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Theo Bộ Nông nghiệp &PTNT, 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng NLTS ước đạt khoảng 
31,8 tỷ USD, tăng 7,0% so với 4 tháng đầu năm 2021; trong đó xuất khẩu (XK) đạt khoảng 17,9 tỷ USD, tăng 

15,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu (NK) ước khoảng 13,9 tỷ USD, giảm 2,3%; xuất siêu gần 4,0 tỷ USD, gấp 
3,2 lần so với 

cùng kỳ năm trước.

•   Kết quả thương mại nông sản trong 4 tháng đầu năm 2022
•  Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

TRONG SỐ NÀY:

Trang 1/7
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THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu nhóm 
nông sản chính đạt trên 7,4 tỷ USD, tăng 10,5%; lâm sản 
chính đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 4,9%; thủy sản ước đạt 
gần 3,6 tỷ USD, tăng 43,7%; chăn nuôi ước đạt 105,4 
triệu USD, giảm 19,0%;…

Tháng 4/2022, kim ngạch xuất khẩu ước trên 4,8 tỷ 

USD, tăng 11,2% so với tháng 4/2021, giảm 2,6% so với 
tháng 3/2022; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính 
khoảng 1,9 tỷ USD, lâm sản chính ước gần 1,6 tỷ USD, 
thủy sản đạt gần 1,1 tỷ USD và chăn nuôi đạt 29,7 triệu 
USD,… 

4 tháng đầu năm, đã có 05 sản phẩm/nhóm sản phẩm 

Về xuất khẩu:
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có giá trị XK đạt trên 01 tỷ USD (cà phê, gạo, nhóm rau 
quả, tôm, sản phẩm gỗ). Một số mặt hàng đạt giá trị 
xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: Cà phê, cao su, 
hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và 
các sản phẩm gỗ. Cụ thể: Giá trị xuất khẩu cà phê đạt 
gần 1,7 tỷ USD (tăng 59,4%); cao su đạt khoảng 869 
triệu USD (tăng 10,9%); hồ tiêu khoảng 367 triệu USD 
(tăng 29,6%); sắn và sản phẩm sắn đạt 574 triệu USD 
(tăng 29,5%), cá tra đạt 894 triệu USD (tăng 89,6%), 
tôm đạt trên 1,3 tỷ USD (tăng 38,6%), gỗ và sản phẩm 
gỗ đạt gần 5,5 tỷ USD (tăng 4,5%); mây, tre, cói thảm 
đạt 339 triệu USD (tăng 22,7%).  

Những mặt hàng giảm gồm: Chè đạt 51 triệu USD 
(giảm 13,2%), nhóm hàng rau quả đạt khoảng 1,2 tỷ 
USD (giảm 14,6%), hạt điều ước đạt 889 triệu USD 
(giảm 6,7%).

Ước giá trị XK nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 
của Việt Nam tới các thị trường  thuộc khu vực châu 
Á (chiếm 41,0% thị phần), châu Mỹ (29,7%), châu Âu 
(12,8%), châu Phi (1,8%) và châu Đại Dương (1,7%). 
Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ đạt gần 4,9 
tỷ USD (chiếm 27,3% thị phần), trong đó kim ngạch 
XK nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 68,2% tỷ 
trọng kim ngạch XK NLTS của Việt Nam tại thị trường 
này; đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc trên 3,2 tỷ 
USD (chiếm 18,1% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu 
nhóm cao su chiếm 22,4% tỷ trọng kim ngạch XK 

NLTS; thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị XK đạt 
gần 1,3 tỷ USD (chiếm 7,1%) và XK nhóm sản phẩm 
gỗ lớn nhất (chiếm 44,0% giá trị XK NLTS); thứ 4 là thị 
trường Hàn Quốc với giá trị XK đạt khoảng 822 triệu 
USD (chiếm 4,6%) và XK nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất 
(chiếm 43,9% giá trị XK NLTS);

Về nhập khẩu: 
Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch NK các mặt 
hàng NLTS ước gần 13,9 tỷ USD, giảm 2,3% so với 
cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị NK các mặt hàng 
nông sản chính ước đạt gần 8,8 tỷ USD, giảm 2,9%; 
nhóm hàng thủy sản ước khoảng 564,3 triệu USD, 
tăng 13,0%; nhóm lâm sản chính khoảng 988,2 triệu 
USD, giảm 3,6%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 
979,8 triệu USD, giảm 14,9%; nhóm đầu vào sản xuất 
ước gần 2,4 tỷ USD, tăng 4,0% (riêng giá trị NK thức ăn 
GS và nguyên liệu gần 1,5 tỷ USD (-11,9%), phân bón 
khoảng 625,4 triệu USD (+73,3%)) .

Sang đến tháng 4 Campuchia lại trở thành thị trường 
XK nông sản sang VN nhiều nhất đạt 1,6 tỷ USD, 
chiếm 11,4% thị phần  (trong đó mặt hạt điều chiếm 
50,8% giá trị); tiếp theo là Hoa Kỳ và Braxin đều đạt 
khoảng 1,1 triệu USD, chiếm 8,1% (mặt hàng bông 
chiếm khoảng 34,4% giá trị hàng từ Hoa Kỳ và 30,9% 
từ Braxin).

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Số liệu thống kê theo khu vực Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Đại Dương chưa bao gồm một số thị trường nhỏ khác không được 
thống kê cụ thể bởi Tổng cục Hải quan. 
  đã nhập khẩu 2.451 lô phân bón với tổng khối lượng đạt 880,9 nghìn tấn; nhập khẩu là 11.019 lô TACN, thức ăn thủy sản với khối lượng là 4,5 triệu 
tấn.
  Qúy I, thị trường XK nhiều nhất là Braxin, thứ 2 là Campuchia, 
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VIỆT NAM VÀ 
NEWZEALAND 
SẼ SỚM HOÀN 
TẤT THỦ TỤC 
CẤP PHÉP 
NHẬP KHẨU 
CHO MỘT SỐ 
LOẠI HOA QUẢ  
NGOÀI
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Ngày 6/4, Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt 
Nam - New Zealand lần thứ hai đã diễn ra theo 

hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê 
Quốc Doanh đại diện cho Việt Nam đối thoại với 
Giám đốc điều hành Bộ Các ngành Cơ bản New 
Zealand (MPI) ông Ray Smith.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh sau khi kiểm soát 
được đại dịch Covid-19 thì thương mại nông sản 
toàn cầu sẽ ở trạng thái bình thường mới và mở ra 
cơ hội lớn cho các quốc gia nếu có các chiến lược 
và chính sách thích ứng phù hợp. Việt Nam mong 
muốn tăng cường hợp tác với New Zealand về 
thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ trong lĩnh 
vực nông. Việt Nam và New Zealand đã ký Chương 
trình đảm bảo chính thức cho quả tươi nhập khẩu 
đối với quả xoài vào năm 2011, quả thanh long 
năm 2014, quả chôm chôm năm 2018. Loại quả 
ưu tiên tiếp theo mà phía Việt Nam đề nghị làm thủ 
tục để xuất khẩu sang thị trường New Zealand là 
quả chanh tươi và quả bưởi. Cơ quan bảo vệ thực 

vật hai nước đang tiến hành đàm phán thỏa thuận 
kiểm dịch và xuất khẩu cho 2 loại quả này.

Giám đốc điều hành Bộ Các ngành Cơ bản New 
Zealand Ray Smith mong muốn sớm sớm hoàn 
tất thủ tục cấp phép nhập khẩu cho một số loại 
hoa quả của hai nước để người tiêu dùng Việt Nam 
sẽ sớm được thưởng thức trái dâu và bí của New 
Zealand, đồng thời người dân New Zealand sẽ sớm 
được thấy quả chanh và bưởi của Việt Nam.

Đây là cơ hội tốt để cả hai nước hợp tác để xây dựng 
một nền kinh tế nông nghiệp bền vững và năng 
động sau những tác động của đại dịch Covid-19. 
Và tiếp tục mở của thị trường đối với nhiều loại hoa 
quả khác hơn nữa không chỉ dừng lại ở chanh, bưởi 
như cam, quýt, nhãn của Việt Nam sang nước bạn.

Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam - New 
Zealand sẽ đẩy mạnh thương mại song phương,kim 
ngạch thương mại hai nước, đẩy mạnh phát triển 
nông thôn, giảm phát thải khí nhà kính.

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

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc 

tế tại Việt Nam (IFC) tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Vai 
trò của khu vực tư nhân đối với giảm phát thải khí nhà 
kính trong nông nghiệp và hệ thống thực phẩm của 
Việt Nam”

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Phùng Đức Tiến và Ông Alfonso Garcia Mora, Phó Chủ 

tịch Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) Khu vực Châu Á – 
Thái Bình Dương đồng chủ trì.  

Diễn đàn này là tiếp theo trong chuỗi sự kiện Đối thoại 
chính sách và truyền thông về phát triển nông nghiệp 
xanh, các-bon thấp và bền vững tầm nhìn phát triển 
ngành nông nghiệp đến năm 2050 theo hướng phát 
triển xanh, các-bon thấp và bền vững.
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THÚC ĐẨY HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI 
NÔNG SẢN GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ

Chiều 13/4, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh 
Hoan đã có buổi đón tiếp tân Đại 
sứ Hợp chủng quốc Hoa kỳ tại 
Việt Nam – Ngài Marc Knapper.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chào 
mừng Ngài Marc E. Knapper tới 
Việt Nam trong vai trò mới và 
tin tưởng rằng mối quan hệ hợp 
tác đang phát triển hết sức tốt 
đẹp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ 
tiếp tục được thúc đẩy, mang lại 
lợi ích hơn nữa cho cả 2 quốc 
gia, cho quan hệ hợp tác song 
phương giữa hai nước nói chung 
và trong lĩnh vực nông nghiệp 
nói riêng.

Việt Nam đã cho phép Hoa Kỳ xuất khẩu trên 170 
loại hạt giống cây trồng và 06 loại quả tươi. Hiện, 
Bộ NN&PTNT đang phối hợp với Hoa Kỳ làm thủ 
tục mở cửa thị trường đối với quả bưởi chùm, 
chanh, quýt, đào/xuân đào, mận Nhật Bản và mơ 
có xuất xứ Hoa Kỳ. Để tiếp nối những nỗ lực đó, Bộ 
trưởng kiến nghị Ngài Đại sứ giúp thúc đẩy tiến độ, 
sớm hoàn thành mở cửa thị trường đối với trái bưởi 

của Việt Nam.

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ, Hoa Kỳ tự hào về 
những nỗ lực không ngừng của Việt Nam, để đạt 
vị trí thứ 8 trong số các thị trường xuất khẩu nông 
sản sang Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng mong muốn trở 
thành một trong những đối tác hàng đầu mà Việt 
Nam lựa chọn bởi ông có niềm tin về chất lượng 
sản phẩm của Hoa Kỳ trên thị trường Việt Nam.

Trang 4/7

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cần chuyển đổi mô 
hình sản xuất từ “tăng trưởng về sản lượng, năng suất, 
sử dụng nhiều đầu vào, thâm dụng tài nguyên”  sang 
mô hình tăng trưởng nông nghiệp “xanh, ít phát thải và 

thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Ông Alfonso Garcia Mora Phó Chủ tịch Tổ chức Tài 
chính quốc tế (IFC) Khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương đánh giá: để đưa nền kinh tế đi vào quỹ đạo 
tiến tới mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030 theo 
như cam kết của chính phủ tại Hội nghị COP26, Việt 
Nam cần thực hiện những cải cách và đầu tư đáng kể 
để khắc phục tình trạng sản xuất lúa gạo và chăn nuôi 
phát thải nhiều carbon. Công cuộc chuyển đổi này đòi 
hỏi các doanh nghiệp nông nghiệp phải cắt giảm đáng 
kể dấu chân sinh thái trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, đồng thời ứng dụng phương thức kinh doanh 
xanh hơn, sạch hơn”. Các công ty sẽ cần hướng dẫn 
rõ ràng về các kỳ vọng và khuyến khích áp dụng các 
phương pháp mới dẫn đến mục tiêu khử các-bon. Ở 
Việt Nam, nơi các nông hộ nhỏ chiếm ưu thế, hợp tác 
với các hợp tác xã và dẫn dắt các doanh nghiệp để mở 
rộng quy mô sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất và 
đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ bền vững và 
tiêu chuẩn quốc tế giữa các nông hộ nhỏ sẽ rất quan 
trọng để thay đổi đó xảy ra . 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và Ông Alfonso 
Garcia Mora, Phó Chủ tịch Tổ chức Tài chính quốc tế Khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp và làm việc với tân Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper
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HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam Lê Quốc Doanh (trái) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương 
với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc Kim Jong-hoo.

Sáng 15/4, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp, Thực 
phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, 

thành phố Sejong (Hàn Quốc), Thứ trưởng Bộ 
NN-PTNT Việt Nam Lê Quốc Doanh hội đàm 
và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương với 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát 
triển nông thôn Hàn Quốc Kim Jong-hoo nhằm 
thúc đẩy hơn nữa hợp tácnông nghiệp, xứng tầm 
Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Cả Việt Nam và Hàn Quốc đều có những tiềm 
năng, thế mạnh riêng để hợp tác hai bên cùng có 
lợi và thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại hai 
chiều giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại cuộc hội đàm Thứ trưởng Lê Quốc Doanh mong 
muốn Hàn Quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, thúc 
đẩy hợp tác thực chất thông qua các dự án tăng 
cường năng lực, chuyển giao công nghệ, đầu tư và 
trao đổi thương mại nông lâm thủy sản… Đặc biệt 
là phát huy hơn nữa hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 
mà hai bên đã ký kết vào năm 2014.

Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm 
thủy sản giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 2,92 tỷ 
USD, tăng 17,4% so với năm 2020. Để đạt được 
thành công như trên, Bộ Nông nghiệp đã nhận 
được nhiều sự hợp tác, giúp đỡ rất thiết thực của 
các bạn bè quốc tế, trong đó có sự hợp tác và hỗ 
trợ rất toàn diện và hiệu quả của Chính phủ Hàn 
Quốc để triển khai nhiều chương trình dự án ngành 
nông nghiệp và PTNT.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê QUốc Doanh 
đề nghị phía Hàn Quốc sớm xem xét mở cửa thị 
trường các loại quả tươi như bưởi, nhãn, vải, chôm 
chôm và chanh leo. Phía Hàn Quốc đã công nhận 
2 cơ sở xử lý hơi nước nóng của Việt Nam. Tuy 

nhiên, Bộ Nông nghiệp đề nghị được công nhận 
thêm các cơ sở đủ điều kiện và sớm chuyển giao 
chương trình kiểm tra nhà máy với sản phẩm xoài. 
Đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật đề nghị 
sớm xem xét chấp thuận hồ sơ và mở cửa thị 
trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến.

Tại buổi Hội đàm, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề 
xuất:

- Đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực 
Hàn Quốc có thế mạnh như nông nghiệp công 
nghệ cao; trang trại thông minh, phát triển chuỗi 
giá trị.

- Thành lập Nhóm công tác hỗn hợp về xúc tiến 
đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào lĩnh vực 
nông nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ của Ủy 
ban liên Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc.

- Hỗ trợ các chương trình hợp tác tưới, tiêu và nước 
sạch nông thôn, các hỗ trợ kỹ thuật về hoàn chỉnh 
hệ thống thủy lợi nội đồng gắn với tưới, tiêu thông 
minh, giảm phát thải nhà kính, nâng cao hiệu quả 
sử dụng đất, nước.

- Phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, khuyến 
nông gắn với các Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp 
địa phương, chuyển đổi việc làm, phát triển nông 
thôn.

Thứ trưởng Kim Jong-hoo hoàn toàn nhất trí và 
cũng đề nghị Việt Nam xem xét một số sản phẩm 
như dưa vàng, thịt lợn, sản phẩm chế biến từ thịt 
lợn… để những sản phẩm này sớm vào được thị 
trường Việt Nam. đồng thời ký kết thỏa thuận mới 
về chăn nuôi gia súc và tiếp tục thực hiện hiệu quả 
dự án về trang trại thông minh qua mô hình nhà 
kính thông minh để trồng rau, hoa quả, đào tạo 
các kỹ thuật viên.



Ban tin ISG

Tháng 04/2022 Trang 6/7

Ngày 28/4, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ NN-PTNT 
phối hợp với UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội nghị 

xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk 
năm 2022 với chủ đề “Thu hút đầu tư và phát triển 
bền vững nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với 
chế biến, tiêu thụ sản phẩm”. Đại điện Bộ NN – PTNT 
có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tham 
dự chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Phạm Ngọc Nghị mong 
muốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu 
tư, kinh doanh tại tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông 
nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch với mong muốn 
hợp tác cùng phát triển. 

Đăk Lăk có tiềm năng để phát triển sản xuất nông 
lâm thủy sản theo chiều sâu, gắn với phát triển công 
nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Từ năm 2010 
đến năm 2021 có 73 dự án với tổng số vốn đầu tư 
4.350 tỷ đồng. Hiện nay, có 33 dự án đang làm hồ 
sơ thủ tục đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 21.000 
tỷ đồng, 109 dự án, khu vực đề xuất kêu gọi thu hút 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông lâm 
thủy sản với tổng vốn dự kiến khoảng 18.000 tỷ 
đồng. Trong đó có nhiều Nhà đầu tư quy mô lớn như 
Tập đoàn TH, Tập đoàn Xuân Thiện, Chánh Thu, De 
Heurs...

Bộ NN-PTNT mong muốn Đăk Lăk và các nhà đầu 
tư vào nông nghiệp tỉnh này cần hợp tác chặt chẽ 
với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương 

trong khu vực thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm 
vụ trọng tâm.

Theo đó, Đăk Lăk cần triển khai hiệu quả các nội dung 
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Thủ tướng 
Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, đề xuất danh mục 
các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều 
kiện của địa phương. Bộ NN-PTNT sẽ chuyển giao kỹ 
thuật, công nghệ.

Đăk Lăk cần chú trọng xây dựng các kênh tiêu thụ, kết 
nối cung cầu giữa vùng sản xuất với hệ thống phân 
phối, quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm của 
địa phương.

Đắk Lắk sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp 
nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất 
kinh doanh. Cam kết cùng các nhà đầu tư giải quyết 
khó khăn, vướng mắc. Tạo điều kiện tối đa để doanh 
nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách của tỉnh 
về hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Đơn giản thủ tục 
hành chính giảm chi phí thời gian cho nhà đầu tư.

Tại hội nghị này, UBND tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức trao 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ 
trương đầu tư cho 6 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 
1.000 tỷ đồng; trao 8 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 
với tổng giá trị cam kết trên 25.000 tỷ đồng. Ngoài ra, 
Đăk Lăk cũng giới thiệu 109 danh mục các dự án thu 
hút đầu tư vào lĩnh nông nghiệp, chế biến nông lâm 

HỘI  NGHỊ  XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỈNH 
ĐẮK LẮK
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Ngày 29/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc 

Doanh đã có buổi tiếp và làm việc với Ông Ivo 
Sieber, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sỹ tại 
Việt Nam.

Thụy Sỹ là đối tác thương mại quan trọng và là 
nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 6 tại Việt Nam với đầu 
tư tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến. 
Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong 
Asean của Thụy Sỹ, với tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu giữa hai nước năm 2021 đạt gần 900 triệu 
USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy 
sản giữa hai nước trong năm 2021 đạt 55 triệu 
USD.

Sau Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) Việt Nam vẫn đạt và vượt được các mục 
tiêu mà Chính phủ giao. Giá trị xuất khẩu nông, 
lâm, thủy sản đạt 48,6 tỷ USD năm 2021. Nhờ 

vào hợp tác thương mại nông nghiệp hai bên. 
Hiện nay, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do 
châu Âu (EVFTA gồm Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và 
Liechtenstein) đang đàm phán để tiến tới ký kết 
Hiệp định Thương mại tự do (FTA).

Theo Ông Ivo Sieber, Thụy Sỹ và Việt Nam có mối 
quan hệ hợp tác đặc biệt hiệu quả trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Dự án “Hệ thống thông tin viễn thám 
và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi, 
xây dựng hệ thống theo dõi lúa cho Việt Nam” 
(RIICE) giúp ngành nông nghiệp Việt Nam thích 
ứng và tiến tới áp dụng chuyển đổi số trong ngành 
trồng trọt.

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

HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – THỤY SỸ


