công nghiệp
Chế Biến Thực Phẩm 4
Các Ngành Khác: 21
Số lượng Đại biểu  của nhóm các bên liên quan
Doanh nghiệp vừa / nhỏ / nghệ nhân 26 Thành viên Quốc hội
Doanh nghiệp quốc gia lớn Chính quyền địa phương 26
Tập đoàn đa quốc gia Chính phủ và tổ chức quốc gia
Nông dân quy mô nhỏ Cộng đồng kinh tế khu vực 39

Nông dân quy mô vừa Liên hợp quốc
Nông dân quy mô lớn Tổ chức tài chính quốc tế
Tổ chức phi chính phủ trong nước Tổ chức tư nhân / Đối tác / Liên minh 3
Tổ chức phi chính phủ quốc tế 38 Nhóm người tiêu dùng
Người bản địa
Nhà Khoa học và Viện sỹ 16
Công nhân và Công đoàn
Khác: 15
* Cập nhật tháng 6 năm 2021
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SỰ THAM GIA NGUYÊN TẮC CAM KẾT

Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm tạo cơ hội cho các cuộc trao đổi đa dạng, có mục 
đích và tôn trọng giữa các bên liên quan đến Hệ thống lương thực, thực phẩm, nhưng luôn cần lưu ý đến các 
Nguyên tắc tham gia của Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Hành động khẩn cấp: Chúng tôi nhận thấy tính cấp thiết cao nhất của hành động bền vững và có ý nghĩa 
ở tất cả các cấp để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững tương ứng vào năm 2030 .

Cam kết Hội nghị thượng đỉnh: Chúng tôi cam kết thực hành những gì chúng tôi đã đưa ra theo cá phương 
diện cá nhân và chuyên nghiệp để đóng góp vào tầm nhìn, mục tiêu và kết quả cuối cùng của Hội nghị thượng 
đỉnh Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Tôn trọng: Trong phạm vi năng lực và hoàn cảnh của mình, chúng tôi sẽ thúc đẩy các chính sách, thực hành 
sản xuất và tiêu thụ thực phẩm nhằm nỗ lực bảo vệ và cải thiện sức khỏe cũng như hạnh phúc của các cá nhân, 
cải thiện sinh kế và cộng đồng thích ứng và thúc đẩy quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời 
tôn trọng văn hóa bản địa, bối cảnh.

Nhận thức sự phức tạp: Chúng tôi nhận ra rằng các Hệ thống lương thực, thực phẩm rất phức tạp và có 
mối liên hệ chặt chẽ và tác động đáng kể đến sức khỏe con người và động vật, đất, nước, khí hậu, đa dạng sinh 
học, nền kinh tế và các hệ thống khác, và việc chuyển đổi chúng đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống.

Tăng cường sự hòa nhập của nhiều bên liên quan: Chúng tôi hỗ trợ các quy trình và phương pháp tiếp 
cận nhiều bên liên quan trong các chính phủ và cộng đồng mang lại các quan điểm đa dạng, bao gồm kiến thức 
bản địa, hiểu biết văn hóa và bằng chứng dựa trên khoa học để cho phép các bên liên quan hiểu và đánh giá 
những sự trao đổi tiềm năng và thiết kế các tùy chọn chính sách có thể  phân phối nhiều loại hàng hóa qua các 
hệ thống đa dạng này.

Hoàn thành công việc của những bên khác: Nhận thức được rằng các vấn đề liên quan đến Hệ thống 
lương thực, thực phẩm đang được giải quyết thông qua một số quy trình quản trị toàn cầu khác, chúng tôi sẽ 
cố gắng đảm bảo rằng Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm phù hợp với việc mở rộng và 
thúc đẩy những nỗ lực này ở những nơi có thể, tránh trùng lặp không cần thiết, đồng thời khuyến khích tư duy 
và phương pháp tiếp cận mới táo bạo và sáng tạo nhằm mang lại sự chuyển đổi ở cấp độ hệ thống phù hợp với 
các nguyên tắc và mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh.

Xây dựng lòng tin: Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh và quá trình tham gia liên quan 
sẽ thúc đẩy lòng tin và tăng động lực tham gia bằng cách dựa trên bằng chứng, minh bạch và dễ tiếp cận trong 
quản trị, ra quyết định, lập kế hoạch, cam kết và thực hiện. Chúng tôi - từ các quốc gia thành viên đến các doanh 
nghiệp tư nhân cho đến các tác nhân cá nhân - sẽ tự chịu trách nhiệm về các cam kết đã đưa ra với các cơ chế 
để duy trì trách nhiệm giải trình này.
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Bạn đã tổ chức 
Đối thoại như 
thế nào để các 
Nguyên tắc 
được hợp nhất, 
củng cố và nâng 
cao?

Miêu tả trong vòng 2.100 ký tự bao gồm cả ký tự trống

Đối thoại Hệ thống lương thực, thực phẩm Quốc gia lần thứ 2 tại Việt Nam đã được tổ chức tại 
Hà Nội vào thứ Sáu ngày 16 tháng 7. Hơn 240 người tham gia từ nhiều lĩnh vực và các nhóm bên 
liên quan đã tham gia vào sự kiện kết hợp này. Khoảng 50 quan chức cấp cao đã tham gia trực 
tiếp đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống COVID, và những đại biểu còn lại tham gia trực 
tuyến. Các mục tiêu chính của Đối thoại Quốc gia lần thứ 2 là: 1. Báo cáo tổng hợp các ý kiến 
đóng góp của người tham gia từ Đối thoại quốc gia lần thứ nhất và 3 đối thoại vùng; 2. Tạo cơ hội 
cho đại diện các bên liên quan chính đề xuất cơ hội và truyền đạt các cam kết; 3. Truyền đạt đề 
xuất của Chính phủ Việt Nam về tầm nhìn và lộ trình để đạt được các Hệ thống lương thực, thực 
phẩm có trách nhiệm, bền vững và minh bạch vào năm 2030.

Đây là sự kiện kết hợp, một số đại biểu cấp cao có kinh nghiệm đã tham gia và đại diện cho các 
bên liên quan và các tổ chức quan trọng về mặt chiến lược đã được mời tham gia và đóng góp cho 
Đối thoại. Những đại biểu được mời này đã được cung cấp tài liệu tổng hợp từ Đối thoại Quốc 
gia lần thứ nhất, các câu hỏi gợi ý và mỗi người đều có cơ hội để đóng góp ý kiến. Những đại 
biểu khác cũng có thể tham gia trực tuyến và đóng góp ý kiến từ xa vào quá trình Đối thoại.

Đối thoại của 
bạn phản ánh 
các khía cạnh 
cụ thể của 
nguyên tắc như 
thế nào?

Các ví dụ sau đây cho thấy các Đối thoại Quốc gia của Việt Nam đã hành động 7 nguyên tắc cam 
kết như thế nào:
1. Hành động khẩn cấp: Lời kêu gọi hành động khẩn cấp của Việt Nam được thể hiện bằng việc 
thông qua một mục tiêu lớn nhằm phát triển một lộ trình hướng tới các Hệ thống lương thực, thực 
phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn vào năm 2030. Cụ thể, Việt Nam đã tổ chức 
chuỗi hai Đối thoại cấp quốc gia và ba Đối thoại cấp vùng (miền Bắc, miền Trung và miền Nam 
Việt Nam) với gần 1.000 bên liên quan đã tham gia.
2. Cam kết Hội nghị: Thứ nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT) đã được 
Chính phủ Việt Nam chỉ định là cơ quan chủ trì chuẩn bị cho Việt Nam tham dự Hội nghị. Với vai 
trò chủ trì này, Bộ NN & PTNT đã tổ chức 2 Đối thoại Quốc gia và 3 Đối thoại cấp vùng phối hợp 
với các Bộ khác hỗ trợ để chuẩn bị cho UNFSS vào tháng 9.
Bài phát biểu khai mạc tại Đối thoại Quốc gia lần thứ 2 do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát 
biểu đã đưa ra tầm nhìn và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về chuyển đổi hệ thống lương thực, thực 
phẩm. Cam kết cấp cao này cũng được ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn (MARD) nhấn mạnh hơn trong bài phát biểu bế mạc.
Hơn nữa, cam kết đối với tiến trình Đối thoại và Hội nghị thượng đỉnh được thể hiện bằng cam kết 
của Cấp cao Việt Nam thể hiện vai trò của Việt Nam như một nhà cung cấp thực phẩm “có trách 
nhiệm, minh bạch và bền vững” trong Hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu tại UNFSS. Phó 
Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ NN & PTNT sẽ tham gia Hội nghị tiền kỳ vào tháng Bảy.
3. Tôn trọng: Quá trình Đối thoại có sự tham gia và các ý kiến đóng góp được đánh giá cao từ nhiều 
bên tham gia Hệ thống lương thực, thực phẩm và các bên liên quan chính. Quá trình Đối thoại nhằm 
tạo cơ hội cho những người tham gia đóng góp cởi mở quan điểm và ý tưởng của họ trong các cuộc 
thảo luận và đóng vai trò tích cực trong việc định hình tương lai của hệ thống lương thực, thực 
phẩm Việt Nam và toàn cầu. Mặc dù phần lớn đại biểu tham gia trực tuyến, nhưng những người 
tham gia đã được cung cấp nhiều cách thức để cung cthông tin cho Đối thoại, bao gồm thông tin 
trực tiếp, trò chuyện trực tuyến, gửi email và sử dụng ứng dụng trực tuyến.
4. Nhận thức sự phức tạp: Giống như nhiều quốc gia, hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt Nam 
rất phức tạp, về địa lý, cảnh quan, ngành, dân tộc, thị trường, quy mô sản xuất, động lực và các vấn 
đề. Quá trình Đối thoại đã ghi nhận và chấp nhận sự phức tạp này thông qua chuỗi  hai Đối thoại cấp 
quốc gia và ba đối thoại cấp cấp vùng ở ba miền của đất nước. Các quá trình cũng thông qua một 
Khung hệ thống lương thực, thực phẩm để tổ chức và trao đổi thông tin về mức độ phức tạp của Hệ 
thống lương thực, thực phẩm với các bên liên quan. Tất cả các yếu tố của chuỗi và hệ thống giá trị 
thực phẩm đã được xem xét. Đề cao tầm quan trọng của bối cảnh địa phương và mối liên hệ giữa 
các động lực và kết quả của y tế, dinh dưỡng, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và môi trường cũng là 
chìa khóa để nhận ra sự phức tạp của hệ thống lương thực, thực phẩm ở Việt Nam.
5. Tăng cường sự hòa nhập của các bên liên quan: Nhóm liên ngành có trách nhiệm điều phối sự 
tham gia của Việt Nam trong Hội nghị thượng đỉnh đã thu hút tích cực các hệ thống lương thực, 
thực phẩm, các bên liên quan, từ chính quyền trung ương đến cấp tỉnh và cơ sở. Phạm vi đại diện 
của các bên liên quan bao gồm những người tham gia từ các cấp quản lý Trung ương và địa phương, 
các doanh nghiệp nông nghiệp và thực phẩm, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức nghiên cứu 
trong nước và quốc tế, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phát triển, các 
nhà tài trợ song phương và đa phương và đại diện Chính phủ nước ngoài.
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VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
MINH BẠCH-TRÁCH NHIỆM-BỀN VỮNG

Bạn có lời 
khuyên nào 
dành cho 
những đại 
biểu tham 
gia đối thoại 
khác về việc 
đánh giá 
các Nguyên 
tắc cam kết 
không?

Một số thông tin có thể hữu ích cho đại biểu được chỉ định Đối thoại trong tương lai bao gồm:
i. Cung cấp tài liệu tổng hợp và đọc cho người tham gia trước Đối thoại để họ xem trước.
ii. Xác định những đại biểu quan trọng chiến lược được tôn trọng từ các nhóm bên liên quan để  
tham gia.
iii. Chuẩn bị câu hỏi cho các bên liên quan chính để trả lời và chuẩn bị kỹ lưỡng các chi tiết trong 
suốt Đối thoại để cung cấp thông tin tập trung hơn.
iv. Năm bắt các ý kiến thông qua trực tuyến và kết hợp nhưng phải tập trung vào đúng các vấn đề 
kỹ thuật chuyên môn.
v. Cung cấp nhiều cách thức thuận tiện để người tham gia cung cấp thông tin đầu vào cho Đối thoại
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PHƯƠNG PHÁP

Kết quả của một cuộc Đối thoại ảnh hưởng bởi phương pháp được sử dụng.
Bạn đã sử dụng phương pháp như được khuyến nghị bởi Sổ tay tham khảo cho đại biểu tham gia chưa?
Nếu CÓ> Vui lòng chuyển sang Phần 4: Kết quả Đối thoại
KHÔNG> Vui lòng chia sẻ thêm thông tin về phương pháp được sử dụng trong khung bình luận bên dưới.
Vui lòng cân nhắc bình luận về cách tổ chức sự kiện cũng như phản ánh của đại biểu về việc tổ chức sự kiện 

này. Khuyến khích nhận xét về cách thúc đẩy, điều hành các cuộc thảo luận nhóm: các điểm thống nhất và chưa 
thống nhất đã được nêu lên chưa? Tất cả các ý kiến đã được ghi nhận chưa? 

Mô tả dưới 4.200 ký tự bao gồm cả ký tự trống
Một nhóm các tổ chức liên quan chính từ chính quyền cấp quốc gia và cấp tỉnh, ngành công nghiệp, khu vực 

tư nhân, cũng như các tổ chức song phương và đa phương quốc tế và đại diện các quốc gia đã được mời trực tiếp 
chia sẻ quan điểm của họ tại Đối thoại Quốc gia lần thứ 2. 

Xem danh sách dưới đây.
Các đại diện được mời đã được gửi bản tổng hợp các thách thức đối với hệ thống thực phẩm, các cơ hội và 

giải pháp khả thi từ Đối thoại Quốc gia lần thứ nhất và ba Đối thoại Tiểu quốc gia trước Đối thoại Quốc gia lần 
thứ hai. Các đại diện đã có thể đưa ra những ý kiến và quan điểm trong một tuyên bố ngắn. Các câu hỏi gợi ý sau 
đây cũng được cung cấp để hướng dẫn đầu vào:

1. Có bất kỳ thách thức, lỗ hổng hoặc lỗ hổng quan trọng nào mà bạn cho rằng có thể còn thiếu hoặc cần được 
nhấn mạnh hơn không?

2. Có bất kỳ giải pháp chiến lược quan trọng hoặc lĩnh vực đề xuất nào mà bạn cho là còn thiếu hoặc điều đó 
cần được nhấn mạnh hơn không?

3. Bạn có gợi ý nào cho những ý tưởng chiến lược thay đổi cuộc chơi hoặc những hành động mạnh mẽ mà 
bạn cho là cần thiết để hỗ trợ sự thay đổi cần thiết trong hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt Nam không?

Các bên liên quan khác có thể tham gia trực tuyến và có thể gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản từ xa.
Chính phủ cấp quốc gia và cấp tỉnh, ngành công nghiệp, khu vực tư nhân và đại diện xuất khẩu cao cấp
• Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)
• Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN), Bộ Y tế (MOH)
• UBND tỉnh Cà Mau
• UBND tỉnh Lâm Đồng
• Bộ Công Thương (MOIT)
• Chuyên gia cao cấp và nguyên Bộ trưởng
• Viện Nghiên cứu Thể chế và Thị trường Nông nghiệp.
• TE Food và Hội Công nghệ cao TP.HCM
• Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình và Hiệp hội Thương mại Vườn ươm Việt Nam.
• Đại diện Việt Nam tại FAO, Rome
• Đại diện Hiệp hội ngành hàng Việt Nam
• Đại diện các địa phương
Các tổ chức đa phương và song phương và đại diện các nước
• Điều phối viên thường trú của LHQ và Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam
• Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
• Đại sứ quán Canada
• Hoàng gia Vương quốc Hà Lan đến Việt Nam
• Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
• IFAD Mekong Hub và Đông Nam Á và Thái Bình Dương
• Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ủy ban Châu Âu
• Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (US-ABC)
• Một CGIAR, Đông Nam Á và Thái Bình Dương
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PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM ĐỐI THOẠI & KẾT QUẢ

Lộ trình hành động
Vui lòng đánh dấu nếu mục này có liên quan 
đến một hoặc nhiều Đường hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người x

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x x

A) Trọng tâm chính
Vui lòng nêu chi tiết trọng tâm đối thoại. Ví dụ, có thể là (i) Tìm hiểu toàn diện các hệ thống lương 

thực, thực phẩm, (ii) Tìm hiểu 1 trong 5 lộ trình hành động hoặc mức độ thay đổi của Hội nghị thượng 
đỉnh, (iii) Nghiên cứu mối liên hệ giữa 1 hoặc nhiều lộ trình hành động và mức độ thay đổi, (iv) hoặc 
Một chủ đề cụ thể khác.

Đối thoại Quốc gia lần thứ 2 có trọng tâm bao quát và toàn diện về các ưu tiên, lộ trình và cam kết phát triển 
hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững tại Việt Nam.

Lĩnh vực trọng tâm đầu tiên của Đối thoại là Chính phủ Việt Nam và Bộ NN&PTNT sẽ trình bày: 1. tổng 
quan về công tác chuẩn bị của Việt Nam để tham gia Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực, thực phẩm 
(FSS); 2. tóm tắt các kết quả chính của Đối thoại cấp quốc gia lần thứ nhất và ba cấp tiểu quốc gia; và 3. Trình 
bày các ưu tiên và lộ trình đề xuất cho hệ thống lương thực, thực phẩm ở Việt Nam. Lĩnh vực trọng tâm thứ 
hai là cơ hội để các bên liên quan chính được mời bày tỏ quan điểm, mối quan tâm và cam kết hợp tác để đạt 
được một hệ thống thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững tại Việt Nam. Những quan điểm này đã 
được bổ sung từ thông tin đầu vào và ý kiến từ những đại biểu tham gia trực tuyến.

Mức độ cam kết của Chính phủ đối với quá trình UNFSS được chứng minh bằng bài phát biểu khai mạc của 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Điều này tạo bối cảnh và cung cấp một cái nhìn tổng quan về tầm nhìn và lộ 
trình chuyển đổi hệ thống thực phẩm của Việt Nam. Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của LHQ 
và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới, đồng thời là người chủ trì Đối thoại Quốc gia lần 
thứ 2 cùng với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, cũng đã phát biểu khai mạc.

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn (DCRD), Bộ NN&PTNT trình bày 
bài phát biểu quan trọng. Phần trình bày này cung cấp thông tin tổng quan về việc Việt Nam tham gia Hội nghị 
thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm, tóm tắt các kết quả chính từ quá trình tổng hợp Đối thoại 
quốc gia lần thứ nhất và ba Đối thoại cấp tiểu quốc gia và tổng quan về một số ưu tiên xuyên suốt có thể và 
lộ trình cho các hệ thống lương thực, thực phẩm ở Việt Nam. Việt Nam. Tổng hợp các thách thức và cơ hội từ 
Đối thoại cấp quốc gia và ba cấp quốc gia lần thứ nhất, giải quyết rõ ràng năm Lộ trình hành động. Việc tổng 
hợp ý kiến đóng góp của các bên liên quan được cung cấp dưới dạng báo cáo tóm tắt cho những người tham 
gia Đối thoại. Trong Đối thoại lần thứ 2, hầu hết ý kiến đóng góp của các bên liên quan đề cập đến các chủ đề 
xuyên suốt, liên kết giữa các vấn đề khác nhau của Lộ trình Hành động và các đòn bẩy thay đổi chính. Xem 
những phát hiện và kết quả dưới đây.

Mười tám đại diện cấp cao được mời từ các bộ ngành và chính quyền cấp tỉnh, đại sứ quán các quận, tổ chức 
nghiên cứu và phát triển quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia cấp cao bày tỏ quan điểm của họ về 
các ưu tiên, lĩnh vực cùng có lợi, tiềm năng hợp tác và cam kết hợp tác với Việt Nam để đạt được hệ thống thực 
phẩm bền vững và có trách nhiệm . Xem tóm tắt đầu vào của họ trong phần Kết quả thảo luận bên dưới. Cuối 
cùng, Điều phối viên thường trú của LHQ, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới và ông Lê Minh Hoan, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) đưa ra phần kết luận và bế mạc.
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B) Kết quả chính
Vui lòng chia sẻ sự đánh giá về những phát hiện chính (hoặc kết luận) thu được từ đối thoại. Ví dụ, 

những phát hiện chính có thể nêu chi tiết a) sự cần thiết lập các kết nối mới giữa các bên liên quan nhất 
định, b) thỏa thuận về các hành động mà các bên liên quan sẽ thực hiện cùng nhau (thể hiện dưới dạng 
ý định hoặc cam kết), c) quyết định tìm hiểu các khía cạnh cụ thể của Hệ thống lương thực, thực phẩm 
ở mức sâu rộng hơn.

Phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan lần lượt đưa ra tầm nhìn về lộ trình chuyển đổi hệ thống lương 
thực, thực phẩm được đề xuất của Việt Nam đến năm 2030 để đảm bảo khả năng tiếp cận an toàn, bổ dưỡng và 
cân bằng cho dân số 100 triệu người, đồng thời trở thành nhà sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch, có 
trách nhiệm và bền vững, đóng góp lớn cho an ninh lương thực toàn cầu.

Một số sáng kiến và biện pháp can thiệp chính đã được đề xuất:
i) Nhân rộng các đổi mới liên kết nông dân - thị trường, đặc biệt là những đổi mới được khởi xướng và xây 

dựng từ nền tảng là “vườn của chúng tôi”. Mô hình này được coi là thông lệ tốt nhất, giúp tăng cường quan hệ 
đối tác giữa nông dân và các chủ thể khác, đặc biệt là người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy tích hợp nhiều giá 
trị trong chuỗi giá trị thực phẩm như chất lượng, văn hóa, xanh, toàn diện, minh bạch, trách nhiệm giải trình và 
tính bền vững thông qua đồng sáng tạo, nguyên tắc đồng sở hữu, đồng trách nhiệm. Những sáng kiến sáng tạo 
như vậy có thể đóng vai trò là khối xây dựng cho tất cả các tác nhân trong hệ thống thực phẩm để chia sẻ các 
giá trị, trách nhiệm, hành động và lợi ích trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường;

ii) Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu 
phát triển hệ thống thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững; tăng cường hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu, 
dự báo, xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai, dịch bệnh, quản lý tổng hợp với các gói hỗ trợ tín dụng, 
sinh kế trong bối cảnh dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và dịch bệnh, sâu bệnh nông nghiệp; Thúc đẩy chuyển 
đổi kỹ thuật số và phát triển nền kinh tế kỹ thuật số trong nông nghiệp bằng cách khuyến khích các doanh ng-
hiệp và nông dân áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào quy trình sản xuất và quản lý chuỗi giá trị của họ, bao gồm 
cả dịch vụ nông nghiệp. Chuyển đổi số đi đôi với chuyển đổi xanh và gắn kết chặt chẽ với quá trình đổi mới thể 
chế nhằm phát triển hệ thống thực phẩm tổng hợp đa giá trị về kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan, môi trường;

iii) Tăng cường mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã, đang và sẽ tăng cường hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới để thúc đẩy các Sáng kiến “Trung 
tâm đổi mới lương thực ở châu Á” và “Sáng kiến 100 triệu nông dân: Chuyển đổi sang các hệ thống thực phẩm 
không phát thải, có lợi cho thiên nhiên”. Bộ NN&PTNT cũng đã tham gia “Sứ mệnh Đổi mới Nông nghiệp vì 
Sáng kiến Khí hậu” do Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khởi xướng. Ngoài ra, Bộ NN&PT-
NT đã ra tuyên bố chung về “Phát triển nông nghiệp và hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững cho vùng 
nhiệt đới gió mùa” do Nhật Bản cùng một số nước ASEAN khác khởi xướng;

iv) Việt Nam xác định hệ thống Thực phẩm của mình cần chuyển đổi sang hướng “xanh”, bền vững và ít 
phát thải. Cần quan tâm đúng mức đến sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp phát thải thấp và bền vững, đồng thời phấn đấu 
đạt mức phát thải ròng bằng 0. Việt Nam cũng coi đây là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng “xanh”/kinh tế tuần 
hoàn và phát triển các sản phẩm, dịch vụ và việc làm “xanh” mới;

v) Xây dựng và cập nhật bảng cân đối lương thực quốc gia làm cơ sở cho sản xuất và phân phối; đồng thời, 
tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức nhằm thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng 
cho mọi người, giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm, chuyển sang mô hình tiêu dùng lành mạnh, bền vững và 
có trách nhiệm hơn;

vi) Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin trong quản lý bền vững tài nguyên nước và tài nguyên nước, bao 
gồm tài nguyên nước xuyên biên giới, tài nguyên biển và hợp tác Nam - Nam.

Ở cấp độ cao, dường như có sự liên kết chặt chẽ, giữa tầm nhìn, lộ trình và ưu tiên của Chính phủ, và các 
cam kết của các bên tham gia hệ thống thực phẩm cũng như các bên liên quan khác. Các vấn đề thường xuyên 
và phổ biến nhất đối với Việt Nam, được các bên liên quan nêu ra bao gồm mức độ nghiêm trọng sắp xảy ra 
của cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu và khả năng tồn tại của thị trường. Đây là những thách thức lớn và tác 
động nghiêm trọng đến an ninh lương thực, sinh kế bền vững của nông hộ sản xuất nhỏ cũng như người nghèo 
và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Chuyển đổi toàn diện và cân bằng, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi 
khí hậu, và chuyển đổi nhanh chóng sang “nền kinh tế xanh” các-bon thấp đồng thời đảm bảo tăng trưởng bao 
trùm và bảo vệ môi trường và các nhóm dễ bị tổn thương là một chủ đề được nhắc lại.
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Một lĩnh vực khác được đồng thuận rộng rãi là tầm quan trọng của việc hợp tác và phối hợp giữa các ngành 
và giữa các tổ chức và giữa các tổ chức và ngành. Đặc biệt là giữa các Bộ và Ban ngành của chính quyền cấp 
quốc gia và địa phương, và giữa khu vực tư nhân, các tổ chức nghiên cứu và phát triển và xã hội dân sự. Việt 
Nam nhận thấy cần có những hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác, tạo thêm ngoại lực hỗ trợ hình thành và 
phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững, đảm bảo 
an ninh lương thực và dinh dưỡng không chỉ cho gần 100 triệu người dân Việt Nam mà còn góp phần để đảm 
bảo an ninh lương thực thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh phức tạp của đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Khung 
hệ thống lương thực, thực phẩm đưa ra cách tiếp cận hợp tác đa ngành, đa cấp phù hợp với các chương trình 
hành động, chính sách hiện hành của Việt Nam như Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, 2021 - 2025; Chương trình hành động 
quốc gia không còn nạn đói đến năm 2025; Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng; Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hàm ý chính là các thách thức về biến đổi khí hậu sẽ cần được xem xét và cân bằng khi Việt Nam tìm cách 
hiện đại hóa nhanh chóng nền nông nghiệp, hướng tới các sản phẩm đa dạng hơn, chất lượng cao hơn, giá trị 
cao hơn và phát triển thị trường xuất khẩu. Chính phủ đề xuất các sáng kiến để: cải thiện một loạt các chính 
sách, luật và quy định; thúc đẩy nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, bao gồm thúc đẩy 
liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức sản xuất kinh doanh, hợp tác xã là khâu căn bản. Tuy nhiên, một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để tiến 
lên phía trước sẽ là sắp xếp thứ tự ưu tiên một cách cẩn thận, sàng lọc và hợp lý hóa danh sách dài các chiến 
lược và hoạt động được đề xuất thành tập hợp các lựa chọn triển vọng nhất có thể quản lý được.

C) Kết quả của chủ đề thảo luận ½

Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng Chủ đề Thảo luận. Các kết quả được trình bày chi 
tiết ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức có thể được dự đoán khi các hành động được 
thực hiện.

 Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.

Dưới đây là tóm tắt các quan điểm, ý tưởng và câu trả lời cho các câu hỏi thảo luận về các giải pháp và lộ 
trình chuyển đổi hệ thống thực phẩm được đề xuất do các bên liên quan của Chính phủ cấp Quốc gia và Tỉnh, 
các hiệp hội ngành và khu vực tư nhân cung cấp cho Đối thoại Quốc gia lần thứ 2.

• Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã phác thảo những thành tựu của Việt Nam hướng tới các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững 2030. Báo cáo tiến độ 5 năm quốc gia đầu tiên hướng tới các mục tiêu SDG (được ghi nhận 
trước khi dịch covid-19 bùng phát) cho thấy Việt Nam có khả năng đạt được 5 trong số 17 đến năm 2030. 
Chúng bao gồm Mục tiêu 1 và Mục tiêu 2, liên quan trực tiếp đến hệ thống thực phẩm và dinh dưỡng. Trong 

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x
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khi Việt Nam đã cải thiện sản xuất lương thực và an ninh lương thực quốc gia, giảm nạn đói trên cả nước và 
tăng gấp đôi thu nhập ở khu vực nông thôn thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cần có sự phối hợp tốt hơn 
giữa các bên liên quan, cùng với hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ từ các đối tác phát triển. Tác động 
của COVID-19 dự kiến sẽ làm tăng tỷ lệ nghèo đói tăng cao. Để chống chọi với những tác động nghiêm trọng 
lâu dài của đại dịch, cần tăng cường hệ thống sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt là 
cho các hộ nghèo, những người dễ bị tổn thương và giảm bất bình đẳng trong xã hội. Tăng cường khả năng 
chống chịu với biến đổi khí hậu và tăng cường định hướng nông hộ nhỏ theo hướng bền vững, chất lượng và 
giá trị nông sản cao hơn cũng là những ưu tiên. Cuối cùng, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, tăng cường 
liên kết chuỗi giá trị giữa người sản xuất và người tiêu dùng, và hỗ trợ tốt hơn cho các tổ chức nông dân, đặc 
biệt là các hợp tác xã là cần thiết.

• Bộ Công Thương (MOIT) cam kết phát triển hệ thống thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền 
vững tại Việt Nam. Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và các Bộ, ban, ngành khác 
cũng như các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để đạt được những kết quả này. Một bước phát triển quan 
trọng là một thỏa thuận mới giữa Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương được ký kết vào ngày 13 tháng 7. Thỏa 
thuận này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phối hợp chặt chẽ hơn trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu các 
sản phẩm nông nghiệp, với mục đích rộng lớn là tăng cường sản xuất và quảng bá các sản phẩm và thương 
hiệu nông sản Việt Nam trong nước và quốc tế thị trường. Một tổ công tác liên Bộ sẽ làm việc trên bảy lĩnh 
vực giải pháp: 1. Thâm canh và hiện đại hóa nông nghiệp; 2. Thúc đẩy sản xuất theo định hướng thị trường; 
3. Loại bỏ các rào cản thương mại và thuế; 4. Xúc tiến thương mại thương hiệu nông, thủy sản Việt Nam ra 
thị trường nước ngoài; 5. Hỗ trợ địa phương sản xuất nông sản chuyên canh; 6. Tăng cường quản lý thị trường 
hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả; và 7. Nâng cao chất lượng và an toàn nông sản.

• Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) trực thuộc Bộ Y tế (MOH) cho rằng ở Việt Nam hiện nay, tình trạng 
phân phối lương thực không đồng đều, mô hình tiêu dùng thay đổi nhanh chóng và chế độ ăn ngày càng không 
lành mạnh đang tạo ra gánh nặng kép nghiêm trọng về suy dinh dưỡng. Điều này bao gồm vấn đề suy dinh 
dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng dai dẳng, đặc biệt là ở trẻ em miền núi và cộng đồng dân tộc thiểu số. Một 
vấn đề khác là chế độ ăn uống ngày càng không lành mạnh của người tiêu dùng thành thị, bao gồm việc tăng 
tiêu thụ thịt, muối và thực phẩm có đường đang làm tăng tỷ lệ thừa cân và béo phì, đặc biệt là ở trẻ em. Liên 
quan đến điều này là tỷ lệ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư cao hơn, và các trường hợp tử vong 
liên quan. Trong một sáng kiến mới, Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp xây dựng bảng cân đối lương thực 
khu vực để xác định khả năng tiếp cận lương thực địa phương và thiếu hụt nguồn cung cấp nhằm điều phối tốt 
hơn sản xuất lương thực địa phương, thay vì chỉ tập trung vào năng suất.

• Liên hợp quốc  Thông điệp tổng thể quan trọng từ Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc là Đối 
thoại quốc gia lần thứ 2 đã cho thấy UNFSS là vô cùng quan trọng, kịp thời và quan trọng, đáng được các 
nguyên thủ quốc gia quan tâm trong tháng 9. FAO và tất cả các cơ quan khác của LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt 
Nam tham gia tích cực vào Hội nghị thượng đỉnh. Việt Nam có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực này, không 
chỉ về dân số mà còn thông qua xuất khẩu. Thách thức chính đối với Việt Nam là chuyển đổi cách tiếp cận của 
mình sang cách tiếp cận hệ thống lương thực, thực phẩm thực sự, vừa nhạy cảm với khí hậu vừa có khả năng 
chống chịu với khí hậu. LHQ cam kết cung cấp cho Bộ NN&PTNT và Chính phủ Việt Nam sự hỗ trợ đầy đủ 
trong giai đoạn chuẩn bị và trong FSS vào tháng 9.

• Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh thành tựu giảm nghèo và tăng trưởng nông nghiệp của Việt Nam và cơ 
hội để Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về nông nghiệp các-bon thấp. Ngân hàng cam kết hợp tác 
với Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương để hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp ít các-bon, mang lại sinh kế và 
việc làm bền vững cho nông dân, đồng thời cho thế giới thấy những khả năng của thực hành nông nghiệp sạch, 
đồng thời duy trì xuất khẩu và ứng dụng của công nghệ phù hợp. Thông điệp chính thứ hai là tầm quan trọng 
của việc khai thác tính sáng tạo và năng động của khu vực tư nhân. Các giải pháp nằm trong quan hệ đối tác 
với khu vực tư nhân và dựa trên khả năng của họ để phát triển các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề cấp bách.

• Đại diện của Việt Nam tại FAO tại Rome, đã trình bày tổng quan về khung chiến lược của FAO giai đoạn 
2021-2030 và 18 động lực chiến lược của hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững trong bối cảnh của Việt 
Nam. Tầm quan trọng của các giải pháp chính sách như đòn bẩy thay đổi để đạt được hệ thống lương thực, 
thực phẩm bền vững đã được nhấn mạnh. Các ý tưởng giải pháp sơ bộ để chuyển đổi hệ thống thực phẩm là 
toàn diện và đi đúng hướng.
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• Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau bày tỏ sự ủng hộ đối với khung hệ thống thực phẩm như một công cụ đa 
ngành và hữu ích để hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện chương trình hạn chế nông nghiệp, các chương trình mục 
tiêu quốc gia và các sáng kiến OCOP. Trong khi Cà Mau là nơi cung cấp gạo, tôm, thủy sản lớn cho thị trường 
trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang tạo ra những khó khăn, thách thức lớn cho sản xuất 
ở Cà Mau. Tăng năng suất sản lượng trong khi duy trì hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị 
được coi là những thách thức lớn. Nâng cao khả năng tiếp cận của người dân với thực phẩm an toàn, đủ dinh 
dưỡng, cải thiện tình trạng tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ và nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý của Chính phủ về tài nguyên và môi trường sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu và 
phòng chống thiên tai cũng được coi là những ưu tiên cấp bách. 

• Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng  giới thiệu cách sản xuất nhiều loại sản phẩm nông nghiệp, từ môi 
trường đồng bằng đến cao nguyên đa dạng. Lâm Đồng chú trọng ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng 
an toàn vệ sinh thực phẩm và tiếp thị sản phẩm nông sản thực phẩm của địa phương ra thị trường trong nước 
và quốc tế. Năm ưu tiên để phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm của tỉnh đã được chia sẻ: 1. Thích ứng 
với biến đổi khí hậu; 2. Đầu tư hệ thống giao thông; 3. Tái cơ cấu hệ thống nông nghiệp; 4. Phát triển sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ; và 5. Rà soát và sửa đổi luật đất đai để tăng quy mô sản xuất.

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển thị trường xuất khẩu, 
hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế đối với sự phát triển của hệ thống lương thực, thực phẩm ở Việt Nam. Phát 
huy lợi thế so sánh, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng và giá trị là điều cần thiết để đảm 
bảo an ninh lương thực, tăng thu nhập cho nông dân và giảm nghèo bền vững. Cải thiện chính sách, đầu tư cơ 
sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực là rất quan trọng.

• Viện Nghiên cứu Thể chế và Thị trường Nông nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của mối liên kết giữa 
năm Lộ trình hành động. Ví dụ, tác động của COVID-19 đối với chuỗi cung ứng gạo, thương mại, giá lương 
thực và thu nhập và sinh kế của nông dân. Đối với các loại cây trồng xuất khẩu quan trọng như gạo, việc củng 
cố mối quan hệ lâu dài hơn với các khách hàng quan trọng như Philippines và Trung Quốc, đặc biệt là trong 
các giai đoạn khủng hoảng như đại dịch, ngày càng trở nên quan trọng. Đa dạng hóa và chuyển đổi cây trồng, 
ví dụ như từ lúa sang sắn và ngô, rồi gần đây hơn sang trái cây, rau quả và nuôi trồng thủy sản sẽ tiếp tục là 
yếu tố thiết yếu của hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững và tạo ra lương thực có chất lượng cao và giá 
trị cao hơn.

• Đại diện TE-thực phẩm quốc tế và Công nghệ cao TP.HCM nhấn mạnh vấn đề an toàn thực phẩm, ô 
nhiễm môi trường và sử dụng quá mức hóa chất là những mối quan tâm chính của hệ thống thực phẩm. Hiệu 
quả hoạt động kém, quản trị và quản lý hợp tác xã, sản xuất quy mô nhỏ và năng lực đầu tư được xác định là 
những nguyên nhân. Hội Công nghệ cao TP.HCM sẵn sàng hợp tác với Bộ NN&PTNT, các Bộ ban ngành và 
các tổ chức quốc tế về ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc IOT và chuỗi khối. Trọng tâm là phát triển 
chuỗi cung ứng chăn nuôi và sản phẩm, hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc dịch bệnh. Các lĩnh vực ưu 
tiên hợp tác bao gồm: 1. Hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc vắc xin, thuốc thú y và hóa chất; 2. Quản lý 
kiểm dịch, giết mổ, phân phối vật nuôi; 3. Truy xuất nguồn gốc giảm thiểu thất thoát, lãng phí nông sản thực 
phẩm; và 4. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ chuỗi khối, IOT và AI mới để hỗ trợ và phòng ngừa cho 
việc dự báo/mô hình hóa các tác động của đại dịch đối với con người và động vật.

• Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình và Hiệp hội Thương mại Vườn ươm Việt Nam nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc: khuyến khích thực hành bền vững; tăng cường kết nối (giữa các nhóm nông dân và 
theo chuỗi giá trị); việc ứng dụng khoa học và công nghệ; và tăng cường quan hệ đối tác công-tư và năng lực 
đổi mới. Nhu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong sản xuất lương thực cũng được ghi 
nhận. Điều này bao gồm thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường – đất đai, thảm thực vật và tài 
nguyên nước. Tiếp cận công bằng với lương thực và phân phối tài nguyên thiên nhiên, đầu tư và đổi mới trong 
chế biến, đảm bảo an toàn thực phẩm và củng cố các tổ chức ngành cũng được đề cập.

• Đại diện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng vai trò của các hiệp hội ngành hàng và hợp tác xã 
nên được ưu tiên vì họ cung cấp các chức năng liên kết chính giữa các nhà sản xuất thực phẩm và thị trường. 
HTX cũng có vai trò rất quan trọng trong việc áp dụng và nhân rộng các công nghệ, thực hành và tiếp thị mới 
cần thiết để cải thiện năng suất, chất lượng và giá trị cũng như tiếp cận các thị trường mới.
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Lộ trình hành động
Vui lòng đánh dấu nếu mục này có liên quan 
đến một hoặc nhiều Đường hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

[Bổ sung các Kết quả thảo luận khác]

C) Kết quả của chủ đề thảo luận (2/2)

Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng chủ đề thảo luận. Các kết quả được trình bày chi tiết 
ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần thiết khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức dự đoán khi các hành động được thực hiện.

Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.

Mô tả tối đa 10 chủ đề Thảo luận, mỗi chủ đề dưới 4.200 ký tự bao gồm cả khoảng trống

Dưới đây là bản tóm tắt các quan điểm và kết quả chính từ các tổ chức song phương và đa phương quốc 
tế có đại diện tại Đối thoại. Đã có cam kết rộng rãi và mạnh mẽ trong việc hợp tác với Chính phủ Việt Nam, 
thông qua nhiều phương thức, sáng kiến, khu vực và lĩnh vực chuyên đề hướng tới phát triển hệ thống lương 
thực, thực phẩm bền vững.

• Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết đồng hành và hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong mối quan hệ đối 
tác chặt chẽ với các đối tác phát triển và các bên liên quan khác hoạt động trong lĩnh vực hệ thống lương thực, 
thực phẩm. LHQ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để hỗ trợ phát triển lương thực toàn diện và bền 
vững, chuỗi giá trị và hệ thống thị trường, thúc đẩy cơ hội kinh doanh cho người dân nông thôn, tăng cường 
nguồn lực và thị trường để tăng cường liên kết và chuyển đổi kinh tế đồng thời cải thiện việc làm và thu nhập 
cơ hội và củng cố sinh kế bền vững. LHQ sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các lộ trình quốc gia hướng tới hệ 
thống lương thực, thực phẩm toàn diện và bền vững, đồng thời hỗ trợ Việt Nam sử dụng các nguồn lực công 
khan hiếm của mình để thúc đẩy đầu tư tư nhân có trách nhiệm nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi này trong hệ 
thống lương thực, thực phẩm.

• Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ toàn diện khi Việt Nam tiến lên phía trước và đối mặt với nhiều 
thách thức về hệ thống lương thực, thực phẩm. Ngân hàng Thế giới có thể cung cấp chuyên môn kỹ thuật toàn 
cầu cho một số vấn đề rất phức tạp này. Ngân hàng thê giới có thể cung cấp tài chính và công việc tri thức khi 
cần thiết trong quan hệ đối tác với các đồng nghiệp và đối tác phát triển khác. Các ưu tiên cấp bách nhất đối 
với hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt Nam là: 1. giảm thiểu biến đổi khí hậu; 2. thích ứng với biến đổi 
khí hậu; 3. an toàn thực phẩm và tập trung vào thực phẩm có chất lượng cao hơn, giá trị cao hơn, và: 4. thách 
thức liên quan đến thay đổi nhân khẩu học, đặc biệt là tác động của lực lượng lao động nông thôn già hóa và 
tình trạng di cư.

• Canada đang hỗ trợ các nhà sáng kiến liên quan đến hệ thống lương thực, thực phẩm tại Việt Nam thông 
qua tăng cường chuỗi giá trị lương thực, tăng thu nhập cho nông dân thông qua phát triển doanh nghiệp hợp 
tác, cải thiện an toàn thực phẩm , tăng cường bình đẳng giới và bảo vệ môi trường. Dự án Lương thực cho 
Tăng trưởng đang nỗ lực cải thiện các sản phẩm hoàn thiện trong các chuỗi giá trị lựa chọn bộ lọc ở Việt Nam. 
Ngoài ra, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada gần đây đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ NN&PTNT để hỗ trợ 
các biện pháp và phương pháp tăng cường bảo vệ và kiểm dịch động vật tại Việt Nam. Đại sứ cho biết Canada 
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tiếp tục cam kết hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam Chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm và đảm bảo rằng 
hệ thống này minh bạch, có trách nhiệm và bền vững. 

• Hà Lan nhấn mạnh ba thành phần để chuyển đổi thành công Hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt 
Nam: 1. Lãnh đạo mạnh mẽ; 2. Sự tham gia của nhiều bên liên quan bằng cách đảm bảo chính quyền cấp tỉnh 
tham gia và thu hút chuyên gia địa phương của họ và bằng cách bao gồm cả nông dân và các đối tác tư nhân; 
và 3. Sự giao thoa mạnh mẽ giữa khoa học và hoạch định chính sách để tăng cường ra quyết định dựa trên bằng 
chứng. Chương trình chuyển đổi nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn chủ trì với sự hỗ trợ của Hà Lan và một số đối tác quốc tế đã được đề xuất như một mô hình minh 
họa với những thành phần này nhằm nâng cao tiềm năng của Việt Nam bằng cách chuyển từ chuỗi lương thực 
sang hệ thống lương thực, thực phẩm.

• Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi lời mời Việt Nam tham gia sáng kiến AIM vì Khí hậu trong FSS 
sắp tới. Được Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất công bố trong hội nghị thượng đỉnh về khí 
hậu trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Tổng thống Biden, Sứ mệnh Đổi mới Nông nghiệp vì Khí hậu hay “AIM vì 
Khí hậu” nhằm tăng cường và thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới toàn cầu và phát triển nông nghiệp và hệ thống 
thực phẩm để hỗ trợ hành động về khí hậu. Các đối tác của AIM for Climate sẽ huy động đầu tư mới vào nông 
nghiệp thông minh với khí hậu và tạo ra sự phối hợp và hợp tác tốt hơn. Phái đoàn Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các 
hệ thống thực phẩm bền vững là rất quan trọng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và cần thúc đẩy việc áp 
dụng các thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu cũng như các thực hành và hệ thống thực phẩm phát 
thải thấp khác. Làm như vậy sẽ tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống thực phẩm đối với biến đổi khí hậu. 
Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống thực phẩm sẽ có nhiều tham vọng. Hôi nghị thượng đỉnh sẽ đóng vai trò là 
chất xúc tác cho hành động nhằm nâng cao khả năng kinh tế của nông nghiệp, nâng cao sinh kế công bằng trong 
các hệ thống lương thực, thực phẩm và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời chống lại biến đổi khí hậu.

• IFAD, với tư cách là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc và là một tổ chức tài chính, vẫn rất cam 
kết hỗ trợ Việt Nam củng cố ý định của các bên liên quan khác nhau trên nhiều lĩnh vực như một phần của lộ 
trình quốc gia hướng tới các hệ thống lương thực, thực phẩm toàn diện hơn trong nước. IFAD sẽ tiếp tục hợp 
tác với chính phủ Việt Nam, với các bên liên quan và các đối tác phát triển thông qua các chương trình bao 
gồm tăng số lượng đồng tài trợ quốc tế, đặc biệt là tài trợ cho khí hậu và tận dụng việc sử dụng các nguồn lực 
công để thu hút đầu tư có trách nhiệm của khu vực tư nhân vào các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của con người 
và hành tinh.

• Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ủy ban Châu Âu đã đưa ra chương trình nghị sự tăng 
trưởng mới của EU được thông qua vào tháng 5 năm 2020. Chiến lược từ trang trại đến bàn ăn hướng đến xây 
dựng một hệ thống thực phẩm công bằng, lành mạnh và thân thiện với môi trường, phục vụ cho người tiêu 
dùng, cho nhà sản xuất, cho khí hậu và cho môi trường. Đối với các nỗ lực về hệ thống lương thực, thực phẩm 
của Việt Nam, cần phải ưu tiên danh sách các sáng kiến và hoạt động khả thi để phù hợp với nguồn nhân lực 
và nguồn tài chính hạn chế đã được lưu ý. Đồng thời, cần theo dõi chặt chẽ các tác động về giá của các hoạt 
động, vì thị trường toàn cầu cạnh tranh gay gắt về giá lương thực. Phía EU cam kết chia sẻ kinh nghiệm và hỗ 
trợ Việt Nam chuyển đổi sang các hệ thống nông sản bền vững hơn thông qua các chính sách thương mại như 
Hiệp định Thương mại Tự do của EU hoặc Việt Nam và thông qua các công cụ hợp tác quốc tế.

• Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (US-ABC) đại diện cho các công ty Hoa Kỳ lớn nhất và dẫn 
đầu về công nghệ trong khu vực trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, từ hạt giống và bảo vệ cây trồng đến 
vật nuôi và sức khỏe động vật. Các thành viên của US-ABC có chuyên môn kỹ thuật đa dạng và sẵn sàng là 
đối tác nguồn lực để giúp Việt Nam khai thác giá trị của đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và thực 
phẩm. Bằng cách thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong chuỗi nông nghiệp và thực phẩm, US 
ABC hy vọng sẽ tìm hiểu những quan điểm mới về cách họ có thể hợp tác để phát triển hệ thống thực phẩm an 
toàn, bền vững và an ninh ở Việt Nam và thế giới.

• The One CGIAR cam kết tăng cường mối quan hệ với các đối tác trong nước như Việt Nam, để phát triển 
hợp tác và gắn kết sâu sắc hơn. Đề xuất giá trị One CGIAR trong khu vực sẽ được đóng khung xung quanh ba 
lĩnh vực hợp tác tiềm năng: phục hồi, khả năng phục hồi và chuyển đổi. Các động lực chính sẽ bao gồm tăng 
trưởng thu nhập, nhân khẩu học và biến đổi khí hậu. Những đổi mới, năng lực, chính sách và thị trường sẽ đóng 
vai trò là những yếu tố hỗ trợ chính để bao trùm ba lĩnh vực hợp tác này. Với khả năng quản trị thống nhất, khả 
năng tích hợp và chuyển giao cũng như mở rộng quy mô đổi mới nhanh hơn, One CGIAR đặt mục tiêu không 
ngừng nâng cao khả năng hỗ trợ Việt Nam và các đối tác khu vực trong việc đạt được các mục tiêu của họ và 
đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030.
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Lộ trình hành động
Vui lòng đánh dấu nếu mục này có liên quan 
đến một hoặc nhiều Đường hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

D) Các lĩnh vực chưa thống nhất
Vui lòng chia sẻ các ý kiến khác biệt trong đối thoại. Ý kiến khác biệt là một vấn đề mà những đại 

biểu có quan điểm khác nhau, ý kiến khác nhau và / hoặc lập trường đối lập. Ví dụ, điều này có thể liên 
quan đến a) điểm mạnh và khả năng dễ bị tổn thương trong Hệ thống lương thực, thực phẩm, b) khu 
vực cần thăm dò thêm, c) thực hành cần thiết cho tính bền vững của Hệ thống lương thực, thực phẩm, 
d) các bên liên quan có lợi ích cần được ưu tiên.

Lưu ý: Vui lòng không phán xét bất kỳ quan điểm nào đối với các cá nhân được nêu tên
Những người tham gia trực tuyến được mời gửi ý tưởng, nhận xét và đề xuất của họ cho Đối thoại quốc gia 

lần thứ 2. Các câu hỏi gợi ý được cung cấp dưới đây để hướng dẫn đại biểu.
Làm thế nào và ở đâu mà tổ chức của bạn có thể quan tâm đến việc làm việc hoặc hợp tác để hỗ trợ quá 

trình chuyển đổi hệ thống thực phẩm tại Việt Nam? “Ở đâu” về lĩnh vực theo chủ đề hoặc hành động, khu 
vực hoặc sáng kiến xuyên suốt) và “như thế nào” về vai trò và phương thức - tức là nhà tài trợ, đồng đầu tư, 
hợp tác kỹ thuật, đối tác triển khai, đối tác nghiên cứu và đổi mới. Sự tham gia này có thể trông như thế nào? 
Những gì cần phải được thực hiện? Bởi ai?]

Một danh sách các tổ chức và dự án nghiên cứu và phát triển hiện đang làm việc về các khía cạnh của hệ 
thống thực phẩm đã gửi thông tin và mô tả về khả năng và lĩnh vực công việc của họ. Nhận xét và đề xuất từ 
những đại biểu tham gia trực tuyến cũng nhấn mạnh hơn vào một số lĩnh vực chính mà phần trình bày chính ít 
tập trung hơn. Bao gồm: hiểu rõ hơn về các nguyên nhân và rủi ro về an toàn thực phẩm; nguyên nhân và giải 
pháp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em ở miền núi; tầm quan trọng của đa dạng hóa và thị trường giá trị cao 
hơn đối với cây lương thực quy mô lớn, giá thấp; tầm quan trọng của việc thu hút các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, đặc biệt là các nhà chế biến thực phẩm cải thiện dinh dưỡng; tầm quan trọng của việc hiểu được sự đánh 
đổi để xác định các giải pháp hệ thống lương thực, thực phẩm thiết thực trong các cộng đồng nghèo bị thiệt 
thòi; và cần nâng cao kỹ năng, kiến thức và khả năng kết nối thị trường của HTX.

Một câu hỏi quan trọng trong tương lai là làm thế nào để cải thiện và vận hành việc chia sẻ ý tưởng, điều 
phối và hợp tác giữa những bên liên quan này và nhiều bên liên quan khác, các tổ chức và dự án hoạt động 
trong hệ thống thực phẩm. Những thay đổi nào sẽ được thực hiện đối với tình hình thiết kế và thực hiện dự 
án và thể chế không tập trung hiện nay. Những hành động, cơ chế và sáng kiến cụ thể nào sẽ được thực hiện. 
Bởi ai?

Một lĩnh vực khác là làm thế nào Việt Nam có thể vừa hiện đại hóa sản xuất lương thực vừa tăng cường 
đồng thời thực hiện quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang “nền kinh tế xanh” các-bon thấp, đồng thời đảm 
bảo bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng phục hồi của các nhóm dễ bị tổn thương trước rủi ro và các cú 
sốc. đặc biệt là trước những tác động đang diễn ra của đại dịch, biến đổi khí hậu và thiên tai.

Cũng trong chương trình nghị sự này, đồng thời giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài ở khu vực 
miền núi, và các vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe đang nổi lên nhanh chóng liên quan đến chế độ ăn uống không 
lành mạnh ở khu vực thành thị, đòi hỏi phải chuyển đổi nghiêm túc từ trọng tâm là sản xuất lương thực sang hệ 
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thống lương thực, thực phẩm. Chỉ có cách tiếp cận hệ thống lương thực thực phẩm mới có thể giúp giải quyết 
sự phức tạp và nhiều sự đánh đổi này.

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên
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CẤU TRÚC BIỂU MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC

Tài liệu cung cấp thông tin về cấu trúc Biểu mẫu phản hồi trực tuyến

Các kết quả từ Đối thoại Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm sẽ được sử dụng trong 
việc phát triển lộ trình hướng đến những Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững tại địa phương thực hiện. 
Những kết quả đó sẽ là những đóng góp giá trị đối với lộ trình quốc gia và cũng là sự quan tâm đến các nhóm 
công việc khác nhau chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh như: Theo dõi hành động, Nhóm khoa học và Tiên 
phong cũng như cho các Đối thoại khác.

CÁCH CÔNG BỐ PHẢN HỒI CHÍNH THỨC:

Biểu mẫu phản hồi chính thức được mở cho đại biểu trên Cổng Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh (Summit-
dialogues.org) trong phần Khu vực tham gia khi Đối thoại diễn ra. Tất cả các Biểu mẫu phản hồi chính thức 
được liên kết với Đối thoại đã được thông báo trên Cổng đối thoại. Vui lòng thực hiện các bước sau để hoàn 
thành biểu mẫu:

1. Đăng nhập vào “Tham gia” và chọn “Đối thoại của bạn” ở menu bên phải.

2. Nhấp vào “Hoàn thành biểu mẫu phản hồi” cho Đối thoại có liên quan.

3. Hoàn thành Biểu mẫu phản hồi - có 4 phần. Không có trường bắt buộc.

4. Bạn có thể tải lên các tài liệu bổ sung sau 4 phần.

5. Chọn lệnh “Đăng tải”.

Nếu bạn là đại biểu và sẵn sàng công bố phản hồi của mình nhưng chưa thể sử dụng Biểu mẫu phản hồi 
chính thức trực tuyến, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ đối thoại của Hội nghị thượng đỉnh Hệ thống lương 
thực, thực phẩm tại địa chỉ info@summitdialogues.org

MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC CÓ 4 PHẦN CHÍNH:

1. Tham gia

2. Nguyên tắc cam kết

3. Phương pháp

4. Trọng tâm đối thoại và Kết quả 

a. Trọng tâm chính

b. Phát hiện chính

c. Kết quả Chủ đề Thảo luận

d. Các lĩnh vực chưa thống nhất

 Thông tin bổ sung có thể được bao gồm dưới dạng tệp đính kèm có thể được chia sẻ cùng với việc gửi Biểu 
mẫu phản hồi.

Bạn được mời phản hồi về các kết quả của Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực 
phẩm ngay sau khi Đối thoại diễn ra. Khi phản hồi, vui lòng sử dụng Biểu mẫu phản hồi chính thức được lưu 
trữ trực tuyến trên Cổng đối thoại hội nghị tại địa chỉ Summitdialogues.org.
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Tổng số người tham gia
Số lượng Đại biểu  
theo độ tuổi 0-18

19-30 3 31-50 107 51-
65

25 66-80 4 80+

Số lượng Đại biểu  
theo giới tính

Nam 72 Nữ 67 Khác

Số lượng Đại biểu  trong mỗi lĩnh vực
Cây trồng / Nông nghiệp* 66 9
Cá và nuôi trồng thủy sản 4 Công nghiệp thực phẩm
Chăn nuôi 11 Dịch vụ tài chính
Nông lâm Chăm sóc sức khỏe
Môi trường và sinh thái 4 Chính quyền Trung ương hoặc địa phương
Kinh doanh và thương mại Dinh dưỡng * 17
Đào tạo Tiện ích
Truyền Thông Công nghiệp
Chế Biến Thực Phẩm 7
Các Ngành Khác: 21
Số lượng Đại biểu  của nhóm các bên liên quan
Doanh nghiệp vừa / nhỏ / nghệ nhân 3 Thành viên Quốc hội
Doanh nghiệp quốc gia lớn Chính quyền địa phương
Tập đoàn đa quốc gia 6 Chính phủ và tổ chức quốc gia 50
Nông dân quy mô nhỏ Cộng đồng kinh tế khu vực

Nông dân quy mô vừa Liên hợp quốc 5
Nông dân quy mô lớn Tổ chức tài chính quốc tế 1
Tổ chức phi chính phủ trong nước Tổ chức tư nhân / Đối tác / Liên minh 1
Tổ chức phi chính phủ quốc tế 21 Nhóm người tiêu dùng
Người bản địa
Nhà Khoa học và Viện sỹ 50
Công nhân và Công đoàn
Khác: 15
* Cập nhật tháng 6 năm 2021

SỰ THAM GIA
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NGUYÊN TẮC CAM KẾT

Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm tạo cơ hội cho các cuộc trao đổi đa dạng, có mục 
đích và tôn trọng giữa các bên liên quan đến Hệ thống lương thực, thực phẩm, nhưng luôn cần lưu ý đến các 
Nguyên tắc tham gia của Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Hành động khẩn cấp: Chúng tôi nhận thấy tính cấp thiết cao nhất của hành động bền vững và có ý nghĩa 
ở tất cả các cấp để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững tương ứng vào năm 2030 .

Cam kết Hội nghị thượng đỉnh: Chúng tôi cam kết thực hành những gì chúng tôi đã đưa ra theo cá 
phương diện cá nhân và chuyên nghiệp để đóng góp vào tầm nhìn, mục tiêu và kết quả cuối cùng của Hội nghị 
thượng đỉnh Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Tôn trọng: Trong phạm vi năng lực và hoàn cảnh của mình, chúng tôi sẽ thúc đẩy các chính sách, thực 
hành sản xuất và tiêu thụ thực phẩm nhằm nỗ lực bảo vệ và cải thiện sức khỏe cũng như hạnh phúc của các cá 
nhân, cải thiện sinh kế và cộng đồng thích ứng và thúc đẩy quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng 
thời tôn trọng văn hóa bản địa, bối cảnh.

Nhận thức sự phức tạp: Chúng tôi nhận ra rằng các Hệ thống lương thực, thực phẩm rất phức tạp và có 
mối liên hệ chặt chẽ và tác động đáng kể đến sức khỏe con người và động vật, đất, nước, khí hậu, đa dạng 
sinh học, nền kinh tế và các hệ thống khác, và việc chuyển đổi chúng đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống.

Tăng cường sự hòa nhập của nhiều bên liên quan: Chúng tôi hỗ trợ các quy trình và phương pháp tiếp 
cận nhiều bên liên quan trong các chính phủ và cộng đồng mang lại các quan điểm đa dạng, bao gồm kiến 
thức bản địa, hiểu biết văn hóa và bằng chứng dựa trên khoa học để cho phép các bên liên quan hiểu và đánh 
giá những sự trao đổi tiềm năng và thiết kế các tùy chọn chính sách có thể  phân phối nhiều loại hàng hóa qua 
các hệ thống đa dạng này.

Hoàn thành công việc của những bên khác: Nhận thức được rằng các vấn đề liên quan đến Hệ thống 
lương thực, thực phẩm đang được giải quyết thông qua một số quy trình quản trị toàn cầu khác, chúng tôi sẽ 
cố gắng đảm bảo rằng Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm phù hợp với việc mở rộng và 
thúc đẩy những nỗ lực này ở những nơi có thể, tránh trùng lặp không cần thiết, đồng thời khuyến khích tư duy 
và phương pháp tiếp cận mới táo bạo và sáng tạo nhằm mang lại sự chuyển đổi ở cấp độ hệ thống phù hợp với 
các nguyên tắc và mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh.

Xây dựng lòng tin: Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh và quá trình tham gia liên quan 
sẽ thúc đẩy lòng tin và tăng động lực tham gia bằng cách dựa trên bằng chứng, minh bạch và dễ tiếp cận trong 
quản trị, ra quyết định, lập kế hoạch, cam kết và thực hiện. Chúng tôi - từ các quốc gia thành viên đến các 
doanh nghiệp tư nhân cho đến các tác nhân cá nhân - sẽ tự chịu trách nhiệm về các cam kết đã đưa ra với các 
cơ chế để duy trì trách nhiệm giải trình này.

Bạn đã tổ chức 
Đối thoại như 
thế nào để các 
Nguyên tắc 
được hợp nhất, 
củng cố và nâng 
cao?

Miêu tả trong vòng 2.100 ký tự bao gồm cả ký tự trống

Đối thoại Cấp cao các Hệ thống Thực phẩm cấp vùng miền Bắc Việt Nam đã được tổ chức thành 
công tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 6 năm 2021 đây một sự kiện kết hợp, cả sự tham gia trực tiếp 
và trực tuyến. Để các nguyên tắc tham gia được tích hợp, củng cố và nâng cao, ban tổ chức đã 
tuân thủ chặt chẽ các bước chính trong việc tổ chức đối thoại cấp cao về hệ thống lương thực. 
Trong bước chuẩn bị, chương trình được thiết kế theo cách bao gồm ba phiên chính, phiên họp 
toàn thể với phần giới thiệu chính thức, phiên đối thoại và phiên tóm tắt. Tiếp theo, danh sách đại 
biểu tham gia  đa dạng  đã được lập và chuẩn bị các tài liệu về hệ thống lương thực, thực phẩm. 
Các tài liệu và thư mời được gửi trước cho đại biểu để họ có thời gian chuẩn bị trước khi tham 
dự đối thoại. Sự kiện bắt đầu phần chào mừng và giới thiệu cấp cao, sau đó là phần trình bày kỹ 
thuật nhằm cung cấp cho đại biểu tham gia thông tin cơ bản về hệ thống lương thực, thực phẩm 
miền Bắc để họ tiếp tục thảo luận sâu hơn trong một nhóm nhỏ hơn trong hai phiên thảo luận, mỗi 
phiên 45 phút. Sau đó, các phát hiện chính được người điều hành nhóm tóm tắt và cuối cùng là 
người phụ trách để bao quát tất cả các ý kiến thống nhất và bất đồng của những người tham gia. 
Để nắm bắt đầy đủ sự đóng góp của đại biểu, sau sự kiện, người phụ trách và điều hành sẽ liên hệ 
với những người tham gia qua email để tiếp tục thu thập ý kiến của họ và hoàn thành báo cáo. Để 
kết luận, các nguyên tắc của hội nghị thượng đỉnh phần lớn đã được lồng ghép và thúc đẩy trong 
cuộc đối thoại về hệ thống lương thực ở miền Bắc Việt Nam.
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VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
MINH BẠCH-TRÁCH NHIỆM-BỀN VỮNG

Đối thoại của 
bạn phản ánh 
các khía cạnh 
cụ thể của 
nguyên tắc như 
thế nào?

Đối thoại Cấp cao Hệ thống Thực phẩm cấp tiểu quốc gia (FSSD) tại miền Bắc Việt Nam đã được 
tổ chức thành công với hơn 160 đại biểu tham gia từ các lĩnh vực khác nhau của hệ thống thực 
phẩm. Đối thoại phía Bắc đã phản ánh các khía cạnh cụ thể của các nguyên tắc tham gia như được 
chỉ ra dưới đây:

1. Hành động khẩn cấp: Các bên liên quan nhận thấy rõ ràng hệ thống lương thực ở miền Bắc hiện 
nay không bền vững, khả năng chống chịu với sốc, sức ép và tính dễ bị tổn thương thấp. Do đó, tất 
cả các bên liên quan đồng ý rằng chúng ta phải cùng nhau hành động khẩn cấp để chuyển đổi hệ 
thống lương thực theo hướng tích cực.
2. Cam kết về hội nghị cấp cao: Số lượng đại biểu tham dự Đối thoại cao hơn nhiều so với dự kiến. 
Trong quá trình đối thoại, đại biểu đã tích cực đóng góp kiến thức và kinh nghiệm của mình về đặc 
điểm hệ thống thực phẩm miền Bắc và đưa ra các giải pháp sáng tạo và thiết thực nhằm hướng tới 
các hệ thống bền vững, có trách nhiệm và minh bạch hơn. Sau sự kiện, rất nhiều người trong số họ 
vẫn liên hệ Ban tổ chức để gửi ý kiến của họ cho báo cáo.
3. Tôn trọng: Trong các phiên thảo luận, các đại biểu đã thảo luận cởi mở, tôn trọng ý kiến của nhau, 
chấp nhận các quan điểm khác nhau. Các sáng kiến và giải pháp đề xuất được xây dựng dựa trên 
những sáng kiến và giải pháp hiện có và phù hợp với bối cảnh của địa phương.
4. Nhận thức sự phức tạp: Người ta nhận ra rằng hệ thống lương thực miền Bắc rất phức tạp và liên 
quan đến nhiều ngành. Do đó, để đạt được sự chuyển đổi có hệ thống, ban tổ chức đã mời nhiều bên 
liên quan và thiết kế hai phiên đối thoại với các nhóm thảo luận nhỏ, trong đó họ xác định các hành 
động trên toàn hệ thống với khả năng hiệp lực và đánh đổi.
 5. Tăng cường sự hòa nhập của nhiều bên liên quan: Đối thoại đã thu hút nhiều người tham gia 
từ bảy lĩnh vực liên quan đến hệ thống thực phẩm, từ chính quyền trung ương đến cấp tỉnh, nông 
nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp, hiệp hội, học viện, tổ chức đa phương, v.v. Họ làm 
việc trong hệ thống thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng và nâng cao tiếng nói trong khi đối thoại, 
đóng góp phần lớn vào việc chuyển đổi hệ thống.

Bạn có lời khu-
yên nào dành 
cho những đại 
biểu tham gia 
đối thoại khác 
về việc đánh giá 
các Nguyên tắc 
cam kết không?

Từ kinh nghiệm của chúng tôi, có một số lời khuyên dành cho những người tham gia đối thoại khác 
dưới đây:
- Có người hướng dẫn và điều hành được chuẩn bị và đào tạo tốt trước Đối thoại
- Thực hiện đúng khung giờ của chương trình, đặc biệt là phần đối thoại để đại biểu tham gia có cơ 
hội chia sẻ ý kiến của mình.
- Hoan nghênh cả những ý kiến thống nhất và bất đồng từ tất cả những đại biểu tham gia.
- Tạo bầu không khí thảo luận tin cậy, thân thiện và cởi mở.
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Kết quả của một cuộc Đối thoại ảnh hưởng bởi phương pháp được sử dụng.
Bạn đã sử dụng phương pháp như được khuyến nghị bởi Sổ tay tham khảo cho đại biểu tham gia chưa?
Nếu CÓ> Vui lòng chuyển sang Phần 4: Kết quả Đối thoại
KHÔNG> Vui lòng chia sẻ thêm thông tin về phương pháp được sử dụng trong khung bình luận bên dưới.
Vui lòng cân nhắc bình luận về cách tổ chức sự kiện cũng như phản ánh của đại biểu về việc tổ chức sự 

kiện này. Khuyến khích nhận xét về cách thúc đẩy, điều hành các cuộc thảo luận nhóm: các điểm thống nhất 
và chưa thống nhất đã được nêu lên chưa? Tất cả các ý kiến đã được ghi nhận chưa?

Không có

PHƯƠNG PHÁP
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A) Trọng tâm chính
Vui lòng nêu chi tiết trọng tâm đối thoại. Ví dụ, có thể là (i) Tìm hiểu toàn diện các hệ thống lương 

thực, thực phẩm, (ii) Tìm hiểu 1 trong 5 lộ trình hành động hoặc mức độ thay đổi của Hội nghị thượng 
đỉnh, (iii) Nghiên cứu mối liên hệ giữa 1 hoặc nhiều lộ trình hành động và mức độ thay đổi, (iv) hoặc 
Một chủ đề cụ thể khác.

Khu vực phía Bắc gồm 25 tỉnh (6 tỉnh Tây Bắc, 9 tỉnh Đông Bắc và 10 tỉnh Đồng bằng sông Hồng) với tổng 
diện tích khoảng 110.000 km2; dân số: 35 triệu người, chiếm 1/3 diện tích và dân số cả nước. Ở miền bắc, nông 
nghiệp được xác định là một trong các trụ cột kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu dùng lương 
thực, khả năng tiếp cận thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng cho mọi người và vận hành chuỗi giá trị lương thực 
ở miền Bắc vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, phương thức canh tác lạc 
hậu, nông nghiệp chưa phát triển. an toàn sinh học, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, thuốc 
thú y, phụ gia chế biến... Ở khu vực miền núi phía Bắc, tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập thấp và trẻ em suy dinh 
dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng còn rất cao. Hơn nữa, nhiều nơi có địa hình phức tạp, đất dốc, thường xuyên 
xảy ra các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về cây trồng, vật 
nuôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhiều chuỗi giá trị thực phẩm chưa bền vững; mối 
liên kết giữa các bên còn lỏng lẻo, luồng thông tin không minh bạch.

Do đó, Đối thoại cấp vùng về hệ thống thực phẩm ở miền Bắc Việt Nam tập trung vào ba chủ đề, tương ứng 
với 5 Lộ trình hành động khám phá các thử nghiệm, cơ hội hiện tại, sự cân băng và sức mạnh tập thể của hệ 
thống lương thực, thực phẩm miền bắc (i) Bảo đảm tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn; bổ sung thực phẩm cho 
tất cả mọi người và chuyển sang các mô hình sử dụng vững chắc (Lộ trình hành động 1 và 2); (ii) Thúc đẩy 
sản xuất phù hợp với thiên nhiên và xây dựng khả năng chống chịu với các thương hiệu, cú sốc và sức ép (Lộ 
trình hành động 3 và 5), và (iii) Xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập, nâng cao kế hoạch sinh bằng và phân 
chia giá trị (Lộ trình hành động 4).

Sau bài khai mạc chính thức của Trưởng ban tổ chức Đối thoại - Ông Lê Đức Thịnh, Trưởng phòng Hợp tác 
và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và phát biểu khai mạc của các tổ chức quốc 
tế (UNICEF, IFAD, Đại sứ quán Canada, CGIAR), một loạt bài thuyết trình về giới thiệu và kỹ thuật đã được 
trình bày cho các đại biểu, cụ thể là giới thiệu về Hội nghị thượng đỉnh hệ thống lương thực LHQ năm 2021 do 
ông Hoàng Văn Tú, FAO, trình bày, tiếp theo là kết quả chính từ Đối thoại quốc gia lần thứ nhất do ông Rodd 
Dyer - người phụ trách khu vực, cuối cùng là tổng quan về hệ thống lương thực ở miền bắc Việt Nam: Đặc 
điểm, Vấn đề cần giải quyết, Quyền thức và Cơ hội do bà Trần Thị Định, người phụ trách miền Bắc đưa ra.

Sau khi bài thuyết trình hoàn thành, hai phiên bản đối thoại được tổ chức, trong đó đại biểu tham gia được 
chia thành 5 nhóm thảo luận trực tuyến theo Chủ đề lựa chọn. Mỗi nhóm được hỗ trợ 1 người hướng dẫn và 
1 người ghi chép. Đầu tiên, người hướng dẫn, điều hành giới thiệu ngắn gọn và tổng quan về chủ đề và quy 
trình của chủ đề thảo luận, sau đó đại biểu tham gia được mời đóng góp ý kiến, hướng dẫn bằng một số câu 
hỏi trọng tâm.

Phiên đầu, đại biểu đã tìm hiểu các câu hỏi: Thực trạng, các vấn đề, công thức và khoảng trống cần giải 
quyết liên quan đến các chủ đề thảo luận là gì? Phiên thứ hai, các đại biểu đã tìm hiểu các câu hỏi: Đâu là sáng 
kiến, giải pháp và hành động trong Chủ đề thảo luận mà Bắc Việt Nam nên thực hiện để đóng góp cho Hệ thống 
lương thực hiện, đưa ra những thay đổi nhanh chóng và lâu dài.

PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM ĐỐI THOẠI & KẾT QUẢ
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Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

B) Kết quả chính
Vui lòng chia sẻ sự đánh giá về những phát hiện chính (hoặc kết luận) thu được từ đối thoại. Ví dụ, 

những phát hiện chính có thể nêu chi tiết a) sự cần thiết lập các kết nối mới giữa các bên liên quan nhất 
định, b) thỏa thuận về các hành động mà các bên liên quan sẽ thực hiện cùng nhau (thể hiện dưới dạng 
ý định hoặc cam kết), c) quyết định tìm hiểu các khía cạnh cụ thể của Hệ thống lương thực, thực phẩm 
ở mức sâu rộng hơn.

Đối thoại cấp tiểu quốc gia về hệ thống lương thực ở miền Bắc Việt Nam đã được tổ chức thành công với 
sự tham gia của nhiều bên liên quan đến từ 25 tỉnh miền Bắc. Đối thoại đã tạo ra một nền tảng thân thiện và 
đáng tin cậy để những người tham gia chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề và thách thức 
cụ thể của hệ thống thực phẩm phía Bắc và đóng góp những ý tưởng táo bạo, giải pháp sáng tạo để định hướng 
hướng tới hệ thống thực phẩm bền vững, có trách nhiệm và minh bạch hơn . Trong phiên họp toàn thể chính 
thức, các ban ngành trong chính quyền trung ương cũng như các đối tác trong nước và quốc tế đã thể hiện 
mạnh mẽ sự quan tâm và cam kết của họ đối với hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực. Sau đó, trong 
phiên đối thoại đầu tiên, các đặc điểm điển hình, thách thức và lỗ hổng cần giải quyết trong hệ thống lương 
thực ở miền Bắc Việt Nam đã được làm rõ nhờ sự đóng góp tích cực của tất cả những người tham gia như tỷ 
lệ suy dinh dưỡng trẻ em cao và thiếu hụt chất dinh dưỡng ở vùng sâu, vùng xa và miền núi , vấn đề lớn về an 
toàn thực phẩm, mất cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, vận hành chuỗi cung ứng thiếu bền vững, nhận 
thức của người dân về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng còn thấp, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường do 
lạm dụng hóa chất và khai thác quá mức, việc thực thi chính sách thiếu hiệu quả và hiệu quả, vai trò vô hình 
của phụ nữ trong xã hội v.v.

Trong phiên Đối thoại thứ hai, các đại biểu đã xác định các cơ hội, giải pháp và lộ trình hành động để đạt 
được hệ thống thực phẩm có trách nhiệm, bền vững và minh bạch hơn ở miền Bắc Việt Nam. Các giải pháp 
có thể được nhóm thành (i) đổi mới và công nghệ được áp dụng trên toàn bộ hệ thống thực phẩm bao gồm ghi 
nhãn, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, thương mại điện tử, (ii) khung pháp lý và 
thực thi chính sách để hỗ trợ hoặc kiểm soát bền vững/không an toàn sản xuất, (iii) phân phối tài chính hiệu 
quả, (iv) bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất bị 
ảnh hưởng bởi các cú sốc và sức ép.
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Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

C) Kết quả của chủ đề thảo luận ½
Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng Chủ đề Thảo luận. Các kết quả được trình bày chi 

tiết ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức có thể được dự đoán khi các hành động được 
thực hiện.

 Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.
Thực trạng, các vấn đề, thách thức và lỗ hổng cần giải quyết trong hệ thống lương thực ở miền Bắc Việt 

Nam
Những đại biểu tham gia đã xác định các đặc điểm, vấn đề khác nhau trong mỗi Chủ đề thảo luận. Một số 

vấn đề nhất quán và chủ đề xuyên suốt đã được xác định, một số vấn đề thuộc nhiều Chủ đề (ví dụ: an toàn 
thực phẩm, truyền thông, biến đổi khí hậu, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn thực phẩm). Dưới đây là tóm tắt các 
vấn đề, lỗ hổng và lỗ hổng cho mỗi chủ đề trong số 3 chủ đề thảo luận tương ứng với 5 Lộ trình hành động:

Chủ đề 1: Đảm bảo quyền tiếp cận thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người và chuyển 
sang mô hình tiêu dùng bền vững

- An toàn thực phẩm là vấn đề nổi cộm do lạm dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc thú y, phụ gia 
thực phẩm và thói quen canh tác truyền thống;

- Công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ ẩm thực vẫn là một thách thức lớn trong khi hầu hết các 
loại thực phẩm được thu mua tại các chợ này. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại các chợ ẩm thực gần như 
không thể.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và thiếu dinh dưỡng ở miền núi cao do tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ thấp, giá trị 
dinh dưỡng thấp và đa dạng thức ăn cho trẻ trong khi tỷ lệ béo phì ở người lớn lại tăng do ăn nhiều thức ăn 
không hợp vệ sinh.

- Nhận thức, kiến thức và thực hành tốt nhất của người dân miền Bắc, đặc biệt là người sản xuất và người 
tiêu dùng về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng còn thấp;

- Năng lực của các cơ quan quản lý còn thấp cả về chất lượng và số lượng;
- Công tác truyền thông về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng chưa hiệu quả và minh bạch;
- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lương thực thực phẩm chưa hiệu quả;
- Thực phẩm ghi nhãn không minh bạch;
- Người dân miền Bắc vẫn chưa được tiếp cận với các thực phẩm an toàn và bổ dưỡng.
Chủ đề 2: Thúc đẩy sản xuất tích cực với thiên nhiên và xây dựng khả năng phục hồi trước các tổn 

thương, cú sốc và sức ép.
- Sản xuất thiếu bền vững, chú trọng số lượng chưa chất lượng
- Sản xuất manh mún, quy mô nhỏ là đặc trưng của miền Bắc. Rất nhiều người sản xuất không tuân thủ các 
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quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất thực phẩm an toàn do thiếu vốn đầu 

tư, thu nhập thấp, khả năng tiếp cận thị trường lớn còn hạn chế.
- Thiếu lao động trẻ, chất lượng cao cho sản xuất nông nghiệp
- Biến đổi khí hậu làm gia tăng thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề cho cây trồng, vật nuôi, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.
- Ô nhiễm đất, nước, suy giảm đa dạng sinh học do lạm dụng hóa chất
- Thị trường không ổn định do liên kết yếu, thiếu công nghệ và dịch bệnh (Covid 19). Người chịu thiệt nhất 

là các nhà sản xuất.
- Thiếu chính sách hỗ trợ, đặc biệt là đối với nông hộ sản xuất nhỏ
Chủ đề 3: Xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập, thúc đẩy sinh kế công bằng và phân chia giá trị.
- Nhiều chuỗi giá trị thực phẩm chưa bền vững; sự liên kết giữa các tác nhân còn lỏng lẻo, luồng thông tin 

chưa minh bạch;
- Công nghệ chế biến và sau thu hoạch còn lạc hậu;
- Cơ sở hạ tầng tại các chợ đầu mối, chợ ẩm thực không đạt tiêu chuẩn nên khó đảm bảo an toàn thực phẩm, 

thất thoát, lãng phí thực phẩm rất lớn;
- Mất cân đối phân phối lương thực ở thành thị và nông thôn;
- Sự tham gia hạn chế của các khu vực tư nhân;
- Cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp do thiếu minh bạch thông tin.

C) Kết quả của chủ đề thảo luận (2/2)
Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng chủ đề thảo luận. Các kết quả được trình bày chi tiết ở đây 

sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần thiết khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành động này, 
cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức dự đoán khi các hành động được thực hiện.

Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.
Mô tả tối đa 10 chủ đề Thảo luận, mỗi chủ đề dưới 4.200 ký tự bao gồm cả khoảng trắng
Dưới đây là tóm tắt các cơ hội và giải pháp được xác định cho mỗi Chủ đề thảo luận.
Chủ đề 1: Đảm bảo quyền tiếp cận thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người và chuyển sang 

mô hình tiêu dùng bền vững
- Nhu cầu cao về thực phẩm an toàn và dinh dưỡng;
- Áp dụng phương pháp tiếp cận đa ngành, kết hợp cả y tế và nông nghiệp để giảm tỷ lệ thấp còi / suy dinh dưỡng;
- Đưa chỉ tiêu suy dinh dưỡng thấp còi và an toàn thực phẩm vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội từ cấp xã trở lên cấp 

Trung ương;

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x
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- Cải thiện bữa ăn hộ gia đình bằng cách sử dụng các nguyên liệu thực phẩm hiện có;
- Khuyến khích sử dụng thực phẩm địa phương hơn là thực phẩm chế biến sẵn có chứa các chất không tốt cho 

sức khỏe
- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng ở cả nông thôn và thành thị về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm 

và dinh dưỡng thông qua giáo dục, đào tạo và truyền thông hấp dẫn;
- Tăng cường vai trò của hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Cải thiện khả năng giao tiếp bằng những hình ảnh và video đơn giản, hấp dẫn;
- Giám sát chặt chẽ việc ghi nhãn thực phẩm
- Chính sách ưu tiên cho các sản phẩm thực phẩm lành mạnh và có hại
- Xây dựng luật dinh dưỡng
Chủ đề 2: Thúc đẩy sản xuất tích cực với thiên nhiên và xây dựng khả năng phục hồi trước các tổn 

thương, cú sốc và sức ép
- Đầu tư cho nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chế biến sau thu hoạch tiên tiến, tiên tiến
- Thúc đẩy sản xuất an toàn sinh học, áp dụng các tiêu chuẩn và quy định trong sản xuất
- Mở rộng các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm đặc sản trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Thúc đẩy sản xuất an toàn sinh học, cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt
- Hỗ trợ chính trị để củng cố, nhân rộng và mở rộng quy mô
- Tăng cường hệ thống giám sát và theo dõi
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã tiếp cận được các nguồn lực để sản xuất an toàn, chất 

lượng sản phẩm cao.
- Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị bằng cách tiếp cận dựa trên rủi ro
- Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho cả khu vực sản xuất và phòng thí nghiệm phân tích
- Nâng cao năng lực con người để các bên tham gia chuỗi giá trị bền vững
- Tăng cường thương mại điện tử.
Chủ đề 3: Xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập, thúc đẩy sinh kế công bằng và phân chia giá trị
- Khung pháp lý về hệ thống thực phẩm được hội nhập quốc tế;
- Các chợ bán buôn và bán lẻ xây dựng mạng lưới phi tập trung để phân phối hiệu quả và công bằng các sản 

phẩm thực phẩm tươi sống;
- Truy xuất nguồn gốc, luồng thông tin tốt hơn nhờ ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, quản trị chia sẻ
- Cải thiện sự phối hợp giữa các bên liên quan, liên kết thị trường
- Chia sẻ rủi ro, phân phối tốt hơn giá trị và sức mạnh trong chuỗi cung ứng
- Thúc đẩy quan hệ đối tác công tư

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x



62

D) Các lĩnh vực chưa thống nhất
Vui lòng chia sẻ các ý kiến khác biệt trong đối thoại. Ý kiến khác biệt là một vấn đề mà những đại 

biểu có quan điểm khác nhau, ý kiến khác nhau và / hoặc lập trường đối lập. Ví dụ, điều này có thể liên 
quan đến a) điểm mạnh và khả năng dễ bị tổn thương trong Hệ thống lương thực, thực phẩm, b) khu 
vực cần thăm dò thêm, c) thực hành cần thiết cho tính bền vững của Hệ thống lương thực, thực phẩm, 
d) các bên liên quan có lợi ích cần được ưu tiên.

Lưu ý: Vui lòng không phán xét bất kỳ quan điểm nào đối với các cá nhân được nêu tên
Mô tả dưới 5.600 ký tự bao gồm cả khoảng trắng
Có một số quan điểm khác nhau từ các đầu vào của người tham gia được liệt kê như sau:
- Các ưu tiên được đưa ra về chính sách, an toàn thực phẩm, bình đẳng và hòa nhập;
- Cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt;
- Cân đối giữa sản xuất an toàn và số lượng để đáp ứng các mục tiêu kinh tế;
- Nhận thức của người tiêu dùng về mức độ nguy hiểm của vi sinh vật và hóa chất đối với an toàn thực 

phẩm;
- Ai chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm: cơ quan chính phủ, các khu vực tư nhân và người tiêu dùng?
- Nguyên nhân và giải pháp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em;
- Khung pháp lý đã hội nhập quốc tế nhưng việc thực thi chính sách cần được củng cố.

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên
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Tài liệu cung cấp thông tin về cấu trúc Biểu mẫu phản hồi trực tuyến
Các kết quả từ Đối thoại Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm sẽ được sử dụng trong 

việc phát triển lộ trình hướng đến những Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững tại địa phương thực hiện. 
Những kết quả đó sẽ là những đóng góp giá trị đối với lộ trình quốc gia và cũng là sự quan tâm đến các nhóm 
công việc khác nhau chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh như: Theo dõi hành động, Nhóm khoa học và Tiên 
phong cũng như cho các Đối thoại khác.

CÁCH CÔNG BỐ PHẢN HỒI CHÍNH THỨC:
Biểu mẫu phản hồi chính thức được mở cho đại biểu trên Cổng Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh (Summit-

dialogues.org) trong phần Khu vực tham gia khi Đối thoại diễn ra. Tất cả các Biểu mẫu phản hồi chính thức 
được liên kết với Đối thoại đã được thông báo trên Cổng đối thoại. Vui lòng thực hiện các bước sau để hoàn 
thành biểu mẫu:

1. Đăng nhập vào “Tham gia” và chọn “Đối thoại của bạn” ở menu bên phải.
2. Nhấp vào “Hoàn thành biểu mẫu phản hồi” cho Đối thoại có liên quan.
3. Hoàn thành Biểu mẫu phản hồi - có 4 phần. Không có trường bắt buộc.
4. Bạn có thể tải lên các tài liệu bổ sung sau 4 phần.
5. Chọn lệnh “Đăng tải”.

Nếu bạn là đại biểu và sẵn sàng công bố phản hồi của mình nhưng chưa thể sử dụng Biểu mẫu phản hồi 
chính thức trực tuyến, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ đối thoại của Hội nghị thượng đỉnh Hệ thống lương 
thực, thực phẩm tại địa chỉ info@summitdialogues.org

MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC CÓ 4 PHẦN CHÍNH:
1. Tham gia
2. Nguyên tắc cam kết
3. Phương pháp
4. Trọng tâm đối thoại và Kết quả 
a. Trọng tâm chính
b. Phát hiện chính
c. Kết quả Chủ đề Thảo luận
d. Các lĩnh vực chưa thống nhất
 Thông tin bổ sung có thể được bao gồm dưới dạng tệp đính kèm có thể được chia sẻ cùng với việc gửi 

Biểu mẫu phản hồi.
Bạn được mời phản hồi về các kết quả của Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực 

phẩm ngay sau khi Đối thoại diễn ra. Khi phản hồi, vui lòng sử dụng Biểu mẫu phản hồi chính thức được lưu 
trữ trực tuyến trên Cổng đối thoại hội nghị tại địa chỉ Summitdialogues.org.

CẤU TRÚC BIỂU MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC
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SỰ THAM GIA

Tổng số người tham gia
Số lượng Đại biểu  
theo độ tuổi 0-18

19-30 3 31-50 107 51-
65

25 66-80 4 80+

Số lượng Đại biểu  
theo giới tính

Nam 72 Nữ 67 Khác

Số lượng Đại biểu  trong mỗi lĩnh vực
Cây trồng / Nông nghiệp* 48 1
Cá và nuôi trồng thủy sản 2 Công nghiệp thực phẩm 2
Chăn nuôi 5 Dịch vụ tài chính
Nông lâm 1 Chăm sóc sức khỏe 4
Môi trường và sinh thái 14 Chính quyền Trung ương hoặc địa phương 13
Kinh doanh và thương mại 8 Dinh dưỡng * 1
Đào tạo Tiện ích
Truyền Thông 2 Công nghiệp
Chế Biến Thực Phẩm 5
Các Ngành Khác: 10
Số lượng Đại biểu  của nhóm các bên liên quan
Doanh nghiệp vừa / nhỏ / nghệ nhân 5 Thành viên Quốc hội
Doanh nghiệp quốc gia lớn 4 Chính quyền địa phương 49
Tập đoàn đa quốc gia 13 Chính phủ và tổ chức quốc gia 6
Nông dân quy mô nhỏ Cộng đồng kinh tế khu vực

Nông dân quy mô vừa Liên hợp quốc 1
Nông dân quy mô lớn Tổ chức tài chính quốc tế 2
Tổ chức phi chính phủ trong nước 2 Tổ chức tư nhân / Đối tác / Liên minh 2
Tổ chức phi chính phủ quốc tế 12 Nhóm người tiêu dùng
Người bản địa
Nhà Khoa học và Viện sỹ 9
Công nhân và Công đoàn
Khác: 15
* Cập nhật tháng 6 năm 2021
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Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm tạo cơ hội cho các cuộc trao đổi đa dạng, có mục 
đích và tôn trọng giữa các bên liên quan đến Hệ thống lương thực, thực phẩm, nhưng luôn cần lưu ý đến các 
Nguyên tắc tham gia của Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Hành động khẩn cấp: Chúng tôi nhận thấy tính cấp thiết cao nhất của hành động bền vững và có ý nghĩa 
ở tất cả các cấp để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững tương ứng vào năm 2030 .

Cam kết Hội nghị thượng đỉnh: Chúng tôi cam kết thực hành những gì chúng tôi đã đưa ra theo cá phương 
diện cá nhân và chuyên nghiệp để đóng góp vào tầm nhìn, mục tiêu và kết quả cuối cùng của Hội nghị thượng 
đỉnh Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Tôn trọng: Trong phạm vi năng lực và hoàn cảnh của mình, chúng tôi sẽ thúc đẩy các chính sách, thực hành 
sản xuất và tiêu thụ thực phẩm nhằm nỗ lực bảo vệ và cải thiện sức khỏe cũng như hạnh phúc của các cá nhân, 
cải thiện sinh kế và cộng đồng thích ứng và thúc đẩy quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời 
tôn trọng văn hóa bản địa, bối cảnh.

Nhận thức sự phức tạp: Chúng tôi nhận ra rằng các Hệ thống lương thực, thực phẩm rất phức tạp và có 
mối liên hệ chặt chẽ và tác động đáng kể đến sức khỏe con người và động vật, đất, nước, khí hậu, đa dạng sinh 
học, nền kinh tế và các hệ thống khác, và việc chuyển đổi chúng đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống.

Tăng cường sự hòa nhập của nhiều bên liên quan: Chúng tôi hỗ trợ các quy trình và phương pháp tiếp 
cận nhiều bên liên quan trong các chính phủ và cộng đồng mang lại các quan điểm đa dạng, bao gồm kiến thức 
bản địa, hiểu biết văn hóa và bằng chứng dựa trên khoa học để cho phép các bên liên quan hiểu và đánh giá 
những sự trao đổi tiềm năng và thiết kế các tùy chọn chính sách có thể  phân phối nhiều loại hàng hóa qua các 
hệ thống đa dạng này.

Hoàn thành công việc của những bên khác: Nhận thức được rằng các vấn đề liên quan đến Hệ thống 
lương thực, thực phẩm đang được giải quyết thông qua một số quy trình quản trị toàn cầu khác, chúng tôi sẽ 
cố gắng đảm bảo rằng Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm phù hợp với việc mở rộng và 
thúc đẩy những nỗ lực này ở những nơi có thể, tránh trùng lặp không cần thiết, đồng thời khuyến khích tư duy 
và phương pháp tiếp cận mới táo bạo và sáng tạo nhằm mang lại sự chuyển đổi ở cấp độ hệ thống phù hợp với 
các nguyên tắc và mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh.

Xây dựng lòng tin: Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh và quá trình tham gia liên quan 
sẽ thúc đẩy lòng tin và tăng động lực tham gia bằng cách dựa trên bằng chứng, minh bạch và dễ tiếp cận trong 
quản trị, ra quyết định, lập kế hoạch, cam kết và thực hiện. Chúng tôi - từ các quốc gia thành viên đến các 
doanh nghiệp tư nhân cho đến các tác nhân cá nhân - sẽ tự chịu trách nhiệm về các cam kết đã đưa ra với các 
cơ chế để duy trì trách nhiệm giải trình này.

Bạn đã tổ chức 
Đối thoại như 
thế nào để các 
Nguyên tắc 
được hợp nhất, 
củng cố và nâng 
cao?

Miêu tả trong vòng 2.100 ký tự bao gồm cả ký tự trống
Đối thoại cấp cao về hệ thông lương thực, thực phẩmcấp địa phương (FSSD) tại miền Trung Việt 
Nam được tổ chức trực tuyến vào ngày 17 tháng 6 năm 2021. Sự kiện thu hút gần 120 đại diện từ 
nhiều lĩnh vực trong hệ thông lương thực, thực phẩm của miền Trung Việt Nam. Trong sự kiện 
này, những đại biểu tham gia đã tham gia THẢO LUẬN NHÓM về các chủ đề liên quan đến 
chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm. Để thúc đẩy việc tạo ra các ý tưởng đổi mới, đa dạng, 
ban tổ chức đã cố gắng thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan từ các lĩnh vực liên quan đến 
hệ thông lương thực, thực phẩm trong khu vực (ví dụ: nông nghiệp, y tế, công nghiệp và thương 
mại, môi trường, v.v.). Để thúc đẩy sự tương tác sôi nổi, đa dạng hóa quan điểm và trao đổi ý 
kiến hiệu quả, các đại biểu từ các bên liên quan chuyên môn theo chủ đề cụ thể đã được chỉ định 
cho các nhóm thảo luận trước đối thoại. QUY TẮC CHATHAM HOUSE được áp dụng và công 
bố vào đầu cuộc thảo luận từng nhóm riêng nhằm tạo ra một không gian an toàn để trao đổi quan 
điểm và sáng tạo các ý tưởng mới. Những đại biểu tham gia cũng chuẩn bị trước cho cuộc đối 
thoại bằng cách đọc trước các tài liệu của FSSD và bài TRÌNH BÀY của các diễn giả, giúp đại 
biểu có nền tảng kiến thức chung và cập nhật thông tin. Các bên liên quan được liên tục khu-
yến khích tham gia tích cực vào thảo luận trong suốt đối thoại. Đại biểu tham gia được lưu ý về 
nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, có sự lắng nghe tích cực và cởi mở với các quan điểm khác nhau và 
đảm bảo rằng mọi ý kiến đều được lắng nghe bình đẳng. Bên cạnh các cuộc thảo luận nhóm riêng, 
đại biểu được mời tham gia tổng hợp các câu hỏi và nhận xét trong phiên toàn thể thông qua phát 
biểu hoặc qua gửi tin nhắn văn bản trong hộp trò chuyện của phần mềm họp trực tuyến.

SỰ THAM GIA
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VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
MINH BẠCH-TRÁCH NHIỆM-BỀN VỮNG

Đối thoại của 
bạn phản ánh 
các khía cạnh 
cụ thể của 
nguyên tắc như 
thế nào?

Sau đây là một số ví dụ chứng tỏ Đối thoại quốc gia của Việt Nam đã tuân theo 7 nguyên tắc tham 
gia:
1. Khẩn trương hành động: Việt Nam đã hưởng ứng lời kêu gọi hành động khẩn cấp bằng việc tổ 
chức chuỗi gồm 02 cuộc Đối thoại cấp quốc gia và 3 cuộc Đối thoại cấp vùng (ở ba miền Bắc, Trung 
và Nam của Việt Nam). Sự gắn kết này mở đường cho việc tư vấn tổng thể và toàn diện về tương lai 
của hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt Nam và đóng góp của Việt Nam vào hệ thông lương 
thực, thực phẩm toàn cầu trong thời gian ngắn nhất có thể.
2. Cam kết tham Hội nghị: Việt Nam xác định đối thoại cấp quốc gia và cấp địa phương là trọng 
tâm trong cam kết với UNFSS, qua đó Việt Nam mong muốn khẳng định vai trò là nhà cung cấp 
lương thực “có trách nhiệm, minh bạch và bền vững” trên toàn cầu. Do đó, các Đối thoại về Hệ 
thông lương thực, thực phẩm của Chính phủ Việt Nam đóng một vai trò quan trọng và sẽ định hình 
những đóng góp của Việt Nam trong lộ trình hướng tới Hệ thông lương thực, thực phẩm bền vững.
3. Tôn trọng: Bằng cách thu hút sự tham gia rộng rãi và đa dạng của các bên tham gia hệ thông 
lương thực, thực phẩmvà các bên liên quan chính trong các cuộc đối thoại quốc gia, Việt Nam đang 
cố gắng nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội bình đẳng để đóng góp vào cuộc 
thảo luận và có vai trò đóng vai trò thúc đẩy tương lai của hệ thông lương thực, thực phẩmViệt Nam 
và toàn cầu.
4. Nhận thức sự phức tạp: Việt Nam đang trong quá trình tổ chức một chuỗi 2 Đối thoại cấp quốc 
gia và 3 Đối thoại cấp vùng tại 3 miền của đất nước và khuyến khích sự tham gia của tất cả các bên 
liên quan trong hệ thông lương thực, thực phẩm, tích cực thảo luận về các vấn đề phức tạp và liên 
kết với nhau về xã hội, các thách thức về môi trường và kinh tế cũng như lộ trình để thúc đẩy sự phát 
triển của các hệ thống lương thực, thực phẩm có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
5. Tăng cường sự hòa nhập của của nhiều bên liên quan: Một nhóm liên ngành có nhiệm vụ điều 
phối sự tham gia của Việt Nam vào Hội nghị thượng đỉnh đã tích cực thu hút sự tham gia của nhiều 
bên liên quan, hệ thống lương thực, từ chính quyền trung ương đến cấp địa phương và cấp cơ sở

Bạn có lời khu-
yên nào dành 
cho những đại 
biểu tham gia 
đối thoại khác 
về việc đánh giá 
các Nguyên tắc 
cam kết không?

Khi lựa chọn những người tham gia vào các cuộc đối thoại cấp quốc gia và địa phương, nhóm liên 
Bộ đã tích cực tìm kiếm các chuyên gia từ khắp hệ thống thực phẩm, từ khu vực tư nhân và công 
cộng đến các tổ chức xã hội dân sự, nghiên cứu và học viện, v.v. Tất cả các chiến lược, chính sách, 
chương trình, kế hoạch hành động quốc gia đã được Chính phủ Việt Nam, cụ thể là Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn ban hành (như Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giảm nhẹ và đảm bảo an sinh xã hội bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Mỗi cộng đồng Một sản phẩm (OCOP); Chương trình 
hành động quốc gia Không còn nạn đói vào năm 2025; Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021 - 2030, v.v.) đã được xem xét trong quá trình xác định lộ trình của Việt Nam đóng góp 
vào sự phát triển của hệ thông lương thực, thực phẩm có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
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PHƯƠNG PHÁP

Kết quả của một cuộc Đối thoại ảnh hưởng bởi phương pháp được sử dụng.
Bạn đã sử dụng phương pháp như được khuyến nghị bởi Sổ tay tham khảo cho đại biểu tham gia chưa?
Nếu CÓ> Vui lòng chuyển sang Phần 4: Kết quả Đối thoại
KHÔNG> Vui lòng chia sẻ thêm thông tin về phương pháp được sử dụng trong khung bình luận bên dưới.
Vui lòng cân nhắc bình luận về cách tổ chức sự kiện cũng như phản ánh của đại biểu về việc tổ chức sự 

kiện này. Khuyến khích nhận xét về cách thúc đẩy, điều hành các cuộc thảo luận nhóm: các điểm thống nhất 
và chưa thống nhất đã được nêu lên chưa? Tất cả các ý kiến đã được ghi nhận chưa?

Không có
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TRỌNG TÂM ĐỐI THOẠI & KẾT QUẢ

A) Trọng tâm chính
Vui lòng nêu chi tiết trọng tâm đối thoại. Ví dụ, có thể là (i) Tìm hiểu toàn diện các hệ thống lương 

thực, thực phẩm, (ii) Tìm hiểu 1 trong 5 lộ trình hành động hoặc mức độ thay đổi của Hội nghị thượng 
đỉnh, (iii) Nghiên cứu mối liên hệ giữa 1 hoặc nhiều lộ trình hành động và mức độ thay đổi, (iv) hoặc 
Một chủ đề cụ thể khác.

Đối với miền Trung (19 tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bắt đầu từ Thanh Hóa đến Bình 
Thuận), nông nghiệp được xác định là một trong những trụ cột kinh tế mũi nhọn. Cùng với các chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tàu, sản 
xuất, chế biến nông sản đang từng bước tăng tốc, đạt nhiều kết quả, mở ra kỷ nguyên mới phát triển nền nông 
nghiệp hiện đại, bền vững, xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng. nông thôn mới văn minh, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Tuy nhiên, sản xuất và tiêu thụ lương thực, thực phẩm ở miền Trung vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức. Miền Trung Việt Nam là khu vực thường xảy ra các thiên tai cực đoan với tần suất, cường 
độ cao và gây tác động lớn đến bộ phận dân cư dễ bị tổn thương. Đặc biệt trong những năm gần đây, trước tác 
động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, miền Trung thường xuyên hứng chịu nhiều cơn bão lũ liên tiếp, sạt lở đất 
nghiêm trọng, hạn hán kéo dài và trên diện rộng gây thiệt hại lớn về mùa màng và đời sống của người nông dân.

Do đó, nội dung thảo luận của Đối thoại vùng tại miền Trung Việt Nam tập trung vào hai Lộ trình Hành 
động chính: Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững (Lộ trình 3) và Tăng khả năng chống chịu với 
các cú sốc và sức ép (Lộ trình 5). Thảo luận về sự thỏa hiệp và mối tương quan giữa Lộ trình hành động 3 & 
5 với Lộ trình hành động 1 - Đảm bảo mọi người được tiếp cận thực phẩm an toàn và dinh dưỡng cũng được 
khuyến khích đại biểu tham gia thảo luận.

Buổi Đối thoại được mở đầu bằng bài phát biểu quan trọng của TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 
Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tiến sĩ Tuấn nhấn mạnh tiềm năng phát 
triển hệ thống lương thực, thực phẩm trách nhiệm, bền vững và minh bạch, và cũng nhấn mạnh sự cần thiết 
phải có những hành động khẩn cấp của các bên liên quan trong việc xây dựng và triển khai một khung hành 
động hiệu quả có thể giải quyết các vấn đề cốt lõi của hệ thống lương thực, thực phẩm. Sau bài phát biểu khai 
mạc của Tiến sĩ Tuấn là phần phát biểu khai mạc của Giáo sư Andrew Campbell, Giám đốc điều hành Trung 
tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR). Giáo sư Andrew nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa 
học, công nghệ, đổi mới và quan hệ đối tác trong việc giải quyết các thách thức xuyên suốt, phổ quát của hệ 
thông lương thực, thực phẩm toàn cầu.

Ông Rodd Dyer - Người phụ trách Đối thoại cấp quốc gia đã tóm tắt một số điểm chính của Đối thoại cấp 
quốc gia lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 và Tiến sĩ Nguyễn Anh Phong - Người phụ 
trách Đối thoại cấp vùng đã trình bày báo cáo kỹ thuật tóm tắt khung lý thuyết hệ thông lương thực, thực phẩm 
và tổng quan về Hệ thông lương thực, thực phẩm ở miền Trung Việt Nam.

Tiếp theo là hai cuộc thảo luận nhóm riêng biệt. Thảo luận nhóm đầu tiên tập trung vào “Thực trạng, các vấn 
đề, thách thức và khoảng cách cần giải quyết liên quan đến Lộ trình hành động 1, 3 và 5. Những người tham 
gia được chia thành 3 nhóm nhỏ. Mỗi cuộc thảo luận nhóm được bắt đầu bằng một bài thuyết trình nêu những 
vấn đề quan trọng (của Bà Marion Chaminade - Tham tán Nông nghiệp và Thực phẩm của Đại sứ quán Pháp 
tại Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện; Bà Nguyễn Thị Thanh An - Giám đốc Quốc gia ACIAR 
Việt Nam và Bà Lê Thị Thanh Thảo, Trưởng đại diện quốc gia tại UNIDO Việt Nam) để có cái nhìn tổng quan 
và cung cấp cho đại biểu ý tưởng về những thách thức chính trong hệ thông lương thực, thực phẩm của vùng.

 Cuộc thảo luận thứ hai đề cập đến “Các sáng kiến, giải pháp và hành động mà Việt Nam nên thực hiện để 
đóng góp cho Hệ thông lương thực, thực phẩm nhằm thúc đẩy những thay đổi nhanh chóng và lâu dài”. Đại 
biểu tham gia cũng thảo luận về sự phối hợp và thỏa hiệp giữa các sáng kiến và hoạt động của các Lộ trình 
hành động. 

Chi tiết về các cuộc thảo luận nhóm của các đại biểu được cung cấp dưới đây.
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VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
MINH BẠCH-TRÁCH NHIỆM-BỀN VỮNG

B) Kết quả chính
Vui lòng chia sẻ sự đánh giá về những phát hiện chính (hoặc kết luận) thu được từ đối thoại. Ví dụ, 

những phát hiện chính có thể nêu chi tiết a) sự cần thiết lập các kết nối mới giữa các bên liên quan nhất 
định, b) thỏa thuận về các hành động mà các bên liên quan sẽ thực hiện cùng nhau (thể hiện dưới dạng 
ý định hoặc cam kết), c) quyết định tìm hiểu các khía cạnh cụ thể của Hệ thống lương thực, thực phẩm 
ở mức sâu rộng hơn.

- Các đại biểu nhận thấy tiềm năng to lớn của sản xuất nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền 
Trung. Miền Trung Việt Nam là vùng có đặc điểm khí hậu, địa chất đa dạng của các vùng miền trong cả nước, 
cho phép sản xuất ra nhiều loại thực phẩm tươi sống giàu dinh dưỡng.

- Tính ổn định của hệ thông lương thực, thực phẩm (miền Trung) Việt Nam bị thách thức bởi thời tiết, khí 
hậu cực đoan, như lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng.

Mặc dù lượng lương thực sẵn có và mức tiêu thụ đã được cải thiện đáng kể, nhưng quốc gia và khu vực này 
vẫn phải đối mặt với những thách thức về sử dụng lương thực, thể hiện qua tỷ lệ suy dinh dưỡng hoặc béo phì 
cao. Điều này yêu cầu có các phương pháp bền vững hơn để cung cấp khả năng tiếp cận thực phẩm an toàn, 
giá cả phải chăng và dinh dưỡng cho mọi người, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, mà không làm tổn hại 
đến môi trường tự nhiên hoặc lãng phí tài nguyên.

- Cùng với việc phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công tác quản lý thuốc bảo vệ thực 
vật và nông dược là một vấn đề cần được quan tâm. Những sản phẩm này ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm 
và sức khỏe của người tiêu dùng.

- Mối quan tâm của tất cả các bên tham gia hệ thống lương thực, thực phẩm và các bên liên quan là liên tục 
cải thiện tính bền vững, minh bạch của hệ thống lương thực, thực phẩmViệt Nam. Các đối tác kêu gọi sự hợp 
tác chặt chẽ và mạnh mẽ hơn, các hành động tích hợp được thực hiện bởi tất cả các bên liên quan ở cấp địa 
phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu, đặc biệt là bởi cả các đối tác công và tư, và trên nhiều lĩnh vực - không 
chỉ trong nông nghiệp mà còn trong thương mại, chính sách, y tế, môi trường, giáo dục, v.v.

- Khung chính sách là chìa khóa trong việc hình thành các hệ thống thực phẩm. Hiện tại, có những lỗ hổng 
quy định rất lớn. Các chính sách này phải dựa trên nguyên tắc tiếp cận từ dưới lên và phải có cơ sở khoa học. 
Việc thực thi phải được tăng cường. Có nhiều tổ chức làm việc với nông dân sản xuất nhỏ, điều quan trọng là 
chính phủ phải đóng vai trò trung tâm trong việc hướng dẫn phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đúng 
hướng, đảm bảo sự đồng bộ và tránh chồng chéo giữa các dự án và chương trình.

- Nghiên cứu khoa học và đổi mới nên được thúc đẩy ở các quy mô khác nhau, được khái quát hóa và sau 
đó được tích hợp vào bản đồ cảnh quan để thúc đẩy việc áp dụng và thích ứng tốt hơn với các điều kiện cụ 
thể của địa phương. Quá trình như vậy đòi hỏi cách tiếp cận nhiều bên, đặc biệt là sự tham gia của khu vực tư 
nhân, để đảm bảo kết quả nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của thị trường về an toàn thực phẩm, tính bền vững 
và các thuộc tính quan trọng khác. Các kết quả nên được phổ biến tốt hơn.

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên
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Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

C) Kết quả của chủ đề thảo luận ½
Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng Chủ đề Thảo luận. Các kết quả được trình bày chi 

tiết ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức có thể được dự đoán khi các hành động được 
thực hiện.

 Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.
Các lĩnh vực vấn đề chính và nguyên nhân
Chủ đề 1: Thúc đẩy sản xuất tích cực tự nhiên.
Trong nhóm này, các bên liên quan đã thảo luận về 4 câu hỏi chính (1) các sáng kiến đang thực hiện nhằm 

thúc đẩy sản xuất phù hợp với thiên nhiên ở miền Trung Việt Nam; (2) những trở ngại chính và nguyên nhân 
gốc rễ của tình hình hiện nay; (3) các giải pháp và sáng kiến mới để cung cấp những thay đổi nhanh chóng và 
lâu dài; và (4) hợp lực và thỏa hiệp cần được xem xét. Các đại biểu cho biết có nhiều dự án đang hoạt động, 
trong đó các tư nhân đã thực hiện thí điểm nhiều dự án theo chuỗi giá trị PPP, chính phủ cũng đang triển khai 
nhiều dự án thúc đẩy sự phát triển của chuỗi giá trị địa phương. Các đối tác cũng đã làm việc với các nông hộ 
nhỏ về hiểu biết tài chính và các hoạt động nâng cao năng lực để nâng cao thực hành sản xuất và phát triển 
chuỗi giá trị của họ. Các đại biểu nêu rõ những thách thức trong chuyển đổi hệ thông lương thực, thực phẩm 
bao gồm nhưng không giới hạn ở những thách thức khi làm việc với các hộ sản xuất nhỏ, hiểu biết và kiến thức 
hạn chế của người tiêu dùng về sản xuất bền vững/tích cực với thiên nhiên và sự sẵn sàng trả giá cao hơn cho 
các sản phẩm được chứng nhận/kiểm chứng, chi phí sản xuất cao liên quan đến  sản xuất nông sản thực phẩm 
bền vững, vấn đề đất đai, thiên tai, biến đổi khí hậu, vốn hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng mô hình mới, công nghệ, 
cơ giới hóa nông nghiệp, quản lý dịch hại, vốn và năng lực quản trị của HTX, khung pháp lý PPP trong lĩnh vực 
nông nghiệp, sự tự nguyện của nông dân để thay đổi thói quen canh tác và tập quán nông nghiệp.

Các giải pháp được các đại biểu đề xuất như sau:
Khung chính sách mạnh mẽ hơn, đặc biệt là các quy định để tăng cường các bên liên quan và quan hệ đối 

tác công tư. Đổi mới khoa học và công nghệ cần được phát huy.
Các nhà sản xuất quy mô nhỏ và các hợp tác xã cần sự hỗ trợ toàn diện và mạnh mẽ của chính phủ và các tổ 

chức quốc tế. Những hỗ trợ kỹ thuật như vậy cần vượt ra ngoài kỹ thuật sản xuất và có thể bao gồm khả năng 
tiếp cận tài chính, hiểu biết về tài chính, tiếp cận thị trường, v.v. 

Đẩy mạnh tiếp cận thông tin và kiến thức và phù hợp dặc điểm địa lý cụ thể.
Nhận thức về dinh dưỡng của người tiêu dùng cần được cải thiện và thay đổi để tăng nhu cầu đối với các sản 

phẩm sạch và chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các chuỗi sản xuất tích cực với thiên nhiên.
Truyền thông về sản phẩm sạch cần được thực hiện và đồng hành bởi cả khu vực nhà nước và tư nhân và 

phải đến được với người tiêu dùng cuối cùng.
Cần chú ý không chỉ đối với một số mặt hàng quy mô lớn. Cần phải đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp để 
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Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

tăng cường đa dạng sinh học và tăng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của vùng.
Thông tin (tức là truy xuất nguồn gốc) và công nghệ kỹ thuật số có thể là những công cụ hữu ích để tăng 

cường khả năng tiếp cận các sản phẩm chất lượng và thúc đẩy sản xuất bền vững cũng như tối ưu hóa các quy 
trình sản xuất nông nghiệp.

An toàn thực phẩm nông nghiệp kêu gọi sự hợp tác và quản trị liên vùng/tỉnh.
Phục hồi đất canh tác đã bạc màu và sử dụng các chế phẩm sinh học để bảo vệ đất là cần thiết và chính phủ 

cần có chính sách thu hút và giữ lao động trẻ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn.
Sản xuất tích cực với thiên nhiên cần được thúc đẩy theo cách tiếp cận cảnh quan, kết hợp với các giải pháp 

xen canh và sinh học.
Việc khuyến khích sản xuất tích cực với thiên nhiên ở mức độ quy mô cần phải tính đến sự đánh đổi về mặt 

môi trường và xã hội.

C) Kết quả của chủ đề thảo luận (2/2)
Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng chủ đề thảo luận. Các kết quả được trình bày chi tiết 

ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần thiết khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức dự đoán khi các hành động được thực hiện.

Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.
Mô tả tối đa 10 chủ đề Thảo luận, mỗi chủ đề dưới 4.200 ký tự bao gồm cả ký tự trống

Chủ đề 2: Xây dựng khả năng phục hồi trước những tổn thương, cú sốc và căng thẳng. Trong nhóm 
này, các bên liên quan đã thảo luận về 4 câu hỏi chính (1) các sáng kiến đang được triển khai nhằm xây dựng 
khả năng phục hồi tình trạng dễ bị tổn thương, các cú sốc và sức ép ở miền Trung Việt Nam; (2) những trở ngại 
chính và nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại; (3) các giải pháp và sáng kiến mới nhằm mang lại những 
thay đổi nhanh chóng và lâu dài; và (4) các nguôn lực tổng hợp và sự đánh đổi cần được xem xét.

Các đại biểu thừa nhận những vấn đề điển hình của khu vực liên quan đến sản xuất quy mô nhỏ, tạo ra 
những rào cản lớn cho sản xuất nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm. Khu vực này thường xuyên 
phải đối phó với các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan, do đó

chuyển đổi cây trồng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tiêu thụ nông sản thực phẩm còn gặp nhiều 
vấn đề, tồn dư hóa chất nông nghiệp vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Cần giải quyết mối liên kết giữa cung và cầu 
để tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng và thúc đẩy phục hồi nhanh sau các cú sốc và sức ép. Tổn thất 
sau thu hoạch chưa được giải quyết để tăng cường khả năng tiếp cận lương thực của các nhóm dân cư dễ bị 
tổn thương.

Những người tham gia yêu cầu các hành động mạnh mẽ hơn để đảm bảo khả năng tiếp cận thực phẩm chất 
lượng và dinh dưỡng cho các nhóm yếu thế.
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Cần quan tâm đúng mức đến việc hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị chủ lực để đảm bảo an ninh lương thực 
và dinh dưỡng. Có nhiều mô hình thành công cần được nhân rộng (tức là chuyển đổi cây trồng từ lúa sang sen, 
xử lý chất thải nông nghiệp, triển khai công nghệ than sinh học để tăng độ phì nhiêu của đất,).

Những đại biểu tham gia cũng yêu cầu một cách tiếp cận đa ngành, hợp tác giữa các ngành và lĩnh vực để 
nhân rộng các giải pháp bền vững hơn nữa, thu hút các đối tác mới, đặc biệt là giới trẻ để lan tỏa ảnh hưởng 
đến các nhóm khác trong xã hội.

Cần thu hút và phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong các mô hình sản xuất nhỏ và sự hợp tác của họ 
với các hợp tác xã, đặc biệt là sự tham gia của các tập đoàn lớn trong PPP để đạt được cam kết bao tiêu sản 
phẩm lâu dài.

- Các mô hình đa dạng cảnh quan sẽ cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống lương thực, thực phẩm cho người 
dân. Giải quyết các vấn đề về cấu trúc (tiếp cận cơ sở hạ tầng, mạng lưới đường xá, thị trường, dịch vụ) và tăng 
cường chuỗi cung ứng thực phẩm địa phương thông qua việc tham gia vào các sáng kiến và doanh nghiệp do 
người dân điều hành dựa trên sự toàn diện và công bằng trong hệ thống lương thực, thực phẩm.

D) Các lĩnh vực chưa thống nhất
Vui lòng chia sẻ các ý kiến khác biệt trong đối thoại. Ý kiến khác biệt là một vấn đề mà những đại 

biểu có quan điểm khác nhau, ý kiến khác nhau và / hoặc lập trường đối lập. Ví dụ, điều này có thể liên 
quan đến a) điểm mạnh và khả năng dễ bị tổn thương trong Hệ thống lương thực, thực phẩm, b) khu 
vực cần thăm dò thêm, c) thực hành cần thiết cho tính bền vững của Hệ thống lương thực, thực phẩm, 
d) các bên liên quan có lợi ích cần được ưu tiên.

Lưu ý: Vui lòng không phán xét bất kỳ quan điểm nào đối với các cá nhân được nêu tên
Mô tả dưới 5.600 ký tự bao gồm cả ký tự trống
Vui lòng chia sẻ các lĩnh vực khác biệt nổi lên trong cuộc Đối thoại của bạn. Một lĩnh vực khác biệt là một 

vấn đề mà những người tham gia có quan điểm khác nhau, ý kiến khác nhau và/hoặc lập trường đối lập. Ví dụ, 
điều này có thể liên quan đến a) điểm mạnh và điểm dễ bị tổn thương trong hệ thống lương thực, thực phẩm, 
b) khu vực cần thăm dò thêm, c) thực hành cần thiết cho tính bền vững của hệ thống lương thực, thực phẩm, 
d) các bên liên quan có lợi ích cần được ưu tiên.

Lưu ý: Vui lòng không quy bất kỳ lượt xem nào cho các cá nhân được nêu tên.
Mô tả dưới 5.600 ký tự bao gồm cả khoảng trắng
Hội thảo thu hút khoảng 120 đại biểu tham gia đại diện cho các bên liên quan khác nhau của hệ thống lương 

thực thực phẩm, những người này khẳng định quyết tâm đóng góp vào chuyển đổi hệ thống lương thực, thực 
phẩm.

Các đối tác được khuyến nghị để có sự hợp tác chặt chẽ hơn và mạnh mẽ hơn giữa các bên khác nhau của 
hệ thống lương thực,thực phẩm, đặc biệt là khu vực công và tư nhân. Những thay đổi phải được nhiều người 
ủng hộ. Đặc biệt, người tiêu dùng cũng nên vào cuộc. Các cơ chế hợp tác và quản trị liên vùng/tỉnh có thể là 

Lộ trình hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên
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Lộ trình hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

một cách tiếp cận tiềm năng để giải quyết các vấn đề an ninh và an toàn thực phẩm.
Cần thiết phải có các khuôn khổ chính sách tốt hơn trong việc định hình hệ thống lương thực, thực phẩm. 

Ngoài ra, phải tăng cường thực thi quy định, trong đó vai trò của chính phủ đã được các đối tác nhấn mạnh.
Đối với nông dân, việc chuyển đổi sang các thực hành bền vững hơn là khó khăn và họ cần được đối tác 

nhà nước, tư nhân, CSO, các tổ chức quốc tế đồng hành trong quá trình này. Việc này có thể diễn ra từng bước 
và đôi khi phải có những ưu đãi nhất định đối với nông dân. Các đại biểu cho rằng các tác nhân trong chuỗi 
giá trị cần được trả công và có phần thưởng xứng đáng cho việc tích cực áp dụng các thực hành bền vững. Về 
vấn đề này, dữ liệu được coi là không đủ, không có sẵn và thiếu minh bạch. Do đó, những người tham gia nhấn 
mạnh sự cần thiết phải có thêm thông tin và các quyết định và hành động sẽ dựa trên thông tin bằng chứng này.

Về quy mô, một số người tham gia có cho rằng sản xuất quy mô lớn và tính bền vững thường đối lập nhau. 
Sản xuất quy mô lớn thường kết hợp với độc canh có thể dẫn đến đánh đổi về môi trường và xã hội.
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CẤU TRÚC BIỂU MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC

Tài liệu cung cấp thông tin về cấu trúc Biểu mẫu phản hồi trực tuyến

Các kết quả từ Đối thoại Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm sẽ được sử dụng trong 
việc phát triển lộ trình hướng đến những Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững tại địa phương thực hiện. 
Những kết quả đó sẽ là những đóng góp giá trị đối với lộ trình quốc gia và cũng là sự quan tâm đến các nhóm 
công việc khác nhau chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh như: Theo dõi hành động, Nhóm khoa học và Tiên 
phong cũng như cho các Đối thoại khác.

CÁCH CÔNG BỐ PHẢN HỒI CHÍNH THỨC:
Biểu mẫu phản hồi chính thức được mở cho đại biểu trên Cổng Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh (Summit-

dialogues.org) trong phần Khu vực tham gia khi Đối thoại diễn ra. Tất cả các Biểu mẫu phản hồi chính thức 
được liên kết với Đối thoại đã được thông báo trên Cổng đối thoại. Vui lòng thực hiện các bước sau để hoàn 
thành biểu mẫu:

1. Đăng nhập vào “Tham gia” và chọn “Đối thoại của bạn” ở menu bên phải.
2. Nhấp vào “Hoàn thành biểu mẫu phản hồi” cho Đối thoại có liên quan.
3. Hoàn thành Biểu mẫu phản hồi - có 4 phần. Không có trường bắt buộc.
4. Bạn có thể tải lên các tài liệu bổ sung sau 4 phần.
5. Chọn lệnh “Đăng tải”.
Nếu bạn là đại biểu và sẵn sàng công bố phản hồi của mình nhưng chưa thể sử dụng Biểu mẫu phản hồi 

chính thức trực tuyến, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ đối thoại của Hội nghị thượng đỉnh Hệ thống lương 
thực, thực phẩm tại địa chỉ info@summitdialogues.org

MẪU PHẢN HỒI CHÍNH THỨC CÓ 4 PHẦN CHÍNH:
1. Tham gia
2. Nguyên tắc cam kết
3. Phương pháp
4. Trọng tâm đối thoại và Kết quả 
a. Trọng tâm chính
b. Phát hiện chính
c. Kết quả Chủ đề Thảo luận
d. Các lĩnh vực chưa thống nhất
 Thông tin bổ sung có thể được bao gồm dưới dạng tệp đính kèm có thể được chia sẻ cùng với việc gửi Biểu 

mẫu phản hồi.
Bạn được mời phản hồi về các kết quả của Đối thoại Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực 

phẩm ngay sau khi Đối thoại diễn ra. Khi phản hồi, vui lòng sử dụng Biểu mẫu phản hồi chính thức được lưu 
trữ trực tuyến trên Cổng đối thoại hội nghị tại địa chỉ Summitdialogues.org.



75

Tổng số người tham gia
Số lượng Đại biểu  
theo độ tuổi 0-18

19-30 5 31-50 59 51-
65

21 66-80 2 80+

Số lượng Đại biểu  
theo giới tính

Nam 45 Nữ 41 Khác

Số lượng Đại biểu  trong mỗi lĩnh vực
Cây trồng / Nông nghiệp* 30 Bán lẻ lương thực 13
Cá và nuôi trồng thủy sản 13 Công nghiệp thực phẩm
Chăn nuôi 5 Dịch vụ tài chính
Nông lâm Chăm sóc sức khỏe
Môi trường và sinh thái 13 Chính quyền Trung ương hoặc địa phương
Kinh doanh và thương mại Dinh dưỡng * 10
Đào tạo Tiện ích
Truyền Thông Công nghiệp
Chế Biến Thực Phẩm 4
Các Ngành Khác: 10
Số lượng Đại biểu  của nhóm các bên liên quan
Doanh nghiệp vừa / nhỏ / nghệ nhân 4 Thành viên Quốc hội
Doanh nghiệp quốc gia lớn Chính quyền địa phương
Tập đoàn đa quốc gia 3 Chính phủ và tổ chức quốc gia 6
Nông dân quy mô nhỏ Cộng đồng kinh tế khu vực

Nông dân quy mô vừa Liên hợp quốc 3
Nông dân quy mô lớn Tổ chức tài chính quốc tế
Tổ chức phi chính phủ trong nước Tổ chức tư nhân / Đối tác / Liên minh
Tổ chức phi chính phủ quốc tế 16 Nhóm người tiêu dùng
Người bản địa
Nhà Khoa học và Viện sỹ 53
Công nhân và Công đoàn
Khác: 15
* Cập nhật tháng 6 năm 2021
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NGUYÊN TẮC CAM KẾT

Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm tạo cơ hội cho các cuộc trao đổi đa dạng, có mục 
đích và tôn trọng giữa các bên liên quan đến Hệ thống lương thực, thực phẩm, nhưng luôn cần lưu ý đến các 
Nguyên tắc tham gia của Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Hành động khẩn cấp: Chúng tôi nhận thấy tính cấp thiết cao nhất của hành động bền vững và có ý nghĩa 
ở tất cả các cấp để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững tương ứng vào năm 2030 .

Cam kết Hội nghị thượng đỉnh: Chúng tôi cam kết thực hành những gì chúng tôi đã đưa ra theo cá phương 
diện cá nhân và chuyên nghiệp để đóng góp vào tầm nhìn, mục tiêu và kết quả cuối cùng của Hội nghị thượng 
đỉnh Hệ thống lương thực, thực phẩm.

Tôn trọng: Trong phạm vi năng lực và hoàn cảnh của mình, chúng tôi sẽ thúc đẩy các chính sách, thực hành 
sản xuất và tiêu thụ thực phẩm nhằm nỗ lực bảo vệ và cải thiện sức khỏe cũng như hạnh phúc của các cá nhân, 
cải thiện sinh kế và cộng đồng thích ứng và thúc đẩy quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời 
tôn trọng văn hóa bản địa, bối cảnh.

Nhận thức sự phức tạp: Chúng tôi nhận ra rằng các Hệ thống lương thực, thực phẩm rất phức tạp và có 
mối liên hệ chặt chẽ và tác động đáng kể đến sức khỏe con người và động vật, đất, nước, khí hậu, đa dạng sinh 
học, nền kinh tế và các hệ thống khác, và việc chuyển đổi chúng đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống.

Tăng cường sự hòa nhập của nhiều bên liên quan: Chúng tôi hỗ trợ các quy trình và phương pháp tiếp 
cận nhiều bên liên quan trong các chính phủ và cộng đồng mang lại các quan điểm đa dạng, bao gồm kiến thức 
bản địa, hiểu biết văn hóa và bằng chứng dựa trên khoa học để cho phép các bên liên quan hiểu và đánh giá 
những sự trao đổi tiềm năng và thiết kế các tùy chọn chính sách có thể  phân phối nhiều loại hàng hóa qua các 
hệ thống đa dạng này.

Hoàn thành công việc của những bên khác: Nhận thức được rằng các vấn đề liên quan đến Hệ thống 
lương thực, thực phẩm đang được giải quyết thông qua một số quy trình quản trị toàn cầu khác, chúng tôi sẽ 
cố gắng đảm bảo rằng Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực, thực phẩm phù hợp với việc mở rộng và 
thúc đẩy những nỗ lực này ở những nơi có thể, tránh trùng lặp không cần thiết, đồng thời khuyến khích tư duy 
và phương pháp tiếp cận mới táo bạo và sáng tạo nhằm mang lại sự chuyển đổi ở cấp độ hệ thống phù hợp với 
các nguyên tắc và mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh.

Xây dựng lòng tin: Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh và quá trình tham gia liên quan 
sẽ thúc đẩy lòng tin và tăng động lực tham gia bằng cách dựa trên bằng chứng, minh bạch và dễ tiếp cận trong 
quản trị, ra quyết định, lập kế hoạch, cam kết và thực hiện. Chúng tôi - từ các quốc gia thành viên đến các 
doanh nghiệp tư nhân cho đến các tác nhân cá nhân - sẽ tự chịu trách nhiệm về các cam kết đã đưa ra với các 
cơ chế để duy trì trách nhiệm giải trình này.

Bạn đã tổ chức 
Đối thoại như 
thế nào để các 
Nguyên tắc 
được hợp nhất, 
củng cố và nâng 
cao?

Miêu tả trong vòng 2.100 ký tự bao gồm cả ký tự trống
Đối thoại Độc lập về Tìm hiểu Hệ thống Thực phẩm trong Bối cảnh Việt Nam đã được CGIAR 
tổ chức thành công vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Để tuân thủ các quy định hiện hành về 
COVID-19, BTC đã kết hợp cả sự tổ chức sự kiện trực tiếp và trực tuyến. Để cho phép sự tham 
gia hiệu quả, BTC đã tuân thủ theo các bước chính trong việc tổ chức đối thoại.
Một phần của công tác chuẩn bị liên quan đến việc thiết kế các phần chính của cuộc đối thoại, tức 
là phiên toàn thể với phần giới thiệu chính thức, phiên đối thoại và phiên tóm tắt. Tiếp theo, danh 
sách những đại biểu tham gia đã được thực hiện, đảm bảo tính toàn diện và đa dạng.
Tại sự kiện, thông điệp từ đại diện chính phủ Việt Nam, CGIAR và các đối tác đã được chia sẻ để 
khai mạc sự kiện. Theo khuôn mẫu của các cuộc đối thoại hệ thống thực phẩm khác ở Việt Nam, 
một bài thuyết trình kỹ thuật đã được thực hiện để cung cấp cho những người tham gia các kết quả 
tóm tắt từ Đối thoại Quốc gia Giai đoạn 1 về khung hệ thống thực phẩm, hệ thống thực phẩm Việt 
Nam và những thách thức lớn.
Các cuộc thảo luận nhóm song song diễn ra trong một giờ sau phiên họp toàn thể. Các phát hiện 
tổng hợp từ các nhóm đã được tóm tắt bởi người điều hành nhóm và chia sẻ với toàn thể, và cuộc 
thảo luận nhóm có thể đưa ra phản hồi cho các câu hỏi chính liên quan đến công việc của CGIAR 
tại Việt Nam.
Cuối cùng, thông qua kịch bản này, ban tổ chức Đối thoại độc lập CGIAR đã tuân thủ chặt chẽ các 
nguyên tắc của hội nghị thượng đỉnh.
Đối thoại Độc lập CGIAR tại Việt Nam có sự tham gia của 90 đại biểu từ nhiều lĩnh vực và các 
bên liên quan trong hệ thống lương thực, thực phẩm.
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VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
MINH BẠCH-TRÁCH NHIỆM-BỀN VỮNGNGUYÊN TẮC CAM KẾT

Đối thoại của 
bạn phản ánh 
các khía cạnh 
cụ thể của 
nguyên tắc như 
thế nào?

Các nguyên tắc của sự tham gia đã được phản ánh trong cuộc đối thoại sau:

1. Hành động khẩn cấp: Nhiều bên liên quan thừa nhận rằng hệ thống lương thực, thực phẩm hiện 
tại ở Việt Nam không bền vững và có nguy cơ bị sốc, sức ép và dễ bị tổn thương. Do đó, mọi người 
đã nhất trí rằng chúng ta phải khẩn trương hành động cùng nhau để chuyển đổi hệ thống thực phẩm 
theo hướng bền vững, có trách nhiệm và minh bạch hơn.
2. Cam kết tham gia hội nghị: Các nhà nghiên cứu của CGIAR và những người tham dự Đối thoại 
đã đóng góp kiến thức và kinh nghiệm của họ để mô tả hiện trạng hệ thống lương thực, thực phẩm 
Việt Nam và đưa ra các giải pháp sáng tạo và thiết thực để giải quyết các vấn đề hiện tại.
3. Tôn trọng: Trong cuộc thảo luận nhóm, những đại biểu tham gia có cơ hội cởi mở chia sẻ suy nghĩ 
và kiến thức chuyên môn của họ đồng thời tôn trọng ý kiến của nhau. Các sáng kiến và giải pháp 
được đề xuất dựa trên các chiến lược hiện có và được áp dụng cho bối cảnh địa phương.
4. Nhận thức được tính phức tạp: Hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt Nam rất phức tạp và liên 
quan đến nhiều lĩnh vực. Để đạt được sự chuyển đổi có hệ thống, các ban tổ chức đã mời nhiều bên 
liên quan và thiết kế cuộc đối thoại để phù hợp với 5 cuộc thảo luận nhóm đồng thời, nơi những đại 
biểu tham gia có thể xác định các giải pháp và loại hỗ trợ cần thiết từ các trung tâm CGIAR để giải 
quyết các vấn đề về hệ thống lương thực, thực phẩm.
5. Tăng cường sự hòa nhập của nhiều bên liên quan: Đối thoại quy tụ những đại biểu tham gia đa 
dạng từ 6 lĩnh vực liên quan đến hệ thống lương thực, thực phẩm bao gồm chính phủ, các tổ chức tài 
trợ, nông nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp, hiệp hội, học viện và tổ chức đa phương, 
cùng các tổ chức khác. Các đại biểu làm việc xuyên suốt hệ thống thực phẩm từ sản xuất đến tiêu 
dùng và cung cấp các thông tin phong phú trong quá trình đối thoại, góp phần lớn vào quá trình 
chuyển đổi hệ thống.

Bạn có lời khu-
yên nào dành 
cho những đại 
biểu tham gia 
đối thoại khác 
về việc đánh giá 
các Nguyên tắc 
cam kết không?

Từ kinh nghiệm tổ chức cuộc đối thoại này, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm và những 
cách làm tốt nhất có thể áp dụng cho các cuộc đối thoại trong tương lai:

• Chuẩn bị và đào tạo người hướng dẫn và điều hành trước buổi đối thoại
• Gửi tài liệu đọc trước cho đại biểu tham gia để cung cấp thông tin về sự kiện và Lộ trình hành 
động.
• Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình nghị sự, đặc biệt là trong các phiên thảo luận để đảm bảo rằng 
đại biểu tham gia đều có thể chia sẻ ý kiến của mình.
• Hoan nghênh cả ý kiến đồng thuận và khác biệt của từ tất cả những đại biểu tham gia.
• Tạo bầu không khí thảo luận tin cậy, thân thiện, cởi mở.
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PHƯƠNG PHÁP

Kết quả của một cuộc Đối thoại ảnh hưởng bởi phương pháp được sử dụng.

Bạn đã sử dụng phương pháp như được khuyến nghị bởi Sổ tay tham khảo cho đại biểu tham gia chưa?

Nếu CÓ> Vui lòng chuyển sang Phần 4: Kết quả Đối thoại

KHÔNG> Vui lòng chia sẻ thêm thông tin về phương pháp được sử dụng trong khung bình luận bên dưới.

Vui lòng cân nhắc bình luận về cách tổ chức sự kiện cũng như phản ánh của đại biểu về việc tổ chức sự kiện 
này. Khuyến khích nhận xét về cách thúc đẩy, điều hành các cuộc thảo luận nhóm: các điểm thống nhất và chưa 
thống nhất đã được nêu lên chưa? Tất cả các ý kiến đã được ghi nhận chưa?

Không có
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PHƯƠNG PHÁP

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Sản xuất lương 
thực bền vững ở quy mô lớn

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng 
chống chịu các cú sốc, sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x

TRỌNG TÂM ĐỐI THOẠI & KẾT QUẢ

A) Trọng tâm chính

Vui lòng nêu chi tiết trọng tâm đối thoại. Ví dụ, có thể là (i) Tìm hiểu toàn diện các hệ thống lương 
thực, thực phẩm, (ii) Tìm hiểu 1 trong 5 lộ trình hành động hoặc mức độ thay đổi của Hội nghị thượng 
đỉnh, (iii) Nghiên cứu mối liên hệ giữa 1 hoặc nhiều lộ trình hành động và mức độ thay đổi, (iv) hoặc 
Một chủ đề cụ thể khác.

Đối thoại Độc lập của CGIAR tập trung vào 5 Lộ trình Hành động chính của UNFSS nhằm khám phá những 
thách thức, cơ hội, sự đánh đổi và hiệp lực hiện tại trong hệ thống lương thực, thực phẩm của Việt Nam. Đối 
thoại là một sự kiện kéo dài nửa ngày với khoảng 90 người tham gia. Chủ đề của cuộc đối thoại là Tìm hiểu 
Hệ thống Thực phẩm trong Bối cảnh Việt Nam.

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang mô hình tiêu dùng bền vững

Lộ trình Hành động 3: Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

Lộ trình hành động 5: Tăng khả năng chống chịu với các cú sốc và sức ép

Mở đầu sự kiện là thông điệp của đại diện CGIAR, sau đó là phần giới thiệu ngắn về CGIAR tại Việt Nam, 
sau đó là phần tóm tắt Đối thoại Quốc gia lần thứ 1. Những đại biểu tham gia được chia thành 5 nhóm theo Lộ 
trình hành động lựa chọn. Mỗi nhóm được chỉ định một Lộ trình hành động và được hỗ trợ bởi 1 người điều 
hành và 1 người ghi chép. Đầu tiên, người điều hành trình bày ngắn gọn để cung cấp cho các thành viên nhóm 
thông tin cơ bản về chủ đề và quy trình thảo luận, sau đó những đại biểu tham gia được mời chia sẻ ý kiến của 
mình, được hướng dẫn bởi bốn câu hỏi:

• Các vấn đề hiện tại của Lộ trình hành động được quan tâm là gì?

• Giải pháp nào cần thiết để giải quyết những vấn đề đó?

• CGIAR cần loại hỗ trợ nào?

• CGIAR nên tiếp cận các bên liên quan nào để thúc đẩy mức độ thay đổi?
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B) Kết quả chính

Vui lòng chia sẻ sự đánh giá về những phát hiện chính (hoặc kết luận) thu được từ đối thoại. Ví dụ, 
những phát hiện chính có thể nêu chi tiết a) sự cần thiết lập các kết nối mới giữa các bên liên quan nhất 
định, b) thỏa thuận về các hành động mà các bên liên quan sẽ thực hiện cùng nhau (thể hiện dưới dạng 
ý định hoặc cam kết), c) quyết định tìm hiểu các khía cạnh cụ thể của Hệ thống lương thực, thực phẩm 
ở mức sâu rộng hơn.

Đối thoại độc lập CGIAR đã được tổ chức thành công với sự tham gia của các bên liên quan đa dạng đến 
từ 6 lĩnh vực liên quan đến thực phẩm. Đối thoại đã tạo ra một nền tảng thân thiện và đáng tin cậy để những 
đại biểu tham gia chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề và thách thức cụ thể của hệ thống 
lương thực, thực phẩm Việt Nam, đồng thời đóng góp các ý tưởng táo bạo và giải pháp sáng tạo cũng như xác 
định các hình thức hỗ trợ cần thiết từ CGIAR để giải quyết những vấn đề này và để xúc tác cho những thay 
đổi của hệ thống.

Những phát hiện chính từ phần đối thoại và thảo luận nhóm được mô tả trong hai phần:

Phần thứ nhất trình bày các vấn đề, thách thức và lỗ hổng cần giải quyết trong hệ thống lương thực, thực 
phẩm Việt Nam, chẳng hạn như chính sách thiếu nhất quán giữa chính sách quốc gia và chính sách địa phương, 
thực thi chính sách thiếu hiệu quả và hiệu quả, ghi nhãn thực phẩm sai, khó đánh giá thực phẩm lành mạnh và 
an toàn, dinh dưỡng không cân bằng, vận hành chuỗi cung ứng thiếu bền vững, nhận thức của người dân về 
ATTP (bao gồm cả nhận thức sai về nguy cơ ATTP) và dinh dưỡng, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường 
do lạm dụng hóa chất và khai thác quá mức, vai trò vô hình của người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong xã hội, 
trong số những người khác.

 Mặt khác, những đại biểu tham gia đã xác định các cơ hội, giải pháp và các hình thức hỗ trợ cần thiết từ 
CGIAR để chuyển đổi hệ thống thực phẩm của Việt Nam có trách nhiệm, bền vững và minh bạch hơn. Các giải 
pháp có thể được nhóm lại thành: (i) sử dụng các đổi mới và công nghệ được áp dụng trên toàn bộ hệ thống 
lương thực, thực phẩm bao gồm ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, sử dụng các phương pháp 
tiếp cận dựa trên rủi ro, chất lượng sản phẩm và thương mại điện tử, (ii) cung cấp thông tin chi tiết về khung 
pháp lý và thực thi chính sách để hỗ trợ hoặc kiểm soát sản xuất bền vững/không an toàn, (iii) tài trợ cho các 
chuỗi phân phối hoạt động hiệu quả và (iv) giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và hòa nhập 
xã hội, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng bởi các cú sốc và sức ép.

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang 
mô hình tiêu dùng bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực, thực phẩm bền vững 

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4 - Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5 - Khả năng phục hồi 
trước các tổn thương, cú sốc và sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x
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C) Kết quả của chủ đề thảo luận ½

Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng Chủ đề Thảo luận. Các kết quả được trình bày chi 
tiết ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức có thể được dự đoán khi các hành động được 
thực hiện.

 Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.

Trong phiên thảo luận nhóm, mỗi nhóm nhận được một Bản hành động làm chủ đề thảo luận. Mở đầu, 
người điều hành đã thuyết trình ngắn để cung cấp thông tin cơ bản về chủ đề thảo luận cho nhóm, sau đó từng 
thành viên trong nhóm chia sẻ ý kiến của mình về các vấn đề hiện tại, thách thức và lỗ hổng cần giải quyết 
trong hệ thống lương thực, thực phẩm Việt Nam. Các điểm chính như sau:

Lộ trình hành động 1: Đảm bảo tiếp cận thực phẩm an toàn và dinh dưỡng cho tất cả mọi người

• Một số chính sách lương thực không theo kịp sự phát triển của hệ thống lương thực, thực phẩm.

• Thiếu hiệu quả thực thi các chính sách và pháp luật về thực phẩm

• Khả năng tiếp cận hạn chế và lòng tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn và dinh dưỡng còn 
tương đối thấp

• An toàn thực phẩm là một vấn đề lớn do thiếu vệ sinh trong chuỗi giá trị dẫn đến rủi ro sức khỏe đáng kể 
cho người tiêu dùng (ví dụ: tiêu thụ thịt lợn bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh, lạm dụng phân bón hóa học, thuốc 
trừ sâu, sản phẩm thú y, phụ gia thực phẩm và thói quen canh tác truyền thống ).

• Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và thiếu dinh dưỡng ở miền núi, vùng sâu vùng xa còn cao

Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang mô hình tiêu dùng bền vững

• Quá trình chuyển đổi thực phẩm rác xảy ra do các biện pháp xử lý sau thu hoạch và cơ sở hạ tầng, tính 
sẵn có và giá cả không đầy đủ.

• Ghi nhãn thực phẩm không minh bạch.

• Không có bằng chứng rõ ràng để phân biệt giữa thực phẩm lành mạnh, an toàn và đồ ăn vặt.

• Thiếu nghiên cứu và chính sách về lãng phí và thất thoát lương thực.

Lộ trình hành động 3: Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững

• Năng lực quản lý thương mại và phát triển nông sản của HTX còn hạn chế

• Chuyển sang cách tiếp cận cảnh quan liên quan đến xử lý đất, quy hoạch sử dụng đất, áp dụng giống/công 
nghệ mới

• Mâu thuẫn giữa quy mô không gian và thời gian tối ưu và sức mạnh tổng hợp từ sản phẩm và đa dạng hóa 
khi áp dụng cách tiếp cận cảnh quan do sản xuất manh mún và quy mô nhỏ chiếm ưu thế (lợi ích sinh thái và 
thích ứng mang tính dài hạn)

• Các nhà tài trợ thường tài trợ cho các dự án ngắn hạn (3 - 4 năm) không khả thi đối với rừng trồng lâu năm 
và cũng không mang lại nhiều lợi ích cho hệ sinh thái (ví dụ: cải tạo đất, thụ phấn tự nhiên và thậm chí có tác 
dụng phòng chống thiên tai) .

• Nông dân, khuyến nông và các nhà cung cấp hạt giống/cây giống địa phương chưa quen với việc lựa chọn 
sản phẩm đầu vào và hệ thống sản xuất phù hợp để tiếp cận đa dạng hóa/hệ sinh thái.

• Cần quy hoạch sản xuất quy mô lớn.

• Một số chính sách nông nghiệp thiên về độc canh; dẫn đến khoảng trống và ít cơ hội đa dạng hóa hơn.

• Chính sách của địa phương không hài hòa với chính sách quốc gia, ví dụ: không có đề xuất/hỗ trợ/khuyến 
khích để thực hiện chính sách đa dạng hóa ở cấp địa phương.

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực phẩm cạnh tranh, công bằng và toàn diện

• Nhiều chuỗi giá trị thực phẩm chưa bền vững; mối liên kết giữa các bên còn lỏng lẻo, luồng thông tin 
không minh bạch.
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• Người nghèo và người dân tộc thiểu số phụ thuộc vào nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, dễ bị tổn 
thương trước biến đổi khí hậu. Họ bị hạn chế tiếp cận các nguồn lực (đầu vào, vốn, đất đai, thị trường).

• Người dân tộc thiểu số vẫn còn tụt hậu về thu nhập, khả năng tiếp cận giáo dục, dịch vụ và dinh dưỡng.

• Cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp do thiếu minh bạch thông tin.

Lộ trình hành động 5: Tăng cường khả năng phục hồi trước các cú sốc và sức ép

• Vấn đề chung của nông sản Việt Nam: năng suất cao (được mùa) khiến giá giảm do hạn chế về công nghệ 
sau thu hoạch và chế biến.

• Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu, dịch tả lợn châu Phi bùng phát và đại dịch COVID-19 
khiến người chăn nuôi bất an và dẫn đến những cú sốc lớn cho thị trường.

• Biến đổi khí hậu gây ra các cơn bão thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn, sạt lở đất, xói mòn đất, hạn 
hán, xâm nhập mặn tác động tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi và sinh kế của người sản xuất

• Thất bại trong việc độc canh

• Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn hạn chế

• Sự tham gia hạn chế của khu vực tư nhân

C) Kết quả của chủ đề thảo luận (2/2)

Vui lòng chia sẻ các kết quả liên quan đến từng chủ đề thảo luận. Các kết quả được trình bày chi tiết 
ở đây sẽ bao gồm quan điểm của đại biểu về các hành động cần thiết khẩn cấp, ai nên thực hiện các hành 
động này, cách thức đánh giá tiến độ và những thách thức dự đoán khi các hành động được thực hiện.

Có thể phản hồi về tối đa 10 Chủ đề Thảo luận.

Mô tả tối đa 10 chủ đề Thảo luận, mỗi chủ đề dưới 4.200 ký tự bao gồm cả ký tự trống

Bản tóm tắt các giải pháp cần hỗ trợ từ CGIAR được xác định cho từng Lộ trình Hành động như sau:

Lộ trình hành động 1: Đảm bảo tiếp cận thực phẩm an toàn và dinh dưỡng cho tất cả mọi người

• Ban hành chính sách mới về quyền tiếp cận thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng để bảo vệ người sản xuất 
và người tiêu dùng

• Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và sức khỏe con người dựa trên 4 khía cạnh: 
an toàn, dinh dưỡng, khả năng tiếp cận và đủ số lượng

• Nghiên cứu so sánh lợi nhuận và khả năng cạnh tranh giữa các nhà sản xuất xuất nhập khẩu nông sản

• Giới thiệu các chương trình cụ thể về giảm lãng phí thực phẩm và hệ thống thực phẩm cho trẻ em và người 
già

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang 
mô hình tiêu dùng bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực, thực phẩm bền vững 

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4 - Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5 - Khả năng phục hồi 
trước các tổn thương, cú sốc và sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x
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• Nâng cao lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm

Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang mô hình tiêu dùng bền vững

• Thúc đẩy khả năng tiếp cận chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là đối với người tiêu dùng nông thôn có thu 
nhập thấp—điều này có thể được thực hiện thông qua các chính sách và chiến dịch truyền thông trong trường 
học và cho trẻ em, đồng thời làm cho thực phẩm lành mạnh trở nên hấp dẫn hơn

• Xây dựng mục tiêu rõ ràng để hiểu rõ bản chất người tiêu dùng, từ đó thay đổi/nâng cao nhận thức của họ 
bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận thay đổi hành vi

• Đẩy mạnh sản xuất thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng chất lượng tốt

• Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về tác nhân và nhận thức về việc tiêu thụ đồ ăn nhanh để đề xuất các 
chính sách về vấn đề này

Lộ trình hành động 3: Tăng cường sản xuất tích cực với thiên nhiên

• Kết hợp nông nghiệp và du lịch để người sản xuất có thể thu lợi tốt hơn cho sản phẩm và tạo động lực để 
sản xuất thực phẩm an toàn với chất lượng cao

• Áp dụng cách tiếp cận hệ sinh thái trong sản xuất quy mô nhỏ

• Thúc đẩy hình thành hợp tác xã

• Tạo chính sách thu hút thanh niên và tăng cường năng lực cho nông dân trong hợp tác xã

• Đẩy mạnh công nghệ truyền thông, tiếp thị, chế biến thực phẩm và lưu trữ/bảo quản

• Thúc đẩy nền kinh tế và nông nghiệp kỹ thuật số, sản xuất hữu cơ, sản xuất thông minh với khí hậu và các 
mô hình nông lâm kết hợp

• Thúc đẩy quy hoạch định hướng thị trường và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học cho các vùng sản xuất 
lớn

• Thực hiện điều tiết và ổn định nguồn cung đầu vào cho sản xuất

• Mô tả các kịch bản khác nhau ở cấp độ cảnh quan để tích hợp sản phẩm và các bên liên quan trong chuỗi 
giá trị

• Thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và cơ quan chức năng trong việc lập kế hoạch sản 
xuất

• Thu hút khu vực tư nhân duy trì sản xuất của nông dân

• Tăng cường hợp tác công tư

Lộ trình hành động 4: Chuỗi giá trị thực phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

• Chuyển từ cách tiếp cận dựa trên mùa vụ sang cách tiếp cận hệ thống

• Nghiên cứu về các loại hệ thống khác nhau (đất ngập nước, vùng cao) và cách quản lý để điều chỉnh việc 
tiếp cận, đảm bảo rằng những người dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi được tiếp cận với các nguồn tài nguyên

• Làm việc theo tập thể đối với hộ nông dân sản xuất nhỏ.

• Nghiên cứu về đặc điểm của hệ thống cây giống để hiểu được khả năng tiếp cận của người nghèo và người 
dân tộc thiểu số đối với vật tư đầu vào nông nghiệp

• Điều chỉnh các biện pháp can thiệp chi phí thấp cho loại hình bán lẻ hoặc chuỗi giá trị, đồng thời sử dụng 
các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và truyền thông về rủi ro

Lộ trình hành động 5: Tăng cường khả năng phục hồi trước các lỗ hổng, cú sốc và sức ép

• Thiết lập cảnh quan nông lâm kết hợp với cây ăn quả và kết hợp với phục hồi rừng ở Tây Bắc Việt Nam 
để giảm xói mòn đất, sạt lở đất và điều kiện thời tiết khắc nghiệt

• Đa dạng hóa hệ thống cây trồng và nghiên cứu hệ thống sinh thái nông nghiệp khác

• Phát triển và áp dụng các công nghệ tiên tiến và đổi mới để ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện sức 
khỏe của đất
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• Cần có sự tích hợp chính sách theo chiều dọc tốt hơn để đa dạng hóa nhằm tránh khoảng cách và mâu 
thuẫn giữa các chính sách quốc gia và địa phương. Các chính sách là cơ hội để thể hiện ý định dài hạn đối với 
các phương pháp tiếp cận cảnh quan tích hợp hơn và sử dụng đất đa dạng.

D) Các lĩnh vực chưa thống nhất

Vui lòng chia sẻ các lĩnh vực khác biệt xuất hiện trong Đối thoại. Một lĩnh vực khác biệt là một vấn đề 
mà những đại biểu có quan điểm khác nhau, ý kiến khác nhau và / hoặc lập trường đối lập. Ví dụ, điều 
này có thể liên quan đến a) điểm mạnh và điểm dễ bị tổn thương trong Hệ thống lương thực, thực phẩm, 
b) khu vực cần thăm dò thêm, c) thực hành cần thiết cho tính bền vững của Hệ thống lương thực, thực 
phẩm, d) các bên liên quan có lợi ích cần được ưu tiên.

Lưu ý: Vui lòng không phán xét bất kỳ quan điểm nào đối với các cá nhân được nêu tên.

Các quan điểm khác nhau từ những người tham gia như sau:

• Xung đột chính sách, phân định trách nhiệm thể chế và chương trình không liên quan hoặc chồng chéo

• Khung pháp lý được quốc tế công nhận nhưng các chính sách về lương thực đã ban hành cần được cập 
nhật và hiệu lực, hiệu quả

• Các khung pháp lý của Việt Nam được cập nhật theo quốc tế, tuy nhiên, các chính sách về lương thực cần 
được cập nhật và thực hiện hiệu quả hơn.

• Nhận thức của người tiêu dùng về rủi ro sức khỏe đối với rủi ro an toàn thực phẩm do vi sinh vật và hóa 
chất là khác nhau và có thể không phản ánh rủi ro thực tế

• Tập quán sản xuất độc canh, chuyên môn hóa hơn đa dạng hóa

• Thực hành bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học so với sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất 
nông nghiệp

• Sản xuất an toàn và tích cực với thiên nhiên ảnh hưởng đến năng suất và số lượng sản xuất

• Cân bằng các mục tiêu sản xuất và kinh tế ngắn hạn của nông dân sản xuất nhỏ và doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, cũng như tính bền vững và an ninh lương thực dài hạn của hệ thống lương thực, thực phẩm

Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị x

Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang 
mô hình tiêu dùng bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực, thực phẩm bền vững 

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4 - Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5 - Khả năng phục hồi 
trước các tổn thương, cú sốc và sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x
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Theo dõi hành động
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều Lộ trình hành động

Từ khóa
Vui lòng đánh dấu mục này nếu có liên quan 
đến một hoặc nhiều từ khóa sau

Lộ trình hành động 1: Tiếp cận thực phẩm 
an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người

x Tài chính x Quản trị

Lộ trình hành động 2: Chuyển đổi sang 
mô hình tiêu dùng bền vững 

x Chính sách x Thỏa hiệp x

Lộ trình hành động 3: Đẩy mạnh sản xuất 
lương thực, thực phẩm bền vững 

x Sự đổi mới x Quyền con người

Lộ trình hành động 4 - Chuỗi giá trị thực 
phẩm cạnh tranh, bao trùm và công bằng

x Dữ liệu & Bằng 
chứng

x Môi trường và Khí 
hậu

x

Lộ trình hành động 5 - Khả năng phục hồi 
trước các tổn thương, cú sốc và sức ép

x Trao quyền cho 
phụ nữ và thanh 
niên

x



86


