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Hội nghị thường niên ISG 2010

(Trích bài phát biểu
khai mạc của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và
PTNT tại hội nghị)

Bộ trưởng Cao Đức Phát và bà Yuriko Shoji, trưởng đại diện FAO tại Hà Nội chủ trì hội nghị

Đ

ối với Việt Nam, nông nghiệp, nông dân, nông
thôn có vai trò rất quan trọng trong suốt quá
trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhận
thức sâu sắc vấn đề này, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X đã ban hành Nghị
quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về vấn đề Nông
nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Nghị Quyết “Tam
nông” đã vạch ra tầm nhìn dài hạn, trong đó nhấn

mạng vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn bền
vững và đề cao vai trò làm chủ của nông dân.
Triển khai nghị quyết “Tam nông”, Thủ tướng đã
ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010
phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Có
thể nói đây là chủ trương lớn của toàn Đảng, toàn
dân, nhằm thay đổi bộ mặt về kinh tế - xã hội của

Trong số này
- Đối tác công tư: phương thức
huy động nguồn lực phát triển
nông nghiệp nông thôn mới

(Tr 4-5-6)
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- Đại hội nghị lúa gạo
quốc tế lần thứ 3 tổ
chức tại Việt Nam

(Tr 7)

Tin hội nhập:
- Việt Nam - Myanmar...
- Việt Nam - Đan Mạch...
(Tr 8)
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khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 70% dân số của
cả nước.
Sau hai năm thực hiện Nghi quyết “Tam nông” và
bước đầu triển khai Chương trình MTQT, bên cạnh
những kết quả mang tính khẳng định về đường lối
thì vẫn còn nhiều vấn đề cần được xem xét như
(i) Quy hoạch, xây dựng hạ tầng nông thôn; (ii)
Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn và chuyển dịch
cơ cấu lao động nông nghiệp; (iii) Tăng thu nhập
cho nông dân. Nâng cao nhận thức về nông thôn
mới, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong
xây dựng nông thôn mới…
Thông qua diễn đàn ngày hôm nay, chúng tôi sẽ
chia sẻ kinh nghiêm, bài học và động lực thúc đẩy
phát triển nông thôn mới Việt Nam với cộng đồng
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quốc tế, qua đó chúng tôi mong muốn đạt được sự
đồng thuận về quan điểm, cách tiếp cận về triển
vọng và định hướng hợp tác đầu tư giữa chính phủ
Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực hoàn
thiện mục tiêu của Chương trình MTQG về xây dựng
nông thôn mới của Việt Nam.
Nhân dịp phiên toàn thể ISG năm nay, tôi xin bày
tỏ sự cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ, các tổ
chức phi chính phủ quốc tế và các chuyên gia quốc
tế đang nỗ lực giúp chúng tôi về tri thức, tài chính
và nguồn lực. Sự hỗ trợ của các bạn đã, đang và sẽ
là nguồn động viên lớn lao đối với chúng tôi trong
công cuộc phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt
Nam một cách toàn diện và bền vững.
(VF - ISG)
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CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ CHUNG TAY TẠO ĐỘNG
LỰC THÚC ĐẨY NÔNG THÔN MỚI PHÁT TRIỂN
hợp tác quốc tế là một trong 9 giải pháp. Ông Tăng
Minh Lộc - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát
triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho
biết: “Những vấn đề Việt Nam mong đợi hợp tác
là nâng cao nhận thức và kiến thức về xây dựng
NTM cho cán bộ, người dân; phát triển cơ sở hạ
tầng; phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người
dân; chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn; cải
thiện môi trường nông thôn; phát triển văn hoá
thể thao...”.

Gần 200 đại biểu từ các bộ ngành, địa phương của
Việt Nam và cộng đồng các tổ chức quốc tế tham
dự hội nghị

H

Phản hồi các kiến nghị này, các tổ chức quốc
tế thường xuyên hợp tác hỗ trợ cho các chương
trình phát triển ngành NN- PTNT cuả Việt Nam đã
bày tỏ những quan điểm và định hướng đầu tư
trong thời gian tới. Đại diện các tổ chức như ADB,
JICA, FAO... đều hứa sẽ nỗ lực tăng cường các hoạt
động hỗ trợ vốn vào lĩnh vực NN- PTNT của Việt
Nam. Tuy nhiên, các đại biểu cũng bày tỏ quan

ội nghị Toàn thể ISG 2010 “Động lực cho
nông thôn mới phát triển” đã thu hút gần
hai trăm đại biểu từ các Bộ, Ngành, địa
phương của Việt Nam, cộng đồng các nhà
tài trợ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi
chính phủ. Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin, trao
đổi các vấn đề cả lý luận và thực tiễn nhằm tạo
được “Động lực” thúc đẩy quá trình xây dựng nông
thôn mới như mục tiêu mong đợi.
Hội nghị tổng thể ISG 2010 với mục tiêu tổng
thể mong muốn chia sẻ với cộng đồng tài trợ quốc
tế tại Việt Nam nội dung cơ bản, cơ chế, chính
sách và giải pháp triển khai Chương trình MTQG
về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
hướng tới xã hội phát triển toàn diện và bền vững
của Việt Nam.
Trong định hướng xây dựng NTM giai đoạn
2011-2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định,
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Các nhà tài trợ quốc tế nêu ý kiến, chính sách hỗ trợ
cho NTM cần minh bạch, công khai hơn nữa
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và Chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn nêu
rõ, việc tăng phân cấp trao quyền cho làng, bản;
huy động sự chủ động của từng hộ dân; tăng nguồn
kinh phí đóng góp từ người dân, doanh nghiệp, các
tổ chức trong và ngoài nước thay vì trông đợi vào
ngân sách nhà nước cũng là những giải pháp quan
trọng thực hiện chương trình nông thôn mới.
Ts. Sơn nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới cần
nguồn lực rất lớn để thực hiện, do đó cần sự hợp tác
của các tổ chức quốc tế trong việc tư vấn kỹ thuật
và tài chính. Theo đó, có thể hình thành ban tư vấn
độc lập gồm các chuyên gia chuyên ngành trong và
ngoài nước liên quan đến công tác phát triển nông
thôn do các đối tác quốc tế hỗ trợ thành lập. Hoạt
động này sẽ do One UN (một Liên Hợp quốc) điều
phối chung.
điểm, cần phải minh bạch hơn nữa về các nguồn hỗ
trợ này để có thể phát huy hiệu quả.
Từ kinh nghiệm của 6 năm hoạt động trong
chương trình Chia sẻ Việt Nam – Thụy Điển, bà Marie
Ottosson, Tham tán công sứ phát triển của tổ chức
SIDA (Thủy Điển) tại Việt Nam, cho rằng các nguồn
vốn hỗ trợ cho Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nói
riêng và cho NN- PTNT nói chung cần phải có một
cơ chế quản lí nguồn vốn nhằm giảm thất thoát và
được phát huy hiệu quả cao nhất.

Bà Yuriko Shoji, đại diện Tổ chức Nông lương của
Liên hợp quốc (FAO), đại diện cho One-UN về “Tam
nông” cho biết Liên hợp quốc sẽ điều phối những
hỗ trợ quốc tế để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu
phát triển nông nghiệp, nông thôn đề ra. Những dự
án, chương trình do FAO và UNDP giúp Việt Nam thời
gian qua sẽ là bài học kinh nghiệm quý trong triển
khai xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức
Phát đánh giá cao những chia sẻ của các tổ chức
quốc tế, các dự án, các ý tưởng và tin tưởng sẽ
chuyển thành chính sách, chương trình hành động
hiệu quả. Tuy nhiên, chương trình nông thôn mới là
chương trình tổng hợp, toàn diện, tổng thể nên cần
thiết phải xác định rõ nội dung ưu tiên, hoạch định
chính sách và tập trung nỗ lực toàn ngành để đảm
bảo thực hiện mục tiêu chương trình, nhanh chóng
cải thiện đời sống người dân nông dân Việt Nam.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Việt Nam đang đối
mặt với nhiều thách thức trong quá trình xây dựng
nông thôn mới, tất cả nông dân và mọi người dân
Việt Nam đang rất mong đợi vào chương trình này
và vì vậy, sự hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ,
các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp sẽ
rất quan trọng giúp họ đạt mục tiêu đề ra hiệu quả
nhất.
(VF - ISG)

Một trong 11 nội dung xây dựng NTM là đổi mới
và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, trong
đó có HTX nông nghiệp. Từ năm 2006-2010, JICA
tài trợ dự án “Nâng cao năng lực của các HTX nông
nghiệp VN”, thực hiện tại tỉnh Thái Bình và Hoà Bình.
Ông Akira Shimiru, đại diện cấp cao của JICA tại Việt
Nam nhận định: “Sự đổi mới của các HTX là nhờ cán
bộ điều hành được đào tạo nâng cao năng lực; khơi
dậy tính tự chủ của thành viên HTX trong việc tự
nguyện góp vốn, xây dựng kế hoạch, tầm nhìn, từ
đó mở rộng lĩnh vực dịch vụ”.
Ông Ayumi Konishi giám đốc ngân hàng ADB tại
Việt Nam khuyến nghị: “Trong phân bổ nguồn vốn,
ngân sách xây dựng NTM cần coi trọng tăng năng
lực cho địa phương, tăng vai trò tự chủ của người
dân, như vậy mới đảm bảo được sự bền vững sau
khi kết thúc dự án...”.
TS. Đặng Kim Sơn – Viện trưởng Viện Chiến lược

Tháng11/2010

Trang 3/8

Bản tin tháng ISG

11/2010

Diễn đàn đối tác công – tư
Chiều 10/11/2010, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Phát triển nông
nghiệp quốc tế (IFAD) tổ chức Diễn đàn đối tác khu vực công – tư (PPP), với chủ đề “Cơ hội đầu tư cho
ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến”.

Cách tiếp
cận mới
huy động
nguồn lực
để phát
triển nông
nghiệp
nông thôn

K

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát và ông Kanayo Nwanze, Chủ tịch
Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế chủ trì diễn đàn

hai mạc diến đàn, Bộ trưởng Cao Đức Phát
nêu rõ, sau hai mươi lăm năm đổi mới, Việt
Nam được đánh giá như điển hình về phát
triển kinh tế, trong đó nông nghiệp đã đóng
góp thành tích to lớn làm nên kỳ tích này. Để duy trì
và hướng tới nền nông nghiệp bền vững, việc huy

động toàn diện các nguồn lực để phát triển đóng vai
trò chủ đạo.
Tuy nhiên, khi mà vị trí của Việt Nam hiện tại đã
thay đổi thì nguồn ODA sẽ giảm, dòng vốn FDI đầu
tư vào nông nghiệp ngày càng thu hẹp lại so với các
lĩnh vực khác, vì thế hình thức đầu tư mới (đối tác
công tư-PPP) có ý nghĩa hết sức quan trọng trong
bối cảnh này.
Bộ trưởng nhấn mạnh, đối tác công – tư là
phương thức tốt để huy động nguồn lực tổng hợp từ
khu vực tư nhân (công nghệ, quản lý và thị trường,
kinh nghiệm…) và phổi hợp sử dụng hiệu quả nguồn
lực của Nhà nước.
Tiêu chí huy động vốn FDI trong NLNN đang
hướng vào các dự án công nghệ cao, ít sử dụng
tài nguyên thiên nhiên, thân thiện môi trường, tăng
năng suất lao động, đầu tư vào các công đoạn có giá
trị gia tăng cao hơn và tạo thêm công ăn việc làm.

Tham dự đối thoại gồm các cơ quan quản lý của Bộ
Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch đầu tư và các doanh
nghiệp, các tập đoàn, công ty đa quốc gia có đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như
Metro Cash and Cary, Nestle, Unilever, Sygenta, Foods,
Pepsi, Yara International, Monsanto, Bunge, …
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Thực tế, hình thức đầu tư PPP không phải là mới
ở Việt Nam. Tuy nhiên, cách tiếp cận và tạo dựng
môi trường, cơ hội đầu tư tư nhân nói chung và lĩnh
vực nông nghiệp đang đối mặt với quá nhiều thách
thức.
Về mức độ hấp dẫn vốn đầu tư PPP trong khu
vực, có thể xếp thứ tự các lĩnh vực ưu tiên như sau:
năng lượng, viễn thông, giao thông và các dự án xử
lý nước. Còn ở Việt Nam, trong số dự án đầu tư theo
PPP, đầu tư vào giao thông chiếm 70% số dự án và
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nước sản xuất khoai tây hàng đầu thế giới. Tuy
nhiên, vấn đề khó khăn vấp phải là trình độ kỹ thuật
của nông dân trồng khoai tây còn rất thấp, nên
khoai tây dễ bị dịch bệnh, khiến giảm năng suất và
chất lượng sản phẩm. Bởi vậy, Cty đang triển khai
chương trình đào tạo kỹ thuật cho các nông dân
trồng khoai tây. Cty rất mong được sự hỗ trợ của
Bộ NN-PTNT trong việc đào tạo nông dân. Nếu triển
khai đào tạo theo hình thức PPP sẽ rất thiết thực, vì
không chỉ giúp Cty có nguồn nguyên liệu đầu vào ổn
định và đảm bảo chất lượng, mà còn giúp nông dân
có nghề trồng khoai tây ổn định, lâu dài.

Giống ngô chuyển gen được nghiên cứu ở Việt Nam
95% tổng số vốn, số còn lại gồm các công trình về
điện, viễn thông, xử lý nước. Vậy với nông nghiệp,
cơ hội nào, lĩnh vực nào và hệ thống chính sách gì
để thúc đẩy đầu tư tư nhân? Đó là vấn đề lớn đối với
ngành nông nghiệp.

Theo ông Đỗ Hữu Chí, đại diện của Cty Metro
Cash and Cary, Cty hiện đang phân phối rất nhiều
mặt hàng nông sản, thủy sản ở thị trường Việt Nam.
Trước đây, nguồn hàng phải nhập từ rất nhiều công
ty nên khó kiểm soát được chất lượng và vấn đề an
toàn vệ sinh thực phẩm.
Bởi vậy, Metro đang triển khai dự án theo hình
thức PPP đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến
rau quả và nhà máy chế biến thủy sản. Để thiết lập
vùng nguyên liệu đầu vào, khâu đào tạo nông dân

Cũng phải nhận thức rằng đầu tư vào nông
nghiệp là lĩnh vực đầu tư khó khăn, ít lợi nhuận và
nhiều rủi ro…lại ở điều kiện “văn hóa thương mại”,
cách cam kết hợp đồng, thủ tục…của dân nông thôn
Việt Nam còn thâp là thách thức với các nhà đầu tư,
nhưng không phải không có mô hình thành công.
Ông Kanayo Nwanze, Chủ tịch Quỹ Quốc tế về
phát triển nông nghiệp (IFAD) thấy rằng, nông
nghiệp Việt Nam cần phải đẩy mạnh hơn nữa 2
lĩnh vực, đó là công nghiệp chế biến và chất lượng
nguồn nhân lực. Thu hút hợp tác công tư đang được
các doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, không nên
chỉ mời gọi những tập đoàn lớn, tới đây, chúng tôi
sẽ mời các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham
gia PPP. Hầu hết nông dân Việt Nam sản xuất quy
mô nông hộ nên họ chỉ biết tiếp cận thị trường nhỏ
ở cấp độ địa phương. Vì vậy, cần phải giúp doanh
nghiệp nhỏ và vừa cũng như nông dân được giao
tiếp với thị trường quy mô quốc gia và toàn cầu.
Hàng chục doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh
vực nông, lâm, ngư nghiệp đã cùng thảo luận sôi
nổi tại Diễn đàn. Ông Richard Keyse, Tổng giám đốc
Cty Pepsi food cho biết: Chúng tôi hoạt động trong
lĩnh vực chế biến khoai tây, hiện mỗi tháng Cty tại
Việt Nam thu mua 5.000 tấn khoai tây từ nông dân
để chế biến ra các sản phẩm khoai tây chiên.

Chế biến khoai tây
Trong tương lai, Cty Pepsi food có kế hoạch nâng
công suất chế biến lên 20.000 tấn khoai tây/tháng,
góp phần đưa Việt Nam trở thàng một trong những
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biết canh tác an toàn, giảm sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật phải được đặt lên hàng đầu. Khi nhà nước
cùng doanh nghiệp đào tạo nông dân thì nhà nước,
doanh nghiệp và nông dân đều cùng được hưởng
lợi.
Ông Sunbeed, Giám đốc Cty Bioseed cho biết,
Cty chúng tôi có mặt ở Việt Nam đã 20 năm nay.
Bằng công nghệ chọn tạo giống hiện đại, Cty đã tạo
ra được hơn 10 giống ngô lai và rất nhiều giống lúa
lai tại Việt Nam để phục vụ nông dân.
Các giống lúa lai do Bioseed sản xuất không chỉ
giúp nông dân Việt Nam có được sản phẩm lúa đủ
sức cạnh tranh với gạo lài của Thái Lan, mà còn tạo
ra được nhiều giống ngô, lúa có khả năng kháng sâu
bệnh rất cao. Hiện Cty đã ký hợp đồng với nông dân
ở các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ngãi sản
xuất lúa ngô giống, lúa giống,
Công ty bao tiêu toàn bộ đầu ra. Để nông dân
yên tâm sản xuất, Công ty đang có ý định đầu tư
cơ sở hạ tầng tại những khu vực ký hợp đồng với
nông dân: xây dựng các đường giao thông nội đồng
để dễ vận chuyển vật tư và sản phẩm; xây dựng hệ
thống thủy lợi để đảm bảo tưới tiêu. Được Bộ NN-

Trang 5/8

Bản tin tháng ISG

11/2010
loạt các dự án PPP, tập trung vào 5 nhóm ngành
hàng (Rau, hoa quả; cà phê, chè, thuỷ sản và Nhóm
hàng hoá chung). Các dự án đối tác PPP sẽ chú trọng
vào 3 vấn đề chính: xây dựng cơ sở hạ tầng cho các
vùng nguyên liệu đầu vào của các nhà máy; đào tạo
nâng cao trình độ kỹ thuật cho nông dân; xây dựng
thương hiệu và gia tăng giá trị cho ngành hàng. Hy
vọng, thời gian sắp tới, sẽ có hàng loạt dự án PPP
được triển khai bởi sự cùng góp vốn của các doanh
nghiệp tư nhân và nhà nước nhằm thúc đẩy gia tăng
giá trị cho các mặt hàng nông sản.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Cao Đức
Phát cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định về việc kêu gọi đầu tư theo hình
thức PPP.

PTNT cùng hợp tác cùng Công ty góp vốn đầu tư xây
dựng các cơ sở hạ tầng này, công ty cũng vừa có lợi,
mà đây cũng là giải pháp để Bộ NN-PTNT huy động
doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng nông thôn mới.

Thực tế cho thấy, Việt Nam có nhiều cơ hội để
khai thác các nguồn vốn đầu tư trực tiếp của khu
vực tư nhân trong và ngoài nước. Đây là dòng vốn

Đại diện của Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng,
mô hình PPP sẽ rất tốt trong việc thúc đẩy chuỗi giá
trị cho những mặt hàng Nông lâm thủy sản chiến
lược của Việt Nam như cà phê, cao su, thủy sản, rau
quả…Tuy nhiên, bên cạnh đó cần xây dựng những
chuỗi giá trị hướng đến những người nghèo, đó là hỗ
trợ những sản phẩm vốn chỉ được sản xuất nhỏ lẻ
như: chuối, dứa, dừa...
Thâu tóm ý kiến của các doanh nghiệp, Ông
Kanayo Nwanze, Chủ tịch Quỹ IFAD bày tỏ, nông
nghiệp Việt Nam cần phải đẩy mạnh hơn nữa 2 lĩnh
vực, đó là đẩy mạnh ngành công nghiệp chế biến
NLTS và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong
chăn nuôi trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Thu hút
hợp tác công tư đang được các doanh nghiệp rất
quan tâm hưởng ứng. Tuy nhiên, chúng ta không
nên chỉ mời gọi những tập đoàn lớn. Tới đây, chúng
tôi sẽ mời các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham
gia vào diễn đàn PPP. Hầu hết nông dân Việt Nam
chỉ sản xuất quy mô hộ, nên họ chỉ biết tiếp cận với
thị trường nhỏ ở cấp độ địa phương. Vì vậy cần phải
giúp doanh nghiệp nhỏ và nông dân Việt Nam được
giao tiếp với thị trường quy mô quốc gia và toàn
cầu.
Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp
với các tập đoàn lớn của nước ngoài xây dựng hàng

không dẫn đến nợ quốc gia do Chính phủ không phải
vay hoặc cấp bảo lãnh. PPP được đánh giá sẽ giữ vai
trò huy động tốt nguồn lực của tư nhân và sử dụng
hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.
Công nghiệp chế biến đang còn nhiều yếu kém
và đây cũng chính là lĩnh vực chúng tôi chủ trương
khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham
gia. Vì thế, chúng tôi đang tích cực cùng các bộ,
ngành liên quan triển khai thực hiện những chính
sách ưu đãi của Chính phủ để tạo điều kiện tốt nhất
cho nhà đầu tư.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Chính phủ ban
hành danh mục 28 lĩnh vực của ngành được đặc biệt
ưu đãi đầu tư, trong đó, chú trọng vào chế biến
nông sản, thực phẩm, bảo quản chế biến lương thực,
càphê, chè, chăn nuôi, trồng rừng, đào tạo nghề cho
nông dân. (VF - ISG)
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TIN HOẠT ĐỘNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đại hội nghị Lúa gạo
Quốc tế được tổ chức
tại Việt Nam

Đ

ại hội nghị tổ chức 4 năm một lần ở những
nước sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới
(Lần thứ 1 tại Trung Quốc -2002 và lần thứ
2 tại Ấn Độ -2006). IRRI chọn Việt Nam làm
nơi tổ chức Đại hội nghị lần 3 với mục đích để các đại
biểu đến dự thấy được những thành công lớn trong
sản xuất lúa gạo của Việt Nam.
Với chủ đề “Cây lúa vì thế hệ tương lai”, Đại hội
nghị lần 3 nhằm hướng tới những biện pháp cho
tương lai, hướng tới người sản xuất lúa và người
tiêu dùng lúa gạo những thế hệ tới.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng đánh giá cao việc tổ chức Đại hội quan
trọng này, đồng thời nhấn mạnh: Bảo đảm an ninh
lương thực không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế
hay nhân đạo, mà còn góp phần tích cực vào ổn
định chính trị xã hội của mỗi quốc gia cũng như toàn
thế giới. Tuy nhiên, việc bảo đảm an ninh lương
thực hiện nay vẫn còn là một thách thức lớn mang
tính toàn cầu.

vào việc bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận định,
lúa gạo có vai trò quan trọng trong giải quyết đói
nghèo và thực hiện mục tiêu thiên nhiên kỷ, không
có một nỗ lực cá nhân nào của một quốc gia đơn lẻ
nào có thể giải quyết bền vững vấn đề an ninh lương
thực. Chính vì vậy, những “tư lệnh” trong lĩnh vực
nông nghiệp phải cùng nhau phân tích thực trạng
của sản xuất lúa gạo, để tìm ra nguyên nhân và đề
xuất những giải pháp thực thi nhằm tiếp tục thúc
đẩy sản xuất lúa gạo đảm bảo an ninh lương thực.
Hiện nay, châu Á là khu vực có tốc độ phát triển
nhanh nhất, là nơi sản xuất lúa gạo lớn nhất
song cũng là khu vực có tỷ lệ đói nghèo cao nhất,
chiếm tới 2/3 số người đói của toàn thế giới.
Châu Á cũng là nơi chịu nhiều ảnh hưởng nhất của
biển đổi khí hậu và nước biển dâng. Cuộc cách mạng
xanh lần thứ nhất cũng như các thành tựu mới nhất
về giống đã làm tăng sản lượng lúa trong nhiều năm
qua, song nhiều giống cũng đã đạt trần về năng
suất, tốc độ tăng chậm lại, cần thiết phải có một
cuộc cách mạng mới về giống và kỹ thuật. Do nhiều
nguyên nhân mà các dịch hại xuất hiện với tần suất
ngày càng cao hơn và quy mô lớn hơn.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao
tặng Huân chương Hữu Nghị cho Viện Nghiên cứu
lúa Quốc tế IRRI với sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả Việt
Nam phát triển ngành sản xuất lúa gạo trong nhiều
thập kỷ qua.
Thủ tướng cho rằng, Đại hội lần thứ 3 này là cơ
hội quý để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm,
thúc đẩy hợp tác, tìm ra các giải pháp phát triển và
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh lúa gạo.
Thủ tướng cam kết, với tư cách là quốc gia sản
xuất lúa gạo quan trọng của thế giới, Chính phủ Việt
Nam xác định, cùng với việc bảo đảm vững chắc an
ninh lương thực quốc gia, Việt Nam sẵn sàng hợp
tác, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực
này với cộng đồng quốc tế và sẽ đóng góp tích cực
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Việc đầu tư cho nông nghiệp nói chung và cho
sản xuất lúa gạo nói riêng là lĩnh vực rủi ro cao,
lợi nhuận thấp nên liên kết công – nông rất lỏng
lẻo, người nông dân luôn chịu thiệt thòi. Mặt khác,
doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong
nông nghiệp rất ít, liên kết công – tư chưa chặt chẽ.
Vì vậy, Bộ trưởng kêu gọi lãnh đạo các nước hãy
giúp nông dân nối dài chiếc “cần câu” và hướng dẫn
cho họ cách “câu cá”, đừng chỉ cho họ “con cá”, có
như vậy mới bền vững.
Đồng quan điểm trên, ông R.Zeigler, Tổng giám
đốc IRRI cho rằng, trong bối cảnh hoạt động sản
xuất lương thực trên toàn cầu liên tục chịu sức ép,
tình trạng đói nghèo ngày càng trầm trọng và biến
đổi khí hậu thì việc hợp tác giữa các quốc gia để tìm
ra những biện pháp nhằm đảm bảo mọi người sẽ có
đủ gạo là việc rất cần thiết hiện nay./.
(Hải Vân)
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Việt Nam - Myanmar
thúc đẩy hợp tác
nhiều lĩnh vực

N

gày 23/11, trong khuôn khổ Kỳ họp lần
thứ 7 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Myanmar
(diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 21-25/11),
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân Thu và
Thứ trưởng Ngoại giao Myanmar, ông U MaungMyint
- đồng Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp đã ký biên bản thỏa
thuận hợp tác giữa hai bên.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cũng nhất trí
với đề nghị của Myanmar trong việc cử cán bộ Việt
Nam sang khảo sát việc khai thác, đánh bắt thủy
sản, cũng như sẵn sàng tiếp nhận cán bộ Myanmar
sang học tập, nghiên cứu về lĩnh vực thủy sản. Đây
là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực
của Việt Nam , với kim ngạch xuất khẩu dự kiến
năm 2010 đạt 4,8 tỷ USD, đứng thứ ba thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Myanmar, ông U MaungMyint
tin tưởng kết quả tốt đẹp của kỳ họp lần này sẽ là cơ
sở quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác
về kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng hiệu quả
và tương xứng với tiềm năng của hai nước./.
(Tin VF-ISG)

Việt Nam và Đan Mạch ký kết Văn kiện sửa
đổi Hiệp định về Chương trình hỗ trợ ngành
thủy sản giai đoạn II
Ngày 17/11, tại Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng Cao
Đức Phát và ngài Joul NieLsen, đại sứ đặc mệnh
toàn quyền Vương quốc Đan Mạnh, tiến hành
ký kết văn kiện sửa đổi Hiệp định về Chương
trình hỗ trợ ngành thủy sản Việt Nam giai đoạn
II (2006-2010) giữa Chính phủ nước CHXHCN
Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạnh
được kéo dài 2 năm, 2011-2012.

T

rong những năm gần đây, Đan Mạch là
một trong những nhà tài trợ chính cho
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam. Dự án “ Chương trình hỗ
trợ ngành Thủy sản Việt Nam giai đoạn 2006 –
2010” với tổng kinh phí là 245.7 triệu cuaron
Đan Mạch, tương đương 38 triệu USD cho 4
hợp phần đặt tại các Vụ, Cục thuộc Bộ và 9
tỉnh điểm.
Đánh giá kết quả của Dự án, Bộ trưởng Cao
Đức Phát nhấn mạnh: Tiến độ thực hiện các dự
án được đẩy mạnh triển khai, chất lượng công
việc có những tiến bộ rõ rệt. Những địa phương
được hưởng lợi là nơi cộng đồng dân cư nghèo
làm nghề cá, thu nhập chính bằng nghề cá và
đây cũng là nơi công tác phát triển nghề cá
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bền vững góp phần vào giảm nghèo cho ngư
dân. Theo số liệu thống kê, hiện ngành Thủy
sản Việt Nam có trên 5 triệu người làm việc
trực tiếp và xấp xỉ khoảng 2 triệu người làm
việc theo thời vụ, hơn một nửa trong số họ là
phụ nữ.
“Chương trình Hỗ trợ ngành thủy sản giai
đoạn 2006-2010 đã góp phần đáng kể cho
sự phát triển bền vững của ngành thủy sản
Việt Nam trong đó có những lao động trực tiếp
trong ngành thủy sản được hưởng lợi rất nhiều
từ Chương trình này. Bộ NN-PTNT mong muốn
Đan Mạnh tiếp tục hỗ trợ cho ngành thủy sản
phát triển hơn nữa trong thời gian tới” - Bộ
trưởng Cao Đức Phát nói.
(Tin VF-ISG)
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