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MỞ ĐẦU 

Theo phân công của Tiểu ban Chiến lược Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển Nông 

nghiệp Nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 để tham gia Chiến lược Kinh tế xã hội 

thời kỳ 2011 - 2020 của cả nước. Bố cục của Chiến lược gồm 4 phần: 

Phần I - Đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược 10 năm 2001-2010 trong 

nông nghiệp, nông thôn 

Phần II – Quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược 

Phần III - Các giải pháp thực hiện chiến lược 

Phần IV - Tổ chức thực hiện 

Ngoài ra còn có Phụ lục số liệu và chỉ tiêu dự báo đến 2015 và 2020. 
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Phần I. 

  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 10 NĂM QUA 

1. Thành tựu 

Trong 10 năm qua, sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn tiếp tục phát 

triển, đạt nhiều thành công lớn.  

 Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng nhanh 

Từ năm 2000 đến nay, tăng trưởng giá trị sản xuất của nông nghiệp bình quân 

đạt gần 5,5%/năm. Trong giai đoạn gần đây, mặc dù trung bình mỗi năm giảm 

đi khoảng 70.000 ha đất nông nghiệp, trên 100 nghìn lao động, tỷ trọng trong 

đầu tư xã hội giảm, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng nông, lâm, 

thủy sản vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP 3,8%/năm. 

 Cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực  

Cơ cấu sản xuất nông, lâm, thuỷ sản chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường. Tỷ trọng nông 

nghiệp (bao gồm cả nông, lâm, diêm nghiệp và thuỷ sản) trong tổng GDP cả 

nước giảm từ 24,5% năm 2000 xuống còn 20,3% năm 2007 và tăng trở lại 

22,1% năm 2008. Trong nội bộ ngành đang có xu hướng tăng nhanh tỷ trọng 

thuỷ sản, giảm tỷ trọng trồng trọt trong giá trị sản lượng. Trong giai đoạn 2000 - 

2008, tỷ trọng thuỷ sản tăng từ 16% lên 23% trong khi trồng trọt giảm từ 65% 

xuống còn 57%.  

Trong nội bộ các ngành cũng diễn ra các chuyển biến cơ cấu tích cực. Trong 

trồng trọt, giai đoạn 2000 - 2008 diện tích gieo trồng lúa giảm hơn 250.000 ha, 

trong khi diện tích các cây công nghiệp, rau màu và cây ăn quả tiếp tục mở 

rộng. Trong chăn nuôi, hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại đang thay thế dần 

mô hình chăn nuôi tận dụng nhỏ lẻ ở gia đình. Trong thủy sản, nghề khai thác 

xa bờ phát triển nhanh. Đến nay, tổng số tầu thuyền có 130.963 chiếc với tổng 

công suất  5.400.000 CV. Trong đó tầu thuyền có công suất 90 CV trở lên có 

14.500 chiếc, chiếm tỷ trọng 11%. Hoạt động khai thác đang có xu hướng 

chuyển dần ra xa bờ, sử dụng các phương tiện, máy móc hiện đại như máy tầm 

ngư, định vị nhằm tăng hiệu quả sản xuất. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng rất 

nhanh, từ năm 2000 đến 2008 tăng 408.100 ha. Nuôi trồng Thủy sản tiếp tục đa 

loài, đa loại hình, đa phương thức hướng thân thiện với môi trường. Sản phẩm 

nuôi trồng, khai thác thủy sản ngày càng gia tăng không chỉ đáp ứng nhu cầu 
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tiêu dùng trong nước mà còn cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. 

Trong lâm nghiệp, việc trồng rừng sản xuất được đẩy mạnh với chương trình 

trồng mới 5 triệu ha. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2008 đạt 38,7%. Nhiều nơi đã tiến 

hành khai thác kinh doanh tổng hợp, phát triển chế biến lâm sản. Đồ gỗ sau chế 

biến đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu quan trọng.   

Cơ cấu kinh tế nông thôn cũng chuyển biến tích cực. Từ một nền kinh tế thuần 

nông, đến năm 2007, trong khu vực nông thôn, công nghiệp và dịch vụ đã 

chiếm khoảng 60% cơ cấu kinh tế. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ở nông 

thôn đã tăng từ 17,3% năm 2001 lên 19,3% năm 2007. Nhiều khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, các làng nghề đang phát triển nhanh ở nông thôn. Ngành 

công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản tăng trưởng giai đoạn 2001 đến 2006 

ở mức 14,8%/năm, nâng giá trị chế biến nông, lâm sản năm 2007 lên 28% cơ 

cấu giá trị sản xuất và 14% giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp.  

 Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia 

Sản xuất nông nghiệp phát triển từng bước đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường 

trong nước. Mức tiêu dùng lương thực giảm xuống (tiêu dùng gạo giảm từ 12 

kg/người/tháng năm 2002 xuống 11,4 kg/người/tháng năm 2006; tương tự, tiêu 

dùng các loại lương thực khác cũng giảm từ 1,4 kg/người/tháng năm 2002 

xuống 1,0 kg/người/tháng năm 2006). Ngược lại, tiêu dùng thực phẩm tăng lên 

(tiêu dùng thịt các loại tăng từ 1,3 kg/người/tháng năm 2002 lên 

1,5 kg/người/tháng năm 2006, tiêu dùng tôm, cá tăng mạnh từ 

1,1 kg/người/tháng năm 2002 lên 1,5 kg/người/tháng năm 2006...). 10 năm qua, 

vượt qua biến động thị trường, thiên tai, dịch bệnh, sản xuất lương thực thực 

phẩm tiếp tục phát triển, nhờ đó bình quân lương thực đầu người tăng từ 445 kg 

năm 2000 lên 501 kg năm 2008, Việt Nam đảm bảo đủ nhu cầu lương thực 

trong nước và xuất khẩu trung bình hơn 4 triệu tấn gạo/năm. So với các nước 

trong vùng, giá nông sản, nhất là giá lương thực, thực phẩm ở Việt Nam ở mức 

tương đối thấp đã giữ giá ngày công lao động thực ở mức khá thấp, hấp dẫn thu 

hút đầu tư nước ngoài và góp phần thiết thực cho công tác xóa đói giảm nghèo.   

 Xuất khẩu tăng nhanh, một số mặt hàng có vị thế trên thị trường 

quốc tế 

                                           
1
 Tổng cục Thống kê, Điều tra mức sống dân cư 2002, 2004, 2006, Nxb Thống kê. 
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Xuất khẩu các loại nông, lâm sản tiếp tục được mở rộng, một số ngành có thị 

phần lớn trong khu vực và thế giới như: gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, 

sản phẩm đồ gỗ, thuỷ sản.... Giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 

giai đoạn 2000 - 2007 đạt 51,9 tỷ USD, bình quân mỗi năm đạt khoảng 6,5 tỷ 

USD, tốc độ tăng bình quân 14,9%/năm.  Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt 

11,2 tỷ USD, gấp 2,7 lần năm 2000, trong đó: cao su gấp 8,3 lần; cà phê 3,8 lần; 

gạo 2,2 lần; chè 1,6 lần; hạt điều 3,9 lần; hồ tiêu 2,0 lần, sản phẩm gỗ 5,9 lần. 

Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 4,5 tỷ đô la, chiếm 25% so 

với tổng kim ngạch xuất khẩu của khối nông, lâm, ngư nghiệp. Đã có 5 mặt 

hàng đạt mức trên 1 tỷ USD là thuỷ sản, cà phê, gạo, cao su, đồ gỗ. Lĩnh vực 

nông lâm ngư nghiệp là lĩnh vực duy nhất trong nền kinh tế liên tục xuất siêu, 

năm sau cao hơn năm trước, kể cả trong những giai đoạn kinh tế gặp khó khăn. 

Kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt khoảng 16 tỷ USD gấp 3,8 lần năm 2000, 

trong đó tăng trưởng trung bình của các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giai đoạn 

2000 - 2008 là: gạo 13,6%, cà phê 19,4%; cao su 32,5%; điều 27,8%; hải sản 

19,1%. 

Nhờ những thành tựu trên, nông nghiệp phát triển, nông thôn đổi mới đã góp 

phần quan trọng tạo ổn định chính trị, kinh tế và xã hội, mở đường thành công 

và làm nền tảng vững chắc cho quá trình đổi mới đất nước. Trong những giai 

đoạn khó khăn nhất của quá trình đổi mới và phát triển kinh tế, nông nghiệp, 

nông thôn luôn là lĩnh vực tạo ra sự ổn định cho nền kinh tế đất nước. 

 Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn cải thiện rõ rệt  

Về cơ bản, Việt Nam đã xóa được đói. Công tác giảm nghèo được tập trung đẩy 

mạnh, hướng vào các đối tượng khó khăn vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc. 

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo cũ giảm nhanh từ 19% năm 2000 (3,1 

triệu hộ) xuống còn 7% năm 2005 (1,2 triệu hộ), trung bình mỗi năm giảm 2 - 

2,5%. Tuy vậy, nếu so với chuẩn mới, số hộ nghèo vẫn còn cao, khoảng 12% 

năm 2008 trong đó khu vực nông thôn là 16,2%.  

Thu nhập bình quân đầu người hộ nông dân tăng từ 2,7 triệu đồng/người năm 

1999 lên khoảng 7,8 triệu đồng/người năm 2007 tính theo giá hiện hành. Từ 

năm 2001 đến 2006, tích lũy để dành của hộ nông thôn tăng lên gấp 2,1 lần, 

bình quân từ 3,2 triệu đồng/hộ lên 6,7 triệu đồng/hộ. 
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Nhiều xã, thôn ở nông thôn vùng Đồng bằng Bắc bộ, vùng miền Trung đã cơ 

bản hoàn thành việc “xóa” nhà tranh tre, nứa lá; nhiều huyện, xã ở miền Bắc và 

miền Trung đã cơ bản “ngói hoá” nhà ở. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thực 

hiện Nghị quyết “Phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001- 2010” đã xây dựng trên 

1.100 cụm, tuyến dân cư, đảm bảo bố trí cho khoảng 200 ngàn hộ dân đang 

sống thường xuyên trong vùng ngập lũ và “sống chung với lũ” khi có lũ lớn. 

Năm 2002, tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố ở khu vực nông thôn tương ứng là 

12,6% và 59,2% thì năm 2006 đã tăng lên 17,2% và 61,0%. Tỷ lệ nhà tạm từ 

28,2% năm 2002 xuống còn 19,3% năm 2006.  

Năm 2007, 12,2% xã có hệ thống thoát nước thải chung, 28,4% xã có tổ chức 

thu gom rác thải, 54% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến năm 2006, 38% cư 

dân nông thôn được khám chữa bệnh, gần 52% cư dân nông thôn có bảo hiểm y 

tế. Chương trình bảo hiểm xã hội cho nông dân đã được triển khai tại một số 

điểm. Tỷ lệ cư dân trên 10 tuổi biết chữ ở nông thôn đã lên đến 92% năm 2006.  

Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được tăng cường, nâng cao 

mức hưởng thụ về văn hoá cho nhân dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá" khơi dậy tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Tính 

đến cuối năm 2006, cả nước có 72,58% gia đình văn hoá và 46% số làng (bản, 

thôn, ấp...) văn hóa. Theo báo cáo của các địa phương, đã có trên 80% gia đình 

văn hóa và gần 70% làng văn hóa giữ vững được danh hiệu. 

Hàng năm, nhân dân đóng góp hàng ngàn tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo các di tích 

lịch sử - văn hoá và tổ chức trên 8.000 lễ hội. Nhiều hình thức văn hoá dân gian 

truyền thống được duy trì, phục dựng, góp phần bảo tồn và phát huy văn hoá 

truyền thống của các dân tộc ở cộng đồng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào 

dân tộc. Đến năm 2006, đã có trên 70% khu dân cư thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.  

  Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn được tăng cường làm thay 

đổi bộ mặt nông thôn 

Đầu tư thuỷ lợi đang hướng sang phục vụ đa mục tiêu. Đến 2008, diện tích lúa 

được tưới chủ động là 6,92 triệu ha (đạt 84,8%), rau màu và cây công nghiệp 

1,5 triệu ha (đạt 41,3%); đảm bảo tiêu thoát nước cho 1,72 triệu ha đất nông 

nghiệp; ngăn mặn 0,87 triệu ha, cải tạo chua phèn 1,6 triệu ha; góp phần đáng 

kể vào việc tăng năng suất, sản lượng và chất lượng các loại cây trồng. Tăng 
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khả năng cung cấp nước sinh hoạt nông thôn và đô thị, đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng về cấp thoát nước phục vụ công nghiệp và phát triển kinh tế với tốc 

độ tăng trưởng cao. Hệ thống quản lý, vận hành hệ thống thuỷ lợi được củng cố 

và tăng cường năng lực. Hệ thống thuỷ lợi cả nước được vận hành do hơn 100 

công ty thuỷ nông với tổng số 22.569 cán bộ công nhân viên và 12.000 HTX, tổ 

hợp tác. Nhiều công trình thuỷ lợi kết hợp với phòng chống, tránh lũ được đầu 

tư xây dựng góp phần tích cực vào công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai. 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, giao thông nông thôn có 

bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 1999 đến nay làm mới 

được 24.167 km đường; sửa chữa, nâng cấp 150.506 km đường. Năm 2007 có 

tới 96,7% xã có đường ôtô đến khu trung tâm, trong đó 42,6% xã có đường liên 

thôn được nhựa, bê tông hoá trên 50%. Năm 2007, 98% huyện, 96,8% xã và 

93,3% hộ nông thôn có điện lưới quốc gia.  

Điện lưới quốc gia đã cấp điện cho 525/536 huyện, đạt 98%, 10.522 xã phường, 

đạt 97%; và 93% hộ. Hầu hết các xã (98,9%) có giá điện thấp hơn 700 đ/kwh. 

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố có 100% số xã có điện; 6 tỉnh, thành phố có 

100% số thôn, bản có điện lưới (thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, 

tỉnh Ninh Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang).  

Đến nay, hầu hết các huyện, cụm xã và nhiều xã xây dựng được chợ. Từ 2001 

đến 2006 đã xây mới và nâng cấp 1.016 chợ, nâng tổng số chợ cả nước có 9.266 

chợ/10.522 xã, phường; riêng địa bàn nông thôn có 6.940 chợ, chiếm 74,9% số 

chợ trong cả nước.  

Đến năm 2006 có 99,3% số xã có trường tiểu học, 90,8% số xã có trường trung 

học cơ sở, có 54,5% số thôn có lớp mẫu giáo, 16,1% số thôn có nhà trẻ.  

Đến nay cả nước có 45% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 99,3% xã có trạm 

y tế. Khu vực nông thôn có 44% trạm y tế xây dựng kiên cố. Đến năm 2006 có 

36,9% xã có cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. 55,6% xã có cửa hàng dược phẩm.  

Tính đến năm 2006 lắp được hơn 2.848 tổng đài bưu điện tại vùng nông thôn, 

91% số xã có báo đến trong ngày, 100% xã có điện thoại cố định, bình quân 

6,67 máy/100 dân; 85,5% xã có điểm bưu điện văn hóa.  

Đến năm 2008, tỷ lệ số hộ nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh lên tới 75%. 

Từ 2006- 2008 tổng đầu tư cho chương trình nước sạch là 7.127 tỷ đồng; trong 

đó vốn dân đóng góp khoảng 47,1%, ngân sách 17%, tài trợ của quốc tế 14%. 



 8 

Chương trình 135 đã tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ bản 

phục vụ dân sinh cho các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi. Mặc dù chất lượng 

của các công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn còn thấp so với đô thị nhưng 

những nỗ lực của Nhà nước và nhân dân thời gian qua đã làm thay đổi bộ mặt 

nông thôn. 

 Tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội và chính quyền địa 

phương được củng cố và phát triển 

Năm 2007, có 89% số thôn, bản có tổ chức Đảng, bình quân có gần 30 đảng 

viên/10.000 dân. Năm 2006 có 62,7% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn vững 

mạnh; hầu hết cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn đạt trình độ văn hoá cấp trung 

học trở lên; đa số đã qua đào tạo về chính trị với trình độ phổ biến là trung cấp. 

Đa số các tổ chức đảng ở cơ sở, các đảng viên phát huy tốt vai trò giữ vững sự 

ổn định về tư tưởng chính trị; định hướng, vận động tổ chức nhân dân thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Đảng và các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn, xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn. 

Đến năm 2007, trong 9.714 xã, thị trấn của cả nước có 81.300 cán bộ, công 

chức đang làm việc, chiếm 72,6% tổng số cán bộ công chức xã phường toàn 

quốc; bình quân có 23 cán bộ, công chức cấp xã/ 10.000 dân. Có 56% cán bộ và 

công chức cấp xã được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó chủ yếu về 

nông, lâm, ngư nghiệp và quản lý nhà nước. Các cuộc vận động như "ngày vì 

người nghèo", “hỗ trợ người neo đơn, cơ nhỡ…” do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và 

các phong trào của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu 

chiến binh... cũng đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, 

nông thôn và nâng cao đời sống, ổn định chính trị, xã hội ở nông thôn. 

Đến năm 2007, có 100% xã, thị trấn; 97% cơ quan hành chính và 88% doanh 

nghiệp nhà nước đã triển khai và thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. Chủ trương 

“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tập trung trên một số mặt như: công 

tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; chuyển dịch cơ 

cấu sản xuất; huy động sự đóng góp của người dân; hỗ trợ nhân dân khi bị lũ 

lụt, bão, tai nạn; phát triển văn hoá, tinh thần của người dân ở nông thôn... bước 

đầu phát huy sức sáng tạo, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân 

dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, từng bước cải thiện đời 

sống, nâng cao dân trí, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng 

bộ, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và 

khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng của một số cán bộ, đảng 
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viên và các tệ nạn xã hội. Nhờ sự phối hợp hoạt động của toàn hệ thống chính 

trị và nhân dân, trật tự xã hội nông thôn được đảm bảo, giữ vững an ninh chính 

trị, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. 

2. Cơ sở của các thành tựu trên 

 Nông dân và mọi thành phần kinh tế tích cực sản xuất, kinh doanh 

Nhờ các chính sách và chủ trương hợp lý tạo nên động lực cho người sản xuất, 

kinh doanh, cư dân nông thôn và mọi thành phần kinh tế trong thời gian qua đã 

hăng hái sản xuất, chủ động sáng tạo, chấp nhận cạnh tranh trên thị trường. 

Trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh diễn ra ngày càng phức tạp, mức độ bảo hộ 

nông nghiệp tương đối thấp, lại phải đương đầu, cạnh tranh với nhiều loại hàng 

hóa nhập khẩu, với nhiều biến động phức tạp của thị trường, thậm chí trong 

nhiều trường hợp phải khắc phục những khó khăn về cánh kéo giá bất lợi cho 

sản xuất nông nghiệp nhưng người nông dân Việt Nam đã nhanh chóng làm 

quen với sản xuất hàng hóa, chủ động sáng tạo và áp dụng có hiệu quả khoa học 

công nghệ, huy động nội lực, khắc phục khó khăn tạo nên những thành công to 

lớn trong sản xuất kinh doanh. Sự hình thành và phát triển thành công của nhiều 

mặt hàng nông sản nổi tiếng của Việt Nam như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, đồ 

gỗ,... chủ yếu nhờ sự năng động và sáng tạo của người sản xuất kinh doanh.  

 Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành kịp thời và đúng đắn  

Khởi đầu quá trình đổi mới, Đảng và nhà nước đã dựa trên những sáng kiến và 

đề xuất từ thực tiễn ban hành những chính sách hợp quy luật, hợp lòng dân. 

Trong đó, nổi bật là việc giao đất, giao tư liệu sản xuất của hợp tác xã cho hộ 

nông dân, tự do hóa thương mại, tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho sản xuất 

nông nghiệp. Từ đó đến nay, hàng loạt chính sách và chủ trương mới tiếp tục 

được xây dựng và áp dụng, từng bước tạo điều kiện phát triển sản xuất hàng hóa 

theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Các chính sách tiếp sức cho dân như cung cấp tín dụng, khuyến nông, chuyển 

giao khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng,... thực sự tăng cường lực 

lượng sản xuất. Các nhóm chính sách hướng vào bảo vệ sản xuất, phòng chống 

rủi ro, thiên tai đã tạo điều kiện sản xuất ổn định, hình thành môi trường phát 

triển vững bền cho đời sống kinh tế xã hội của cư dân nông thôn. Các chính 

sách cải cách tổ chức thể chế như phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế trang trại, 

kinh tế hợp tác, liên kết nông dân và doanh nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp 
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nhà nước và nông lâm trường quốc doanh,... góp phần tích cực vào việc phát 

triển quan hệ sản xuất trong nông nghiệp nông thôn. Các nhóm chính sách xóa 

đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, phát huy dân chủ cơ sở,... đã tạo điều 

kiện thuận lợi để cư dân nông thôn phát huy vai trò làm chủ, tạo cho họ điều 

kiện tiếp cận với các cơ hội hưởng lợi từ quá trình phát triển của đất nước. Các 

nhóm chính sách hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo môi trường pháp lý để phát 

huy lợi thế so sánh của nông lâm thuỷ sản Việt Nam trong cạnh tranh quốc tế, 

thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ sự viện trợ rộng rãi của quốc tế cho quá 

trình phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Việc Việt Nam trở thành 

thành viên chính thức của WTO đã mở ra một loạt thị trường mới và thu hút 

một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

 Áp dụng khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy sản xuất  

Khoa học công nghệ mới được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Chương 

trình giống đã có hiệu quả lớn, góp phần đáng kể làm tăng năng suất và chất 

lượng của nông nghiệp trong những năm qua. Đến nay, đã có trên 90% diện tích 

lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện tích mía, bông, cây ăn quả,... được dùng 

giống mới. Khoảng gần 90% giống cây trồng, vật nuôi được chọn tạo, đưa tỷ 

trọng áp dụng giống tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp lên 35%. Áp 

dụng các quy trình canh tác tiên tiến, chương trình “3 giảm, 3 tăng”, canh tác 

bền vững, phòng trừ tổng hợp IPM, sản xuất theo quy trình GAP. 

Trong chăn nuôi sử dụng giống mới vào sản xuất nên năng suất, chất lượng sản 

phẩm thịt, trứng, sữa được nâng cao. Trọng lượng lợn hơi xuất chuồng bình 

quân tăng 30 kg/con. Trong ngành thuỷ sản đã đưa vào sản xuất một số loài 

thuỷ sản có giá trị kinh tế cao. Nhiều cơ sở chế biến thuỷ sản đạt trình độ công 

nghệ hiện đại so với một số nước trong khu vực. Lâm nghiệp cung cấp 60% 

giống tiến bộ kỹ thuật cho trồng rừng kinh tế. Tỷ lệ thành rừng đối với rừng 

trồng từ dưới 50% lên 80%, nhiều nơi năng suất rừng trồng đã đạt 15 - 

20m
3
/ha/năm. 

Trong bối cảnh giá ngày công lao động ngày càng tăng, tỷ lệ cơ giới hóa tăng 

nhanh trong mọi khâu sản xuất nông nghiệp, trước hết từ các khâu tốn nhiều lao 

động trong ngành trồng trọt như gặt đập, tưới tiêu, vận tải, làm đất. Cùng với 

mức phát triển của hệ thống điện nông thôn, tỷ lệ áp dụng máy móc thiết bị cơ 

giới và điện trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xây dựng thủy lợi ngày càng 

tăng.  
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 Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tích cực tham gia trong 

hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn.   

Mặc dù đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh công nghiệp, đô thị 

nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo 

của Đảng, Nhà nước. Trong nhiều chương trình, chiến lược phát triển, nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được đặt ở vị trí quan trọng. Các vấn đề nổi 

cộm ở nông thôn như đói nghèo, việc làm, phòng chống thiên tai,... được xây 

dựng thành các chương trình mục tiêu để huy động sức mạnh của cả nước cùng 

tham gia giải quyết. Đặc biệt trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh, Nhà 

nước và toàn thể hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại, 

khôi phục sản xuất đảm bảo đời sống cho nhân dân. Thông qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng, tình hình nông thôn, nông dân luôn luôn thu hút được 

sự quan tâm của cả xã hội nhờ đó tạo nên sự đồng thuận cảm thông và chia sẻ 

của toàn dân trong quá trình đổi mới và phát triển. Gần đây, Nghị quyết Trung 

ương 26 đã mở ra những định hướng quan trọng trong chỉ đạo chiến lược và 

hành động cụ thể để huy động sức mạnh của toàn dân tạo ra chuyển biến mới 

trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

3. Các vấn đề tồn tại 

Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn nhưng sau một giai đoạn phát triển 

thuận lợi, nông nghiệp, nông thôn đang đứng trước những khó khăn to lớn. 

 Nông nghiệp tăng trưởng kém bền vững và cạnh tranh thấp  

Tình trạng “cánh kéo giá” bất lợi cho sản xuất nông nghiệp diễn ra kéo dài 

trong nhiều năm. Từ năm 2003 - 2005, giá vật tư nguyên liệu đầu vào của nông 

nghiệp tăng trung bình từ 2 - 2,5 lần, giá lao động tăng từ 2 - 3 lần, trong khi đó, 

giá nông sản chỉ tăng từ 1,2 - 1,3 lần. Bên cạnh đó, các tài nguyên đầu vào như 

đất, nước, lao động và tỷ lệ vốn đầu tư cho nông nghiệp liên tục suy giảm. Sản 

xuất nông nghiệp phải đương đầu với hàng loạt rủi ro về dịch bệnh và thiên tai. 

Cạnh tranh trên thị trường diễn ra quyết liệt và người nông dân luôn phải chịu 

vị thế bất lợi. Vì vậy, tăng trưởng của GDP nông nghiệp thời gian qua có xu 

hướng giảm sút. Giai đoạn 1995 - 2000, tốc độ tăng GDP nông nghiệp là 4%, 

thì giai đoạn 2000 - 2007 giảm xuống còn 3,7%. Riêng năm 2008, trong bối 

cảnh giá nông sản trên thế giới tăng vọt, sản xuất nông nghiệp đã khôi phục 

mức tăng trưởng lên 4,1%. Tuy nhiên, cùng với các biến động bất lợi trong kinh 
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tế vĩ mô quốc gia và tác động của khủng hoảng kinh tế quốc tế như tình trạng 

lạm phát, biến động giá dầu mỏ, giá nông sản, và tác động của các chính sách 

thắt chặt tiền tệ, biến động về tỉ giá hối đoái... đã gây nhiều thiệt hại cho việc 

làm và thu nhập của cư dân nông thôn thời gian gần đây.  

Trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng lớn (trên 50%) trong cơ cấu nội ngành nông 

nghiệp, trong đó cây lương thực, nhất là lúa vẫn chiếm tỷ trọng chính. Trong 

những năm gần đây, chăn nuôi, thuỷ sản phát triển nhanh, song còn thiếu bền 

vững. Năm 2008, tỷ trọng trồng trọt trong nông nghiệp lại tăng trở lại, tỷ lệ 

chăn nuôi và thủy sản giảm sút. Chất lượng một số vật nuôi chưa cao; mô hình 

chăn nuôi công nghiệp chưa thật sự phát triển, khả năng kiểm soát dịch bệnh 

còn rất khó khăn,  

Các vùng nuôi trồng thủy sản cũng ở trong tình trạng thiếu ổn định. Khi giá 

tăng thì nông dân ồ ạt phá rừng, phá lúa, chuyển sang nuôi trồng thủy sản và 

ngược lại khi giá xuống lại diễn ra tình trạng ứ thừa hàng hóa và nông dân san 

lấp các ao hồ nuôi trồng thủy sản để quay trở lại các cây trồng khác.Diện tích 

một số các vùng nuôi lớn với mức độ thâm canh cao, xử lý chưa tốt đã gây ô 

nhiễm môi trường.   

Đóng góp của lâm nghiệp trong tăng trưởng kinh tế còn thấp so với tiềm năng. 

Nghề rừng hiện nay đang thể hiện tích cực vai trò đảm bảo cân bằng sinh thái, 

môi trường trong khi vai trò là một ngành kinh tế chưa được khai thác hết. Thu 

nhập từ lâm nghiệp mới đóng góp một phần rất nhỏ trong tổng GDP và trong cơ 

cấu thu nhập của hộ nông thôn. Tuy có những tiến bộ rõ rệt nhưng tình trạng 

phá rừng, cháy rừng, khai thác động thực vật hoang dã vẫn diễn ra. Xuất khẩu 

đồ gỗ phát triển nhanh nhưng phần lớn nguyên liệu vẫn phải nhập khẩu. 

 Nông sản chất lượng thấp, hiệu quả thấp, vệ sinh an toàn thực phẩm 

kém  

Do quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, nông dân chưa được tổ chức trong các hợp 

tác xã và hiệp hội ngành hàng, kết cấu hạ tầng phục vụ bảo quản chế biến như 

kho tàng, sân phơi, bến bãi,... còn kém phát triển, công nghiệp chế biến nông 

sản rất nhỏ bé nên chất lượng nhiều loại nông sản còn thấp, nhất là rau quả, sản 

phẩm chăn nuôi. Phần lớn nông sản chế biến xuất khẩu ở dạng sơ chế, mẫu mã 

bao bì chưa phù hợp; chưa có thương hiệu, giá trị gia tăng thấp. Vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong nước và các hoạt động kiểm dịch và vệ sinh dịch tễ đối với 
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hàng hóa nhập khẩu, nhất là qua đường tiểu ngạch, chưa được kiểm tra, kiểm 

soát một cách hệ thống trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đang là 

thách thức lớn trong quá trình hội nhập kinh tế. Người sản xuất và kinh doanh 

nông sản ở Việt Nam còn xa lạ với phần lớn các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp 

dụng phổ biến trên thị trường quốc tế như các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn 

thực phẩm, về xuất xứ hàng hóa, về bảo vệ môi trường, về bảo vệ người lao 

động, về bảo hộ quyền tác giả, về đảm bảo tính đa dạng sinh học... ngoài ra các 

vấn đề về bao bì, nhãn mác, đăng ký thương hiệu, bản quyền, công nghệ,... 

cũng chưa được chú ý. Vì vậy, tuy tiêu tốn nhiều công sức tiền bạc và tài 

nguyên tự nhiên để sản xuất nhưng giá trị thu được từ kinh doanh thấp, rủi ro 

cao. 

 Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nông thôn chậm phát triển 

Từ khi có Luật Doanh nghiệp, số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp nông 

thôn đã tăng đáng kể, từ 4574 cơ sở năm 2001 lên 11.238 năm 2005 (không kể 

745 nghìn cơ sở sản xuất cá thể). Tuy nhiên, kết cấu kinh tế ở nông thôn vẫn 

chủ yếu là thuần nông, các hoạt động phi nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp còn chiếm tỷ lệ nhỏ. Doanh nghiệp ở nông thôn, kể cả doanh 

nghiệp sản xuất và kinh doanh, đều có quy mô nhỏ. Nhìn chung công nghệ lạc 

hậu, trình độ quản lý thấp, tay nghề lao động yếu, những bất lợi về kết cấu hạ 

tầng, dịch vụ phục vụ sản xuất khiến cho khả năng cạnh tranh của các đơn vị 

này rất yếu. Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ đầu tư tư nhân và 

đầu tư nước ngoài vào nông thôn rất thấp. Đầu tư của tư nhân trong nước vào 

khu vực nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 15% tổng số đầu tư mới hàng năm, FDI 

cũng chỉ chiếm dưới 5%. 

Do doanh nghiệp công nghiệp nông thôn chủ yếu gồm các cơ sở có quy mô 

dưới 200 lao động nên hàng năm mới thu hút được 22 vạn lao động, đưa tổng 

số lao động khu vực này là 2,227 triệu người (bằng 52% lao động toàn ngành 

công nghiệp). Đây cũng là tình trạng chung đối với doanh nghiệp nông nghiệp 

và dịch vụ ở nông thôn. Tới cuối năm 2007, có 1244 doanh nghiệp sản xuất 

nông nghiệp và 2074 doanh nghiệp chế biến nông sản ở nông thôn, chỉ chiếm 

2,1% tổng số doanh nghiệp, chủ yếu vẫn đóng ở các thị trấn, thị tứ hoặc vùng 

ven đô thị. Việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước được tiến hành tích cực 

nhưng chủ yếu mới tập trung vào các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ quy 

mô nhỏ. Các tập đoàn và tổng công ty mới chuyển một phần sang hoạt động 
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theo hình thức mẹ - con. Các nông lâm trường chưa có chuyển biến hiệu quả. 

Cả nước hiện có 314 nông trường và 368 lâm trường quản lý trên 5,5 triệu ha 

đất nhưng chỉ thu hút được trên 200 nghìn lao động. Hoạt động của nhiều doanh 

nghiệp nhà nước vẫn kém hiệu quả, 27% doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, số nợ 

phải trả chiếm đến 57% tổng doanh thu.  

Trong tình hình lao động nông thôn và số thanh niên đến tuổi lao động cần việc 

làm vẫn tiếp tục tăng thêm hàng năm ở nông thôn (khoảng hơn 1 triệu người), 

việc doanh nghiệp nông thôn và đầu tư về nông thôn tăng trưởng chậm tạo nên 

sức ép to lớn về việc làm và thu nhập của cư dân nông thôn. Trong giai đoạn 

2001 - 2006, tỷ lệ lao động nông nghiệp đã giảm 10,4%, trong đó chuyển sang 

làm công nghiệp - xây dựng 5,1%, làm dịch vụ 4,4%. Lao động trong nông 

nghiệp vẫn chiếm 55,7% so với tổng số lao động trong độ tuổi của cả nước và 

mới sử dụng 83% thời gian. 

Trong kết cấu kinh tế hộ nông thôn, so với năm 2001, năm 2006 tỷ trọng hộ 

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm từ 80,9% xuống còn 70,9%, tỷ trọng hộ 

công nghiệp và xây dựng tăng từ 5,8% lên 10%; tỷ trọng hộ dịch vụ từ 10,6% 

lên 14,8%. Tỷ trọng cả hai nhóm hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã tăng 

8,4%. Quá trình chuyển dịch cơ cấu nông thôn diễn ra khá chậm so với chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế chung trong cả nước. Vì vậy, thu nhập và điều kiện sống của 

cư dân nông thôn không được cải thiện so với mức bình quân chung cả nước. 

Thêm vào đó, đang xuất hiện sự phát triển không đồng đều giữa các vùng. 

Trong khi tỷ trọng hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ở Đồng bằng sông 

Hồng tăng từ 18% năm 2001 lên 33% năm 2006; ở Đông Nam Bộ từ 33% lên 

tương ứng 43% thì ở Tây Bắc chỉ tăng từ 6% lên 8%, còn ở Tây Nguyên từ 7% 

lên 10%. 

 Tổ chức, thể chế nông thôn chậm đổi mới 

Sau khi áp dụng chính sách đổi mới hơn 20 năm trước đây, kinh tế hộ phát triển 

mạnh và đến nay hộ nhỏ vẫn là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực ở nông thôn. 

Quy mô sản xuất manh mún nhưng không có hình thức liên kết hợp tác với 

nhau khiến cho sự năng động và khả năng quản lý tài nguyên một cách hiệu quả 

của các hộ tiểu nông dường như đã đi đến giới hạn phát triển. Phần lớn các hộ 

tiểu nông không có khả năng tích lũy tái sản xuất mở rộng một cách đáng kể. Vì 

vậy mức độ áp dụng cơ giới hóa, cải tiến công nghệ, thay đổi kỹ năng trình độ 

quản lý và tự chuyển đổi cơ cấu rất giới hạn. 
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Kinh tế trang trại phát triển rất chậm và chiếm một tỷ lệ không đáng kể trong 

hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như kinh tế nông thôn. Năm 2008, cả 

nước có hơn 120,7 nghìn trang trại, chỉ chiếm hơn 1% tổng số hộ nông lâm ngư 

nghiệp của cả nước. Bình quân một trang trại sử dụng 4,5 ha đất nông lâm 

nghiệp và thuỷ sản (tương đương như một hộ nông dân nhỏ của Thái Lan). 

Nhìn chung, mức độ trang bị cơ giới và áp dụng khoa học công nghệ của các 

trang trại này cũng rất yếu kém. Khả năng liên kết với thị trường hạn chế, khả 

năng cạnh tranh kém. 

Kinh tế hợp tác phát triển rất chậm, chưa đóng vai trò mong đợi trong hỗ trợ 

hoạt động sản xuất của nông hộ. Năm 2008, cả nước có 7592 hợp tác xã nông 

nghiệp, chủ yếu tập trung ở miền Bắc, phần lớn là hợp tác xã cũ chuyển đổi. Số 

lao động thường xuyên trong hợp tác xã chỉ chiếm 5% tổng lao động nông, lâm, 

ngư nghiệp. Quy mô vốn, doanh thu, lợi nhuận bình quân của một hợp tác xã 

chỉ bằng 4% một doanh nghiệp nông lâm thuỷ sản vốn đã nhỏ yếu. Các hoạt 

động của hợp tác xã còn rất nghèo nàn, chủ yếu là dịch vụ các yếu tố đầu vào ít 

có tính cạnh tranh cho sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình (trên 80% hợp 

tác xã có dịch vụ thủy lợi, trên 43% cung cấp dịch vụ điện, trên 46% cung cấp 

dịch vụ khuyến nông). Theo đánh giá xếp loại, trên 54% số hợp tác xã hiện nay 

có hiệu quả hoạt động ở mức trung bình và yếu.  

 So với đô thị, thu nhập của nông thôn còn thấp, tỷ lệ nghèo cao 

Do sản xuất nông nghiệp phát triển chậm lại, việc làm và thu nhập trong dịch vụ 

và công nghiệp nông thôn chậm phát triển nên thu nhập của dân cư nông thôn 

tuy đã được cải thiện nhưng so với mặt bằng chung còn thấp và khoảng cách về 

thu nhập và mức sống giữa đô thị và nông thôn còn lớn. Thu nhập bình quân 

đầu người năm 2006 ở nông thôn theo giá hiện hành là 506 nghìn đồng trong 

khi ở đô thị là 1,058 triệu đồng. Chênh lệch thu thập bình quân đầu người một 

tháng ở thành thị cao hơn nông thôn trong từng giai đoạn là 1,8 lần năm 1993, 

2,3 lần năm 2002 và 2,1 lần năm 2006. Ngay trong nông thôn, khoảng cách 

giữa người giàu và người nghèo tiếp tục doãng ra, năm 2002 là 6 lần, 2004 là 

6,4 lần và 2006 là 6,5 lần. Tình trạng chênh lệch về thu nhập và mức sống cũng 

diễn ra giữa miền núi và miền xuôi, đồng bào dân tộc thiểu số với người Kinh 

và Hoa, giữa những nhóm người phải đảm nhiệm các ngành nghề sản xuất phục 

vụ lợi ích chung như sản xuất lúa đảm bảo an ninh lương thực, người trồng 
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rừng bảo vệ môi trường sinh thái và các nhóm hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo cơ chế thị trường.  

Mặc dù tỷ lệ người nghèo giảm nhanh và đáng kể trong thời gian qua nhưng tốc 

độ giảm số hộ nghèo của nông thôn thấp hơn so với thành thị khoảng 20%. Vẫn 

còn khá nhiều người dân sống dưới hoặc cận kề mức nghèo đói. Số hộ nghèo 

chủ yếu tập trung ở nông thôn. Năm 2007, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn là 17,7% 

trong khi ở thành thị là 7,4%. Nhiều nơi ở miền núi phía Bắc tỷ lệ hộ nghèo còn 

trên 70%. Do không có điều kiện tiếp cận thị trường và hưởng lợi ích trực tiếp 

của quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá nên những nhóm người này vẫn 

sống trong tình trạng nghèo, thậm chí không có đủ lương thực, đặc biệt là lúc 

gặp khó khăn về thời tiết, thiên tai,.  

 Ô nhiễm môi trường tăng, nhiều tài nguyên bị khai thác quá mức 

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đất đai, không khí ngày càng tăng, nhất là các 

vùng ven đô thị và khu công nghiệp, các sân gôn. Sông Nhuệ, sông Cầu, sông 

Đáy, sông Thị Vải là những điển hình về các dòng sông bị ô nhiễm nghiêm 

trọng. Lẫn trong các khu cư dân nông thôn, sản xuất chăn nuôi và ngành nghề 

chế biến phát triển đang gây ra tình trạng ô nhiễm ở nhiều nơi, đặc biệt nghiêm 

trọng là ở các làng nghề sản xuất thép, làm gạch, đồ gốm, thuộc da, chế biến 

nông sản,... Hậu quả là xuất hiện các “làng ung thư” và gây thiệt hại nghiêm 

trọng cho các nghề trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản... Tình trạng sản xuất 

thâm canh, sử dụng quá nhiều phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ, chất kích thích 

sinh trưởng và tạo ra nhiều chất thải của các vùng chăn nuôi tập trung, nuôi 

thủy sản tập trung, các vùng chuyên canh các cây trồng thâm canh như bông, 

nho, rau... đang làm ô nhiễm môi trường, tạo ra dư lượng các chất độc hại trong 

nông sản thực phẩm, làm tăng khả năng chống chịu và đột biến của sâu bệnh.  

Bên cạnh đó, nhiều tài nguyên tự nhiên bị khai thác bừa bãi cũng dẫn đến tình 

trạng sụt giảm tính đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái, cạn kiệt tài nguyên 

thiên nhiên. Tài nguyên động vật quí hiếm, nguồn nước ngầm, nguồn lợi thuỷ 

sản trong nội địa và ở các vùng biển ven bờ, một số loại khoáng sản đã có dấu 

hiệu bị khai thác quá mức. Thời gian gần đây, thiên tai và dịch bệnh liên tiếp 

xảy ra cả cho cây trồng và vật nuôi khiến cho tình hình phát triển sản xuất nông 

nghiệp trở nên kém bền vững. Các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước,... ngày 

càng hạn hẹp, giá lao động tăng dần, giá các vật tư nông sản như phân, thuốc, 

xăng dầu cũng tăng nhanh.  



 17 

4. Nguyên nhân của các vấn đề tồn tại 

a) Nguyên nhân chủ quan 

 Nhận thức vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn 

bất cập 

Nếu như trong quá trình trước đổi mới, những ràng buộc trong tư duy, e dè, 

ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm và do các cơ quan nghiên cứu, 

tham mưu chưa đủ năng lực, do cơ chế quan liêu nên trong một thời gian dài 

nhiều tìm tòi sáng tạo của quần chúng đảng viên ở cơ sở không được kịp thời 

tổng kết, nhiều bài học thành công quốc tế không được tìm hiểu học tập, một số 

chủ trương, chính sách sai lầm không được phân tích nghiêm túc thì cho đến 

giai đoạn mới, thực tiễn phát triển đã đặt ra nhiều vấn đề mới, trong khi cơ chế 

thị trường bắt đầu hình thành những mảng lợi ích khác nhau tạo ra sự thiếu 

đồng thuận về động lực đổi mới của các nhóm đối tượng trong xã hội. Vì vậy, 

công tác xây dựng lý luận vẫn chậm phát triển, thiếu lý thuyết phát triển làm cơ 

sở vững chắc cho các định hướng chiến lược. Chúng ta chưa dự báo được 

những xu hướng biển đổi trong tương lai của một số vấn đề quan trọng như mô 

hình phát triển nông thôn, phát triển nông nghiệp, nhiều vấn đề vướng mắc kéo 

dài chưa có câu trả lời rõ ràng như giải pháp sắp xếp lại nông lâm trường, giải 

pháp phát triển hợp tác xã,... đây là lí do dẫn đến tình trạng không dứt khoát 

trong chỉ đạo thực hiện và sai sót khi thực hiện chính sách. 

 Chất lượng của chính sách chưa cao, triển khai chưa tốt 

Do lý luận phát triển chưa hoàn chỉnh, công tác xây dựng chính sách chưa 

chuyên nghiệp, thiếu các nghiên cứu phân tích căn cứ cụ thể, thiếu hệ thống 

giám sát theo dõi, thống kê số liệu đáng tin cậy và kịp thời nên có một số chính 

sách thiếu đồng bộ, thiếu tính đột phá, một số chủ trương chính sách không hợp 

lý thiếu tính khả thi nhưng không được điểu chỉnh bổ sung kịp thời, khó đưa 

vào cuộc sống, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội, gây nên tình trạng lãng phí và 

tạo điều kiện trục lợi làm giàu bất chính.  

Việc tổ chức thực hiện còn nhiều yếu kém. Nhìn chung, chủ trương chính sách 

ban hành nhiều nhưng thực hiện chưa hết mức do thiếu nguồn lực tài chính, 

nhân lực tương ứng, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Trách nhiệm của các cấp uỷ và 

chính quyền các cấp không được làm rõ và xử lý nghiêm túc khi không thực 

hiện tốt, còn tình trạng làm được đến đâu hay đến đó, chạy theo thành tích. 
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Kinh nghiệm tốt ít được tổng kết nhân rộng, nhiều phong trào thi đua mang tính 

hình thức ít phát huy tác dụng trong thực tiễn. Sự phối hợp của các ngành, các 

cấp, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể còn yếu kém.  

 Cải cách hành chính chậm, quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập 

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã tập trung đổi mới công tác tổ chức bộ máy và 

quản lý cán bộ nhưng nhìn chung quá trình cải cách hành chính vẫn diễn ra rất 

chậm so với nhu cầu biến đổi nhanh của thực tế đời sống. Trong bộ máy nhà 

nước còn tư duy và cung cách quản lý theo mệnh lệnh, quan hệ “xin cho”, tác 

phong quan liêu. Nhiều cơ quan nhà nước còn tập trung trực tiếp chỉ đạo hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; trực tiếp nắm kinh phí, tổ chức, cán bộ, quản lý dự 

án, chương trình; trực tiếp cung cấp dịch vụ công. Trong khi đó buông lỏng các 

hoạt động quản lý nhà nước như xây dựng quy hoạch, kế hoạch; hoạch định 

chính sách, chiến lược; ban hành quy chế, quy phạm; giám sát thực hiện; xử lý 

vi phạm... 

Bộ máy quản lý còn cồng kềnh, kém hiệu năng, tình trạng sáp nhập hình thức, 

xu hướng mở rộng bộ máy, tăng đầu mối quản lý vẫn diễn ra. Sự phân công, 

phối hợp giữa các bộ ngành trong các hoạt động liên ngành còn bất hợp lý, ví 

dụ trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý tài 

nguyên môi trường, công tác quản lý phòng chống thiên tai, quản lý khoa học 

công nghệ... trong khi có nhiều mảng lại bị bỏ trống như hoạt động quản lý thị 

trường, xúc tiến thương mại nông sản,... , sự phối hợp giữa các cơ quan trung 

ương và chính quyền địa phương trong một số trường hợp còn kém hiệu quả 

trong nhiều hoạt động như bảo vệ rừng, phòng chống dịch bệnh gia súc,... 

 Bộ máy tổ chức ngành nông nghiệp nông thôn còn yếu 

Bộ máy quản lý nông nghiệp ở Trung ương và cấp tỉnh thì lớn nhưng ở cấp 

huyện và cấp xã thì mỏng khó đủ sức giải quyết các vấn đề đang đặt ra. Mặt 

khác đội ngũ cán bộ hưởng lương và trợ cấp ngân sách có xu hướng tăng thêm, 

nhưng phần đông là cán bộ làm cho các tổ chức chính trị - xã hội. Trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ còn hạn chế, 48,7% cán bộ chưa qua đào tạo 

chuyên môn; 48,7% chưa qua đào tạo về lý luận chính trị; 55,5% chưa được đào 

tạo về quản lý hành chính nhà nước.  

Tình trạng hành chính hóa các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể quần chúng 

một mặt làm cồng kềnh bộ máy nhà nước, tăng thêm gánh nặng về ngân sách, 
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gây khó khăn cho việc cải thiện tiền lương của cán bộ, mặt khác làm mất đi tính 

sáng tạo tự chủ vốn có của cộng đồng làng xã, kéo dài sự phân tán của hơn 10 

triệu hộ tiểu nông.  

Sự giảm sút vai trò quản lý tự chủ của các tổ chức và sinh hoạt cộng đồng ở 

thôn bản vốn rất mạnh mẽ trước đây dẫn đến tình trạng phá hoại tài nguyên tự 

nhiên, tệ nạn xã hội, xói mòn văn hoá cổ truyền, lan truyền các tôn giáo xa lạ ở 

nông thôn.    

 Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thấp 

Từ năm 1997 - 2006, tỷ trọng chi tiêu công cho ngành nông nghiệp chỉ chiếm 5 

- 6% tổng chi ngân sách nhà nước, rất thấp so với mức bình quân của các nước 

trong vùng (Hàn Quốc, Malaysia, Philippin trong giai đoạn tương tự thường có 

mức đầu tư chính phủ cho lĩnh vực này trên 20%). Năm 2007, đầu tư cho nông 

nghiệp chiếm 15% tổng đầu tư từ ngân sách, tương đương 7% tổng giá trị sản 

xuất nông nghiệp. Trong khi nông nghiệp đóng góp 20% GDP thì đầu tư toàn 

xã hội cho nông nghiệp chỉ chiếm 7,5% tổng GDP. Đầu tư từ ngân sách của 

Việt Nam cho nông nghiệp tương đương 1,4% tổng GDP thấp hơn so với mức 

trung bình của Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan là 8 - 16% và các nước Đông 

Nam Á khác khoảng 8 - 9% trong giai đoạn 1990 - 1993.  

b) Nguyên nhân khách quan 

 Xuất phát điểm của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thấp 

Nông nghiệp nông thôn Việt Nam đi lên từ mức phát triển rất thấp, bị chiến 

tranh tàn phá kéo dài và chịu hậu quả của nhiều thiệt hại từ các sai lầm trong 

quản lý thời kỳ kinh tế kế hoạch quan liêu bao cấp trước đây. Vì vậy, mặc dù đã 

có nhiều tiến bộ, năm 2006 xếp thứ 123 về GDP bình quân đầu người, 105 theo 

chỉ số HDI trong tổng số hơn 170 nước của thế giới, đứng thứ hạng thấp so với 

các nước Đông Nam Á. Năm 2009, Việt Nam mới có mức thu nhập là xấp xỉ 

mức 1000 USD/người/năm, ở ranh giới với mức bắt đầu ra khỏi tình trạng chậm 

phát triển, thu nhập thấp.  

Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng nhiều 

mặt vẫn còn mang nặng tính chất của một nền sản xuất tiểu nông, nhỏ lẻ, phân 

tán, có nơi thậm chí vẫn chủ yếu là tự cung tự cấp đang dần chuyển sang sản 

xuất hàng hoá quy mô lớn hơn; công nghệ, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, nhân lực 

chưa được đào tạo. 
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 Diễn biến thời tiết, môi trường, dịch bệnh, thị trường phức tạp 

Trong thời gian gần đây, do diễn biến xấu của tình trạng nóng lên toàn cầu, do 

sự phá hoại môi trường của các hoạt động sản xuất và phát triển không bền 

vững, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp hàng năm gây ra thiệt hại lớn về 

người và của cho sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Tần suất thiên 

tai ngày càng dày, mức độ nghiêm trọng và quy mô ngày càng lớn. Ở nước ta 

trong các năm qua liên tục xuất hiện bão lớn, mưa to gây lũ lụt, lở đất, hạn hán, 

cháy rừng,...Theo thống kê, trung bình hàng năm có 37,9% và 16,7% hộ nông 

dân bị thiệt hại do mất mùa và thiên tai. Riêng trong năm 2007, ước tính thiệt 

hại do thiên tai gây ra làm 462 người chết và 11.514 tỷ đồng, bằng gần 1% 

GDP. Trong tương lai, xu hướng nóng lên toàn cầu sẽ tiếp tục gây thiệt hại lớn 

cho Việt Nam.  

Thêm vào đó là tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô rộng cho 

cả cây trồng, vật nuôi và con người. Trên lúa xuất hiện dịch rầy nâu, vàng lùn 

xoắn lá,... trên gia súc xuất hiện bệnh lở mồm long móng, lợn tai xanh, cúm 

lợn... trên gia cầm bệnh cúm tiếp tục đe dọa,... Các bệnh dịch này chẳng những 

gây thiệt hại trực tiếp cho sản xuất mà một số loại bệnh của gia súc, gia cầm có 

nguy cơ lây lan sang cho người, gây khó khăn ổn định kinh tế xã hội.  

 Chất lượng kết cấu hạ tầng và dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông 

thôn thấp 

Do công tác quy hoạch khu dân cư ở nông thôn chưa đuợc chú trọng đúng mức 

nên hầu hết nông thôn phát triển tự phát, thiếu sự tính toán hài hoà và hợp lý về 

kết cấu không gian, kế thừa văn hoá truyền thống, bảo vệ môi truờng, đảm bảo 

các chức năng giao thông, cấp thoát nước, cung cấp năng lượng,… Nếu không 

có sự chấn chỉnh kịp thời sẽ dẫn đến những lệch lạc khó sửa chữa, tốn kém và 

phát triển không bền vững trong tương lai.  

Nhìn chung, số lượng kết cấu hạ tầng và dịch vụ ở nông thôn còn thiếu, chất 

lượng còn kém nhiều so với thành phố nên hiệu quả sử dụng không cao, đang là 

trở ngại đối với sản xuất và tạo nên sự khác biệt đáng kể về cơ hội hưởng thụ về 

dịch vụ phục vụ giữa nông thôn và đô thị. Đây là một trong những nguyên nhân 

chính cản trở thu hút đầu tư về nông thôn và đẩy nhanh quá trình di cư từ nông 

thôn ra đô thị.  
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5. Bài học kinh nghiệm 

Thực tiễn hơn 20 năm đổi mới thành công đã đem lại nhiều bài học kinh 

nghiệm có giá trị:  

   (1). Xác định đúng vai trò nông nghiệp, nông thôn trong quá trình phát 

triển kinh tế.  

    - Trước đổi mới, công nghiệp luôn được đặt lên vị trí ưu tiên trong khi nông 

nghiệp chỉ dược coi là lĩnh vực phối hợp thứ yếu. Trong quá trình đổi mới, vai 

trò quan trong của nông nghiệp, nông thôn từng bước dược xác lập, được coi 

trọng. Quan điểm này được thể hiện thành hàng loạt cơ chế chính sách ưu đãi 

cho nông nghiệp và nông thôn, thể hiện qua phan bổ đầu tư, bố trí nhân lực và 

qua sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp uỷ và chính quyền các 

cấp. Nhờ vậy, nông nghiệp, nông thôn nước ta dã có sự phát triển toàn diện, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 

 - Tuy vậy, trong quá trình Đổi mới, có lúc, có nơi xảy ra thiếu nhất quán 

giữa chủ trương và giải pháp phát triển nông nghiệp làm giảm hiệu quả của 

chính sách. Sự thiếu nhất quán này thể hiện ở đầu tư thấp cho nông nghiệp, ở 

việc bảo vệ thị trường thiên lệch giữa nông sản và hàng hoá công nghiệp, dẫn 

đến cách kéo giá bất lợi cho nông nghiệp, ở điều kiện tiếp cận thông tin, dịch 

vụ, kết cấu hạ tầng, phúc lợi xã hội ở nhiều vùng nông thôn thấp kém và chậm 

cải thiện. 

- Gần đây, khi vấn đề lương thực đã được giải quyết một cách cơ bản, 

nhiều loại nông sản dư thừa, trước sức ép tạo việc làm, tăng nhanh thu nhập cho 

dân, tăng nguồn thu cho ngân sách, nhiều nơi có biểu hiện xem nhẹ nông 

nghiệp, nông thôn, chỉ chăm lo phát triển công nghiệp và đô thị. 

- Trong nhiều năm tới, nông thôn vẫn là nơi cu trú và nông nghiệp vẫn là 

nguồn việc làm và thu nhập chính của đa số dân cư Việt Nam. Hơn thế nữa, 

hiện có tới 90% người nghèo sinh sống ở nông thôn. Phát triển nông nghiệp, 

nông thôn phải được chú trọng như nền tảng đảm bảo ổn định tình hình kinh tế, 

xã hội và là điều kiện quan trọng để quá trình phát triển đất nước diễn ra toàn 

diện, nhanh chóng và bền vững. Thực tế ở nước ta và các nước trong khu vực 

đã chứng minh điều đó. 

(2). Phát triển phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường. 

- Một trong những điều kiện quan trọng để hình thành cơ chế thị trường là 

sự phân định rõ ràng quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất và sản phẩm làm ra. 

Các chính sách đổi mới lần lượt tháo gỡ các trở ngại, xác lập quyền tự chủ ngày 
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càng trọn vẹn cho các chủ thể kinh tế trong nông nghiệp, trước hết là hộ gia 

đình và các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đổi mới các 

HTX nông nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước, nông lâm trường quốc doanh 

đã bắt đầu từ việc trao một phần quyền chủ động trong việc sử dụng đất đai, tư 

liệu sản xuất kinh doanh cho các hộ gia đình, tổ, đội, xí nghiệp. Các chủ thể này 

được hưởng một phần sản phẩm làm ra với những quy định rõ ràng. Từng bước, 

Nhà nước đã giao hẳn quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân, hộ chủ động sản 

xuất và sau khi nộp thuế, còn toàn quyền quyết định đối với sản phẩm làm ra. 

DNNN thì thực hiện cổ phần hoá, giao quyền làm chủ cho cán bộ, công nhân. 

Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. 

- Quá trình trên chấm dứt tình trạng "cha chung không ai khóc", làm rõ 

người chủ thực sự cho từng loại tài nguyên, giao quyền lợi thiết thực và trách 

nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức sản xuất kinh doanh. Động lực chính để phát 

huy nôi lực là trao đủ quyền, tạo đủ điều kiện cho đúng đối tượng làm chủ. Đó 

là chìa khoá để khởi động cơ chế thị trường. Khi thị trường đã hoạt động, trí 

tuệ, sức lao động của con người sẽ gắn với tài nguyên tự nhiên, cho phép làm 

ăn có hiệu quả, chấm dứt lãng phí, thất thoát. 

- Tiến lên một bước, Nhà nước đã chủ động tạo điều kiện và hỗ trợ cho các 

chủ thể kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, thông qua phát triển cơ sở hạ 

tầng và dịch vụ công; nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật; phát hiện 

các kênh cho vay vốn; tiến hàng các hoạt động xúc tiến thương mại và khơi 

thông tin thị trường quốc tế; đào tạo nhân lực; cải cách hành chính... Sự hỗ trợ 

này đã được thực hiện không phải bằng cách bao cấp mà ngược lại, từng bước 

chuyển sang hình thức phù hợp với cơ chế thị trường. 

- Những thay đổi đúng hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thị trường 

vận hành có hiệu quả và phát huy tác dụng mạnh mẽ. Giải phóng thị trường, mở 

qui mô thị trường vươn khỏi phạm vi hạn hẹp của quốc gia, cho phép điều tiết 

hiệu quả tài nguyên trong xã hội, phát huy được lợi thế so sánh của đất nước, 

tạo động lực mạnh mẽ khuyến khích nông dân và các thành phần kinh tế phát 

huy nội lực phát triển sản xuất kinh doanh. Cơ chế cạnh tranh ngày càng quyết 

liệt đã thúc đẩy mọi người phải làm việc ngày càng có hiệu quả hơn. 

(3). Chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn. 

- Trong quá trình trăn trở tìm tòi lối thoát cho sản xuất nông nghiệp, lo đời 

sống cho nông dân, dựa trên thực tiễn sản xuất của huyện Vĩnh Tường và thực 

tế ở 12 xã khác trong toàn tỉnh, tháng 9 năm 1966 tỉnh uỷ Vĩnh Phú đã ra nghị 

quyết số 68 " về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã 
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nông nghiệp hiện nay", mạnh dạn khẳng định: " kiên quyết thực hiện bằng được 

đúng và tốt chế độ ba khoán, khoán việc cho nhóm, cho lao động và cho hộ". 

Mười bốn năm sau, tháng 5/1980, huyện uỷ Đồ Sơn tổng kết kinh nghiệm " 

khoán chui" ở các xã, nhất là xã Đoàn Xá, ra nghị quyết khoán hộ. Bốn mốt 

ngày sau, dựa trên thực tế thành công ở nhiều xã thuộc huyện Kiến Thuỵ, Tiên 

Lãng, Vĩnh Bảo, Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng ra nghị quyết với nội dung 

tương tự, làm cơ sở cho Ban Bí thư ra thông báo 22 cuối năm 1980, cho phép 

làm thử để tháng 1/1981, Chỉ thị 100 có thể ra đời. 

- Các chính sách quan trọng khác như tự do hoá thương mại, cổ phần hoá 

doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế hợp tác kiểu mới... cũng bắt nguồn từ 

thực tiễn sống động trong và ngoài nước. Trong hoàn cảnh công tác qui hoạch 

và nghiên cứu chiến lược chưa đi trước dẫn đường, phần lớn các trường hợp, 

căn cứ để xác định hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất vừa qua cũng xuất phát 

từ thực tiễn sản xuất được các cấp lãnh đạo địa phương và Trung ương tổng kết, 

nhân rộng. Đó là phong trào phát triển cây ăn quả, phát triển cây công nghiệp, 

mô hình sản xuất trang trại,... Thực tiễn đưa ra câu hỏi phải giải đáp và cũng 

đưa ra lời giải thiết thực cho đường lối. Những chính sách ra đời từ thực tiễn và 

được đúc rút từ thực tiễn thường dễ được chấp nhận và pháp huy tác dụng 

nhanh chóng. Bám sát, nhìn nhận thực tiễn một cách khách quan, nhanh chóng 

tổng kết, xây dựng chính sách đường lối từ thực tiễn một cách khoa học là con 

đường hiệu quả để phát triển lý luận cách mạng.  

   (4). Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho cư dân nông thôn, chú 

trọng phát triển khoa học công nghệ, tạo bước đột phá cho chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nông nghiệp. 

   - Phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, công nghiệp và dịch vụ cũng 

như các ngành kinh tế - xã hội ở nông thôn đều cần có nhân lực có trình độ 

văn hoá và tay nghề. Hiện nay thiếu nhân lực được đào tạo đang là cản trở 

lớn cho quá trình phát triển ở nhiều vùng, gồm cả các Bộ quản lý. 

- Thực tế cũng cho thấy, các loại cây trồng vật nuôi có sự phát triển mạnh mẽ 

trước hết đều nhờ có được những tiến bộ kỹ thuật có tính chất đột phá, nhất 

là về giống như lúa, ngô, sắn, cao su, cà phê, điều, lạc, tôm, cá tra. Thời gian 

gần đây sản lượng gỗ tăng lên hầu như nhờ tăng năng suất. Các hệ thống kỹ 

thuật thâm canh tiến bộ cũng có hiệu quả cao như hệ thống “3 giảm, 3 tăng” 

trong thâm canh lúa. Việc áp dụng các quy trình GAP, HACCP, ISO… có tác 
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dụng lớn nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều công nghệ xây dựng mới áp 

dụng trong ngành thuỷ lợi và xây dựng đã giúp nâng cao chất lượng các công 

trình.  

6. Dự báo bối cảnh tương lai 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam sẽ đứng trước nhiều cơ hội và 

thách thức mới:  

 Gần 30 năm qua, Việt Nam đã chịu tác động của 3 lần khủng hoảng kinh 

tế. Cuối thập kỷ 1980, phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ; cuối thập kỷ 1990, 

cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á và hiện nay là cuộc khủng 

hoảng tài chính thế giới. Phải xây dựng một hệ thống những giải pháp 

thiết thực để khắc phục những tác động tiêu cực của khủng hoảng. Về lâu 

dài phải có biện pháp chủ động đối phó với những biến động này, trong 

đó phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn là một trong 

những giải pháp quan trọng hàng đầu. 

 Tốc độ của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa sẽ được tiếp tục đẩy 

nhanh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho nhân dân, nhưng cũng 

tranh chấp tài nguyên đất, nước, vốn,… với nông nghiệp, nông thôn. Tỷ 

trọng đóng góp của nông nghiệp trong nền kinh tế sẽ giảm, cư dân nông 

thôn sẽ bớt đi, lao động nông thôn sẽ chuyển nhanh sang các hoạt động 

phi nông nghiệp. Kết cấu xã hội nông thôn sẽ thay đổi lớn, các giá trị văn 

hóa tinh thần cổ truyền đứng trước thách thức mai một, nguy cơ ô nhiễm 

môi trường nông thôn tăng. 

 Quá trình hội nhập trong tương lai sẽ toàn diện hơn, tạo điều kiện mở 

rộng thị trường, thu hút đầu tư và công nghệ đồng thời cũng nâng mức độ 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế và trong nước lên một quy mô rộng 

hơn, mức độ sâu sắc hơn trong hoàn cảnh tình trạng bất bình đẳng về 

thương mại quốc tế vẫn tồn tại dai dẳng, bất lợi cho các nước đang phát 

triển.  

 Các nguồn năng lượng và tài nguyên tự nhiên trở nên khan hiếm tạo ra 

yêu cầu thay đổi công nghệ và phương thức tổ chức sản xuất, mặt khác sẽ 

làm tăng nhanh giá thành sản xuất nếu giữ nguyên cơ cấu sản xuất lạc 

hậu. Tình trạng tranh chấp giữa địa phương và quốc gia về tài nguyên 

năng lượng, khoáng sản, nguồn nước, thủy sản,… có thể gây ra tác động 
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bất lợi cho cơ cấu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cư dân nông 

thôn. 

 Khoa học và công nghệ trong nước và trên thế giới tiếp tục phát triển 

mạnh, tạo điều kiện tăng hiệu quả sản xuất, mở ra những hướng chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế mới. Mặt khác, cũng tạo nên nguy cơ làm ô nhiễm suy 

thoái môi trường, mất cân bằng sinh thái, mất công bằng quyền lợi nếu sử 

dụng không hợp lý các thành tựu khoa học công nghệ và quyền sở hữu trí 

tuệ.  

 Quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu trong tương lai ngay trong thời gian 

gần sẽ tăng mức độ nghiêm trọng của các biến động thiên tai, thời tiết. 

Thậm chí đối với Việt Nam sẽ gây ra những tác động xấu trên quy mô lớn 

đối với những vùng sản xuất nông nghiệp và địa bàn nông thôn rộng lớn 

như Đồng bằng sông Cửu Long. Tình trạng dịch bệnh của cây trồng và vật 

nuôi, của con người có xu hướng tiếp tục diễn biến phức tạp hơn.  

 Việt Nam so với nhiều nước phát triển hơn trên thế giới có cơ cấu dân cư 

tương đối trẻ hơn nên trong tương lai gần sẽ có lợi thế về một đội ngũ lao 

động sung sức nhưng trong tương lai xa, xu hướng già hóa lao động nông 

thôn sẽ là vấn đề phải xử lý. 

 Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp của phần lớn 

các quốc gia trong vùng, đặc biệt là mức tăng nhanh thu nhập ở các nước 

đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ và xu thế chuyển một phần lương thực 

sang sản xuất nhiên liệu sinh học và thức ăn gia súc sẽ đẩy nhanh nhu cầu 

về lương thực, thực phẩm, làm tăng giá các nông sản này trong tương lai. 

Thêm vào đó, sự tăng trưởng kinh tế trên thế giới nói chung sẽ đẩy mạnh 

nhu cầu về các mặt hàng nguyên liệu phục vụ công nghiệp khác như cao 

su, gỗ... cũng như các mặt hàng nông sản thực phẩm. Những triển vọng 

mới đang xuất hiện khiến cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp có thể trở 

thành ngành có lợi nhuận cao đối với những quốc gia có lợi thế so sánh 

như Việt Nam. 
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Phần II. 

 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

1. Quan điểm 

 Phát triển nông nghiệp - nông thôn đóng vai trò chiến lược trong sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ 

sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định 

chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 

và bảo vệ môi trường sinh thái đất nước. 

 Các vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn phải giải quyết đồng bộ gắn 

với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 

quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nông dân là chủ thể 

của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các 

cơ sở công nghiệp dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản. 

Phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt.  

 Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng 

lĩnh vực, để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, 

trước hết là lao động, đất đai, rừng và biển; khai thác tốt các điều kiện 

thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy cao nội lực, đồng thời 

tăng mạnh đầu tư của Nhà nước và xã hội; ứng dụng nhanh các thành tựu 

khoa học, công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí 

nông dân.  

 Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả 

hệ thống chính trị và toàn xã hội; trước hết, phải khơi dậy tinh thần yêu 

nước, tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội 

nông thôn ổn định, hoà thuận, dân chủ, có đời sống văn hoá phong phú, 

đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.  

 Phát triển phải vững bền cả về tự nhiên và xã hội. Đảm bảo môi trường 

sản xuất nông nghiệp và nông thôn trong sạch; thực phẩm vệ sinh; tài 

nguyên sinh học đa dạng; giảm thiểu rủi ro do bệnh tật, thiên tai và quá 

trình biến đổi khí hậu gây ra; thu hẹp khoảng cách về cơ hội phát triển 
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giữa đô thị và nông thôn, giữa các nhóm cư dân nông thôn; hỗ trợ người 

nghèo, những nhóm đối tượng khó khăn trong quá trình phát triển.   

2. Mục tiêu  

 Mục tiêu tổng quát  

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, 

sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh 

cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.  

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh 

tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh 

công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản 

sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ 

thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.  

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài 

hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó 

khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên 

tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. 

 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 

Giai đoạn 2011-2015: phục hồi tăng trưởng, tăng hiệu quả sản xuất nông 

nghiệp; phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh cộng đồng để phát triển 

nông thôn; tăng thu nhập và giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, bảo vệ môi trường 

Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ổn định 3,3-3,8%. Tạo chuyển biến rõ rệt về 

mở rộng quy mô sản xuất bình quân của hộ và ứng dụng khoa học công nghệ.  

Tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực. Nâng cao cả kiến thức, kỹ năng sản xuất 

kinh doanh nông lâm ngư nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

Tạo chuyển biến rõ rệt phát triển kinh tế hợp tác, hiệp hội, phát triển liên kết 

dọc theo ngành hàng, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh. Phát triển 

doanh nghiệp nông thôn. 

Hình thành kết cấu hạ tầng căn bản phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp, 

phát triển kinh tế nông thôn. Cải thiện căn bản môi trường và sinh thái nông 

thôn tập trung vào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh 

cho cây trồng và vật nuôi, phòng chống thiên tai. 
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Cộng đồng cư dân nông thôn chủ động, tích cực thực hiện xây dựng nông thôn 

mới. 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Giảm đáng kể tỷ lệ nghèo, đặc 

biệt ở các huyện còn trên 50% hộ nghèo. 

Giai đoạn 2016-2020: phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại, 

sản xuất hàng hóa lớn, vững bền; phát triển nông thôn gắn với quá trình 

công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước, tăng thu nhập và cải thiện căn bản 

điều kiện sống của cư dân nông thôn, bảo vệ môi trường 

Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ở mức bình quân 3,5-4%/năm. 

Hình thành một số ngành sản xuất kinh doanh mũi nhọn của Việt Nam trên thị 

trường quốc tế. 

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển đổi theo nhu cầu thị 

trường. Phát triển chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. 

Công nghiệp, dịch vụ và kinh tế đô thị phối hợp hiệu quả với sản xuất và kinh 

doanh nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. 

Chuyển phần lớn lao động nông thôn ra khỏi nông nghiệp, lao động nông 

nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội. Hình thành đội ngũ nông dân chuyên 

nghiệp, có kỹ năng sản xuất và quản lý, gắn kết trong các loại hình kinh tế hợp 

tác và kết nối với thị trường. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh với ít nhất 50% số xã đạt tiêu 

chuẩn. Nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn lên 2,5 lần so với hiện nay. Quy 

hoạch dân cư, quy hoạch lãnh thổ nông thôn gắn với phát triển đô thị, công nghiệp. 

Phát triển lâm nghiệp tăng độ che phủ của rừng lên 43- 45%, bảo vệ đa dạng sinh 

học, đảm bảo đánh bắt thủy sản nội địa và gần bờ trong khả năng tái tạo và phát 

triển, khắc phục tình trạng ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục và giảm 

thiểu thiệt hại thiên tai, dịch bệnh và các tác động xấu của biến đổi khí hậu. 

3. Định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 

3.1. Định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp  

a. Định hướng chiến lược cho các ngành sản xuất chính  

Sản xuất kinh doanh nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững theo hướng 

phát huy lợi thế so sánh, tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng giá trị gia tăng, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương 

thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.   
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Duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt khoảng từ 2,5 - 3%/năm, trong 

đó giai đoạn 2011 - 2015 là khoảng 2,7%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 là 

khoảng 2,6%/năm bằng các giải pháp tăng năng suất, tăng chất lượng, giảm giá 

thành, điều chỉnh cơ cấu phù hợp xu hướng biến đổi nhu cầu tiêu dùng theo 

mức tăng thu nhập của nhân dân (giảm tỷ lệ tiêu thụ lương thực, tăng rau hoa 

quả, tăng nông sản tiêu dùng từ cây công nghiệp, tăng cây trồng làm nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi, cây trồng làm nhiên liệu sinh học, nguyên liệu công 

nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dược liệu...), duy trì quy mô sản xuất lương 

thực hợp lý, đảm bảo nhu cầu an ninh lương thực cho mức dân số ổn định tương 

lai. Tập trung phát triển các cây trồng nhiệt đới mà Việt Nam có lợi thế và thị 

trường thế giới phát triển trong tương lai có nhu cầu (lúa, cà phê, cao su, điều, 

tiêu, chè, rau hoa quả nhiệt đới,…), giảm thiểu những cây trồng kém lợi thế, 

chấp nhận nhập khẩu với quy mô hợp lý phục vụ chế biến và nhu cầu tiêu dùng 

trong nước (bông, thuốc lá, rau hoa quả ôn đới, đỗ tương…). 

Phát triển chăn nuôi theo lợi thế của từng vùng sinh thái nhằm đáp ứng nhu cầu 

thị trường trong nước theo hướng sản xuất tập trung công nghiệp, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Đẩy 

mạnh mức tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt khoảng 6 - 7% trong giai đoạn 

2011 - 2015 và khoảng 5 - 6% trong giai đoạn 2016 - 2020 đáp ứng nhu cầu 

trong nước với mức thu nhập ngày càng tăng (tăng thịt đỏ, tăng gia cầm, tăng 

trứng sữa, tăng sản phẩm đặc sản,…), theo hướng phát triển sản xuất thâm canh 

công nghiệp quy mô lớn, tăng nhanh hiệu quả sản xuất, giảm giá thành thức ăn 

chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, làm tốt công tác vệ sinh an 

toàn và kiểm dịch động vật. Tập trung phát triển những ngành hàng có lợi thế ở 

từng địa phương. Xác định rõ quy mô tự túc tối ưu và mức độ nhập khẩu cần 

thiết những sản phẩm mà nước ngoài có lợi thế hơn (sữa, bò, gà, sản phẩm chăn 

nuôi ôn đới,…) để tập trung đầu tư và phát triển công nghiệp chế biến.  

Tạo bước phát triển đột phá, tăng tỷ trọng của ngành thủy sản trong cơ cấu 

ngành. Tập trung phát triển nuôi trồng, nhất là nuôi thủy sản nước lợ và sau đó 

là nước ngọt, mở rộng nuôi trồng trên biển theo hướng đầu tư thâm canh tăng 

năng suất, tăng hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an toàn và duy trì cân bằng sinh thái 

môi trường. Chuyển sang đánh bắt biển xa theo hướng khai thác bền vững, kết 

hợp kinh tế - quốc phòng. Tốc độ  tăng giá trị sản xuất ngành Thủy sản đạt 

khoảng 10,5%/năm  trong giai đoạn 2011 - 2015 và 11-12%/năm giai đoạn 
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2016 - 2020. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển và hải đảo bằng các loài 

hải sản có giá trị thương mại cao (cá biển, tôm hùm, bào ngư,…), phát triển 

nuôi trồng thủy sản nước ngọt với đối tượng nuôi chính là cá tra, rô phi đơn 

tính, tôm càng xanh; nuôi trồng thủy sản nước lợ chủ yếu là tôm sú và tôm chân 

trắng. Phát triển khai thác hải sản xa bờ, viễn dương, xây dựng đội tàu hiện đại 

đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp đánh bắt với du lịch, quốc phòng, phát triển 

kinh tế xã hội tại các vùng ven biển, hải đảo… bảo vệ nguồn lợi tự nhiên và cân 

bằng sinh thái môi trường. Tổ chức lại hệ thống nhà máy chế biến đạt trình độ 

công nghệ tương đương các nước phát triển, theo hướng đảm bảo vệ sinh an 

toàn, đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá trị gia tăng, gắn với vùng sản xuất nguyên 

liệu tập trung. 

Ổn định cơ cấu rừng sản xuất, phòng hộ và đặc dụng. Quản lý, sử dụng bền 

vững diện tích  rừng tự nhiên là rừng sản xuất hiện có, thay thế các diện tích 

kém hiệu quả bằng rừng trồng có năng suất cao, tạo vùng nguyên liệu tập trung 

chuyên canh có quy mô vừa và lớn, đáp ứng tiêu chí vững bền, cung cấp phần 

quan trọng nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến và nhu cầu của ngành tiểu 

thủ công nghiệp, đưa lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế có hiệu quả 

cao. Cải thiện tốc độ phát triển và mở rộng tỷ trọng của ngành lâm nghiệp trong 

tăng trưởng ngành, phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 

lâm nghiệp đạt khoảng 3,5 - 4%, tỷ trọng GDP lâm nghiệp trong tổng GDP đạt 

khoảng 2 - 3%; từng bước tạo ra thu nhập từ rừng cho các đối tượng trồng và 

bảo vệ rừng. Tập trung ưu tiên phát triển sản xuất lâm sản ngoài gỗ. Phát triển 

trồng cây phân tán phục vụ nhu cầu đa dạng ngày càng tăng. Đầu tư phát triển 

rừng phòng hộ trên địa bàn đầu nguồn, nhạy cảm môi trường ở miền núi phía 

Bắc, miền Trung, ở các vùng ven biển. Củng cố, phát triển hệ thống rừng đặc 

dụng, bảo tồn nguyên trạng đa dạng sinh học, phát triển hệ sinh thái đáp ứng 

mục tiêu hàng đầu về môi trường và thực hiện các nhiệm vụ phối hợp như du 

lịch, nghiên cứu. 

 Trồng trọt 

o Phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam trở thành mặt hàng xuất 

khẩu mũi nhọn có hiệu quả và đảm bảo an ninh lương thực 

Trên cơ sở tính toán cân đối giữa nhu cầu tương lai của đất nước và dự báo nhu 

cầu chung của thế giới nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh lương thực quốc gia 

trong mọi tình huống, đảm bảo quyền lợi hợp lý của người sản xuất và kinh 
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doanh lúa gạo và xuất khẩu có lợi nhuận cao, đảm bảo sản lượng lúa đến năm 

2020 đạt hơn 41 triệu tấn lúa trên diện tích canh tác 3,7 triệu ha.  

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất có lợi thế nhất về lúa gạo cần ưu 

tiên đầu tư phát triển sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn. Hình thành hệ thống 

các trang trại sản xuất lúa, tạo nên vùng chuyên canh sản xuất lúa nguyên liệu 

phục vụ các trung tâm chế biến lớn ở Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười, 

Bán đảo Cà Mau… Xác định diện tích có khả năng thích nghi cao nhất với sản 

xuất lúa, quy hoạch cố định để chuyên canh lúa đảm bảo an ninh lương thực 

quốc gia. Áp dụng hệ thống chính sách bù đắp thu nhập cho vùng này nhằm 

hoàn toàn đảm bảo nhu cầu trong nước (ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 

bằng sông Hồng).  

Những khu vực có khả năng thích nghi cao, ngoài diện tích tối thiểu cần duy trì 

cho an ninh lương thực, được ưu tiên xây dựng thành vùng chuyên canh phục 

vụ xuất khẩu. Cố định quy hoạch cho vùng chuyên canh nhưng quy mô sản xuất 

hàng năm có thể thay đổi tùy thuộc vào hiệu quả sản xuất lúa trên thị trường 

nhằm sản xuất lượng gạo xuất khẩu từ 3,5 đến 4,5 triệu tấn/năm. Người sản 

xuất tại các vùng này được hỗ trợ để chủ động áp dụng các giải pháp thay thế 

hệ thống canh tác (mà không làm biến đổi lớn đến cơ sở hạ tầng và tính chất đất 

lúa) khi thị trường lúa thu hẹp như nuôi trồng thủy sản, luân canh với cây trồng 

khác, hoặc tăng vụ khi thị trường lúa gạo mở rộng.  

Giống lúa và biện pháp canh tác phải đáp ứng nhu cầu trong nước và các thị 

trường xuất khẩu chính. Đảm bảo nâng cao chất lượng và hạ giá thành để tạo 

sức cạnh tranh. Ưu tiên xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất lúa 

tại các vùng chuyên canh: hệ thống phơi sấy, xay xát có đủ công suất chế biến 

và kho tàng dự trữ lúa gạo đủ lớn để tạm trữ phục vụ kinh doanh, sàn giao dịch 

lúa gạo cho vùng, hệ thống cung cấp giống và các dịch vụ phục vụ sản xuất, 

kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu chủ động. Phát 

triển Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long thành Viện Nghiên cứu lúa gạo Việt 

Nam. Nâng cấp cảng Cái Lân (Cần Thơ) để vận chuyển lúa trực tiếp ra tàu biển.  

Quy hoạch các vùng chuyên canh phục vụ nhu cầu trong nước tại các vùng sản 

xuất có lợi thế so sánh cao về trồng lúa nhưng mật độ dân số cao hơn, quy mô 

sản xuất nhỏ hơn ở Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung. Giống và 

giải pháp kỹ thuật hướng vào đảm bảo chất lượng cao, phù hợp thị hiếu của 

người Việt Nam. Ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất lúa ưu 
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thế lai trong nước có chất lượng cao và giá thành hạ với hệ thống phân phối lúa 

giống thương phẩm ổn định đến người sản xuất. Phát triển hệ thống phân phối 

lưu thông để ưu tiên phục vụ thị trường trong nước. Cải tiến công tác dự báo 

giám sát, điều hành thị trường và tổ chức xuất khẩu lúa gạo theo hướng phát 

huy cơ chế thị trường. Xây dựng thương hiệu mũi nhọn và thị trường chiến lược 

cho lúa gạo Việt Nam. Gắn nhà máy chế biến với các vùng chuyên canh lúa, 

phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ sản xuất, các hình thức tổ chức sản 

xuất, xúc tiến thương mại, quản lý thị trường để đảm bảo phát triển sản xuất với 

quy mô và công nghệ hợp lý nhất.  

o Phát triển cây trồng hàng hóa có khả năng cạnh tranh mạnh, 

hiệu quả cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu  

Dựa trên cơ sở cân đối cung cầu, phát huy lợi thế của địa phương, tập trung xây 

dựng các chương trình phát triển ngành hàng mũi nhọn của Việt Nam với các 

thương hiệu quốc gia cho các cây trồng Việt Nam hiện đang có lợi thế so sánh 

và thị trường có nhu cầu (cà phê, hạt điều, hạt tiêu, cao su, rau, chè...) và những 

mặt hàng có lợi thế tiềm năng (cây ăn quả, cây dược liệu,…). Có cơ chế tài 

chính để hình thành quỹ triển khai các chương trình phát triển ngành hàng mũi 

nhọn của Việt Nam cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế khác nhau 

tham gia chương trình. 

Hình thành hệ thống giám sát cung và chính sách điều tiết để duy trì sản lượng 

trong phạm vi cân đối với thị trường trong và ngoài nước (cà phê với sản lượng 

1,1 triệu tấn, cao su đạt sản lượng mủ 1,5 triệu tấn, hồ tiêu đạt sản lượng 120 

ngàn tấn, điều 600 ngàn tấn, chè búp tươi 1 triệu tấn, cây ăn quả 12 triệu tấn…). 

Xây dựng một số vùng chuyên canh với các trang trại và doanh nghiệp sản xuất 

tập trung quy mô lớn gắn với nhà máy chế biến và hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch 

vụ tiếp thị (kho tàng, bến bãi, cầu cảng,...). Xây dựng và tăng cường đầu tư phát 

triển các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ cho các ngành hàng 

mũi nhọn (cà phê, hạt điều, cao su, hạt tiêu,…), thống nhất áp dụng các tiêu 

chuẩn kỹ thuật của các thị trường quốc tế chính, có chính sách thu hút đầu tư 

phát triển công nghiệp chế biến cho các ngành hàng này. Nghiên cứu những vấn 

đề phải giải quyết để mở rộng thị trường (thị hiếu, chính sách bảo hộ, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh), xây dựng chương trình xúc 

tiến thương mại và phát triển thị trường, phối hợp giữa nhà nước và các thành 

phần kinh tế (thông tin thị trường, triển lãm, hội thảo, quảng cáo, xây dựng 
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thương hiệu,…) tạo ra mũi nhọn xuất khẩu chiến lược của Việt Nam trên thị 

trường thế giới có hiệu quả kinh tế và uy tín cao. Hình thành hệ thống sàn giao 

dịch nông sản để kết nối trực tiếp các vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu của 

Việt Nam với hoạt động thương mại tại các thị trường quốc tế chính.  

Đối với cây ăn quả, rau, hoa, tiến hành nghiên cứu tiếp thu khoa học công nghệ 

để hình thành tập đoàn giống và hệ thống biện pháp kỹ thuật để tạo bước đột 

phá mở rộng sản xuất các loại cây ăn quả đặc sản của Việt Nam và một số 

giống tốt của quốc tế, nâng sản lượng rau lên 15 triệu tấn vào năm 2015 và 18 

triệu tấn vào năm 2020; sản lượng quả đạt vào năm 2015 và 12 triệu tấn vào 

năm 2020.  

Áp dụng các quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn, áp dụng tiêu chuẩn 

giám sát xuất xứ sản xuất. Tổ chức chế biến, xây dựng hệ thống tiếp thị hiệu 

quả để phát triển mạnh thị trường cây ăn quả, rau, hoa trong nước và phục vụ 

xuất khẩu, phấn đấu đạt sản lượng xuất khẩu rau từ 200 - 300 ngàn tấn/năm 

trong giai đoạn 2010 - 2015 và 350 - 400 ngàn tấn/năm trong giai đoạn 2016 - 

2020; sản lượng xuất khẩu quả các loại từ 400 - 500 ngàn tấn/năm trong giai 

đoạn 2010 - 2015 và từ 600 - 800 ngàn tấn/năm trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Trên cơ sở quy hoạch cân đối lại diện tích, chuyển những vùng sản xuất lúa 

kém hiệu quả ở các vùng Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, 

Đồng bằng sông Cửu Long sang phát triển các cây trồng có giá trị cao như rau 

hoa quả, cây cảnh, cây dược liệu. Hình thành hệ thống chợ bán buôn, bán đấu 

giá, các kênh tiếp thị hiệu quả để gắn kết sản xuất với thị trường. Xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ tiếp thị, nhất là giao thông vận tải 

để giảm chi phí giao dịch đến mức thấp nhất. 

o Phát triển hợp lý các loại cây trồng có lợi thế cạnh tranh trung 

bình hoặc thấp, thay thế nhập khẩu  

Trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế hợp lý, xác định địa bàn và quy mô sản 

xuất tối ưu cho những mặt hàng này. Ví dụ, mía đường đạt sản lượng 25 triệu 

tấn mía cây, lạc 1 triệu tấn, duy trì sản lượng tối đa hơn 6,5 triệu tấn ngô hạt 

năm 2015 và 7,2 triệu tấn năm 2020, đậu tương 740 ngàn tấn năm 2015 và gần 

1,1 triệu tấn năm 2020,... Với bông, thuốc lá, có thể phát triển ở những vùng có 

điều kiện thuận lợi nhất với quy mô hợp lý. Việc phát triển các cây trồng thay 

thế nhập khẩu phải trên cơ sở phân tích mức độ thích nghi sinh học, xác định rõ 

những nơi có điều kiện thuận lợi nhất có thể sản xuất các cây trồng trên với 
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mức độ cạnh tranh được với thị trường quốc tế nhằm chủ động tự túc một phần 

nguyên liệu cho sản xuất và công nghiệp chế biến. Ngoài phạm vi tự cân đối 

trên, kiên quyết áp dụng cơ chế thị trường trong hoàn cảnh hội nhập kinh tế 

quốc tế để nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi với giá 

thấp nhất, hoặc chủ động tổ chức đầu tư sản xuất nông nghiệp ra nước ngoài 

những mặt hàng Việt Nam không có lợi thế.  

Đối với cây trồng áp dụng công nghệ biến đổi gen, tiến hành thử nghiệm và 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở những nơi thích hợp, trước hết áp dụng với cây 

trồng không trực tiếp sử dụng làm thực phẩm cho người như cây có sợi, cây lấy 

dầu công nghiệp, cây trồng làm nguyên liệu thức ăn gia súc mà thế giới đã áp 

dụng rộng rãi. Đối với những cây trồng mới trong tương lai mà thị trường có 

nhu cầu như cây trồng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học (chú trọng 

diesel sinh học), cây trồng làm vật liệu xây dựng, làm giấy, gỗ và lâm sản, cây 

dược liệu... cần tiến hành trồng khảo nghiệm và sản xuất thử. Nếu có triển vọng 

thì mở rộng sản xuất hướng vào những vùng kém thích nghi với các cây trồng 

cổ truyền hiện nay (các vùng đất trống đồi núi trọc, vùng ven biển, vùng khô 

hạn,…).  

Trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế hợp lý, quy hoạch diện tích đất thích hợp 

ở một số vùng chuyên canh địa phương để tổ chức sản xuất một số loại cây thay 

thế nhập khẩu như ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, dầu ăn,...  

 Chăn nuôi 

Đáp ứng nhu cầu nội địa ngày càng tăng, phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm 

chất lượng cao, phẩm chất tốt, phấn đấu tổng đàn lợn cả nước đạt khoảng 33 

triệu con vào năm 2015 và 35 triệu con năm 2020 với sản lượng thịt hơi đạt 3,9 

triệu tấn năm 2015 và gần 5 triệu tấn năm 2020; đàn gà có khoảng hơn 252 triệu 

con vào năm 2015 và 306 triệu con năm 2020 với sản lượng thịt và trứng đạt 

khoảng 0,8 triệu tấn và 9,1 tỷ quả trứng vào năm 2015, hơn 1,1 triệu tấn và gần 

14 tỷ quả trứng năm 2020; đàn trâu đạt gần 3 triệu con, đàn bò gần 13 triệu con 

năm 2020, trong đó bò sữa khoảng nửa triệu con. Phấn đấu đến năm 2020 sản 

lượng thịt có thể đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.   

Ở các vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ đẩy mạnh chăn nuôi lợn, gà 

theo hình thức trang trại công nghiệp, gia trại tập trung, ở Đồng bằng sông Cửu 

Long, phát triển chăn nuôi vịt, chuyển từ hình thức nuôi vịt chạy đồng quảng 
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canh sang tập trung thâm canh. Phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò thịt, 

bò sữa ở Trung du miền núi và Tây Nguyên, dê ở miền núi phía Bắc và miền 

Trung, cừu ở miền Trung) có chất lượng cao, đáp ứng một phần nhu cầu trong 

nước. Trên cơ sở tính toán cân đối, hợp lý giữa khả năng tự túc và hiệu quả của 

nhập khẩu, ở các vùng có điều kiện chăn thả hoặc phát triển đồng cỏ áp dụng 

các biện pháp thâm canh và bán thâm canh để hình thành các khu chuyên chăn 

nuôi gia súc ăn cỏ với quy mô trang trại lớn.  

Trong hoàn cảnh diễn biến dịch bệnh gia súc gia cầm ngày càng phức tạp, phải 

quy hoạch tách các khu vực chăn nuôi tập trung khỏi khu dân cư, gắn giữa vùng 

nguyên liệu với nhà máy chế biến với hệ thống giết mổ, chế biến gia súc gia 

cầm vệ sinh. Khuyến khích phát triển phương thức giết mổ, chế biến công 

nghiệp. Tăng cường năng lực, hình thành hệ thống dịch vụ thú y, kiểm soát dịch 

bệnh, nhất là cấp cơ sở. Tập trung lực lượng đảm bảo công tác kiểm dịch tại các 

cửa khẩu và cửa ngõ các thị trường quan trọng, đảm bảo an toàn sinh học và vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng các vùng an toàn trong mọi tình huống dịch 

bệnh.  

Để tạo chuyển biến rõ rệt về sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi, phải tạo ra 

thay đổi lớn trong ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi. Phát triển chế 

biến thức ăn chăn nuôi theo hướng quy mô lớn, chất lượng cao, giá thành hạ, 

nâng tỷ lệ sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp lên hơn 67% (khoảng 16,3 

triệu tấn) vào năm 2015 và hơn 70% (khoảng 19,2 triệu tấn) vào năm 2020.  

Trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống văn 

bản pháp lý phù hợp với các quy định quốc tế, tiến hành thử nghiệm, nhân rộng 

các mô hình để lựa chọn áp dụng việc thuần hóa tổ chức sản xuất trên quy mô 

rộng một số động vật hoang dã có nhu cầu trên thị trường và có khả năng nhân 

giống nhân tạo (trước hết là những loài đã có thị trường và được phép nuôi như 

hươu nai, cá sấu, trăn, rắn, rùa...). Phát triển các ngành chế biến thuốc, thuộc da, 

lông, dịch vụ du lịch để tăng giá trị của hàng hóa. 

 Thủy sản 

o Nuôi trồng thủy sản 

Phát huy lợi thế của ngành, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trở thành hướng đi 

đầu trong chuyển đổi cơ cấu trên cơ sở thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia 

đầu tư, hình thành các mô hình tổ chức trang trại, sản xuất tập thể, doanh 
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nghiệp và liên kết, liên doanh đầu tư nước ngoài kết hợp với mô hình quản lý 

dựa vào cộng đồng. Hình thành các tổ chức hiệp hội ngành hàng để kết nối, chia 

sẻ lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa người sản xuất nguyên liệu với các doanh nghiệp 

chế biến và kinh doanh.  

Đến năm 2020, tập trung đầu tư theo chiều sâu, đi lên từ phương thức quảng 

canh cải tiến, mở rộng qui mô bán thâm canh, thâm canh, giữ ổn định diện tích 

nuôi trồng thủy sản ở mức 1,1-1,2 triệu ha. Trong đó, nuôi trồng thủy sản nước 

ngọt 550.000 nghìn ha. Trong đó khoảng 12.000 ha nuôi thâm canh, công nghiệp 

(3-5% diện tích) với đối tượng nuôi chính là cá tra, rô phi đơn tính, tôm càng 

xanh); nuôi hải sản nước lợ: 600-650 nghìn ha. Trong đó 60.000 ha nuôi hải sản 

theo phương thức nuôi thâm canh, công nghiệp với hai đối tượng nuôi chính là 

tôm sú và tôm thẻ chân trắng (10-12%); Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng hải sản 

trên biển, đảo từ  với diện tích 60-70 nghìn ha tập trung (trong đó chủ yếu nuôi 

các loài hải sản có giá trị thương mại cao như cá biển, tôm hùm, bào ngư, tu 

hài,…). Phát triển các đối tượng nuôi chủ lực như cá tra, tôm sú, tôm chân 

trắng, nhuyễn thể phục vụ xuất khẩu. Bảo tồn và phát triển các giống loài thủy 

sản bản địa, đặc hữu có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên 

biển và hải đảo gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, phối hợp sản xuất với 

du lịch, gắn kết hoạt động kinh tế và an ninh quốc phòng.  

Ở những vùng có lợi thế, quy hoạch rõ diện tích đất và mặt nước, xây dựng 

thành vùng chuyên canh nuôi trồng thủy sản, đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi 

và cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản, áp dụng tiêu chuẩn về vệ sinh an 

toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đáp ứng các yêu cầu quốc tế về xuất xứ, 

nguồn gốc của xuất khẩu thủy sản. Gắn quy hoạch vùng nguyên liệu chuyên 

canh với các khu công nghiệp chế biến thủy hải sản, khôi phục và bảo tồn các 

làng nghề chế biến thủy sản đi đôi với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn 

thực phẩm.  Xây dựng cảng tập kết tàu đánh bắt, cảng trực tiếp xuất khẩu thủy 

sản từ những vùng đánh bắt và chuyên canh nuôi trồng tập trung.  

Đa dạng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động xúc tiến thương 

mại thủy sản. Hình thành hệ thống kênh phân phối sản phẩm thủy sản trong và 

ngoài nước; Đa dạng hóa các mặt hang thủy sản và mở rộng thị trường tiêu thụ 

nội địa, xuất khẩu. Hình thành các sàn giao dịch thủy sản ở các vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung có quy mô lớn. Tiến hành nghiên cứu thị trường, làm tốt 
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công tác thông tin, dự báo để sản xuất cân đối với tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu đa 

dạng ngày càng cao của thị trường.  

Áp dụng rộng rãi công nghệ sinh sản nhân tạo, di nhập các giống có năng suất 

cao, phù hợp điều kiện sinh thái và có thị trường. Xây dựng hệ thống thú y thủy 

sản, kiểm dịch, giám sát tình hình dịch bệnh thủy sản; đảm bảo chủ động về 

nguồn giống sạch bệnh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, thức ăn, môi 

trường nuôi gắn với cơ sở sản xuất nuôi trồng thủy sản, hiện đại hóa cơ sở chế 

biến và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp thị đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm.  

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp chế biến thủy sản 

và xúc tiến thương mại hiện đại tương đương với trình độ công nghệ của các 

nước phát triển và trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, 

nâng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản lên khoảng 7 tỷ USD vào năm 2015 và gần 

8,6 tỷ USD vào năm 2020. Thu hút lao động nông thôn vào công nghiệp chế 

biến thủy sản, phấn đấu đến năm 2020 sẽ tạo việc làm cho khoảng 5 triệu lao 

động.  

o Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Hướng ngành khai thác hải sản ra xa bờ và viễn dương trên cơ sở xây dựng đội 

tàu hiện đại, kết hợp đánh bắt dài ngày và sơ chế theo tiêu chuẩn quốc tế, phát 

triển dịch vụ hậu cần trên biển đảo (nơi trú đậu tránh bão, cung cấp dịch vụ hậu 

cần, hệ thống thông tin liên lạc, xưởng sửa chữa, cầu cảng...), đẩy mạnh nghiên 

cứu điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường, phòng chống và cảnh báo thiên tai, 

cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển. 

So với hiện nay, cơ cấu sản lượng đánh bắt cá sẽ giảm khoảng 10% là cá tạp 

khai thác ven bờ, mực và tôm tăng 8 - 10%, hải sản khác tăng từ 10 - 12% sản 

lượng hải sản khai thác. Đến năm 2010 và 2015, ổn định sản lượng khai thác hải 

sản ở mức 2,2 triệu tấn. Trong đó, khai thác biển 2 triệu tấn, khai thác thủy sản 

nội địa 200.000 tấn. Đến năm 2020, hợp tác quốc tế, mở rộng hoạt động khai 

thác viễn dương đạt sản lượng khai thác 2,4-2,5 triệu tấn. Tập trung xây dựng 

cơ sở hậu cần nghề cá gồm cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tầu 

cá, cơ sở đóng sửa tầu thuyền, sản xuất ngư lưới cụ phục vụ đánh bắt, xây dựng 

các nhà máy chế biến hải sản và dịch vụ xuất khẩu trực tiếp gắn với phát triển 
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kinh tế và quốc phòng trên các đảo xa, từng bước xây dựng các khu đô thị nghề 

cá ven biển và hải đảo.  

Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống khu bảo tồn biển và bảo tồn thủy sản 

nội địa kết hợp với các mô hình quản lý có sự tham gia của cộng đồng. Xây 

dựng lực lượng kiểm ngư mạnh để kết hợp bảo vệ nguồn lợi với bảo vệ ngư dân 

và an ninh quốc phòng. Chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng chất nổ, chất độc, 

xung điện khai thác hải sản và các nghề khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi 

thủy sản. Quản lý chặt nguồn lợi thủy sản để giảm thiểu, khống chế mức độ 

đánh bắt ven bờ, nội địa trong phạm vi đảm bảo bền vững và tái tạo nguồn lợi, 

gắn với hoạt động du lịch.. Quy hoạch và quản lý một số vùng cấm khai thác, 

khai thác có giới hạn và khu bảo tồn biển, bảo tồn thủy sản tại các vùng nước 

nội địa, giảm số lượng tàu thuyền khai thác ven bờ phù hợp với khả năng khai 

thác cho phép tại các ngư trường. Tiến đến phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy 

sản. Khai thác nội địa ổn định ở mức 200.000 tấn. Hỗ trợ để chuyển phần lớn 

cư dân sống bằng đánh bắt ven bờ sang đánh bắt biển xa, nuôi trồng, chế biến 

thủy sản và các ngành nghề khác.  

 Lâm nghiệp 

o Phát triển 3 loại rừng theo quy hoạch hợp lý 

Sắp xếp, ổn định lại hệ thống 3 loại rừng bao gồm: 8,4 triệu ha rừng sản xuất, 

5,68 triệu ha rừng phòng hộ và 2,16 ha rừng đặc dụng. Phát triển lâm nghiệp 

toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế 

biến lâm sản, bảo vệ môi trường cho du lịch sinh thái. Có cơ chế, chính sách 

phù hợp, tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành 

phần kinh tế tham gia bảo vệ, phát triển rừng.  

Cho phép khai thác lợi ích kinh tế từ rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo nguyên 

tắc bền vững, lấy nguồn thu từ rừng để bảo vệ, phát triển rừng và làm giàu từ 

rừng. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trồng rừng thâm canh, hiện 

đại hoá công nghệ khai thác, chế biến nhằm nâng cao giá trị lâm sản, chú trọng 

phát triển lâm sản ngoài gỗ. Xây dựng các vùng rừng sản xuất nguyên liệu gỗ ở 

Tây Bắc (giấy, ván nhân tạo), Đông Bắc (giấy, dăm, trụ mỏ, đồ mộc), Bắc 

Trung Bộ (dăm giấy, nhựa thông, tre, mây), Nam Trung Bộ (ván nhân tạo, bột 

giấy), Đông Nam Bộ (nguyên liệu giấy), Đồng bằng sông Cửu Long (bột giấy, 

ván nhân tạo, đồ mộc). 
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Nhà nước tập trung đầu tư phát triển rừng phòng hộ ở những vùng đầu nguồn 

nhạy cảm về môi trường tại Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung 

Bộ; rừng phòng hộ ven biển ở các vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung 

Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đảm bảo duy trì cân bằng 

sinh thái, bảo vệ đất, môi trường nước và khí hậu, phòng chống thiên tai, hạn 

chế những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.  

Củng cố và phát triển hệ thống rừng đặc dụng theo hướng bảo tồn nguyên trạng, 

tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các hệ sinh thái đặc thù, bảo tồn qũy gen và 

bảo tồn giá trị đa dạng sinh học.  

o Đổi mới phương thức quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng 

rừng 

Quy hoạch lâm phận quốc gia ổn định cho 16,24 triệu ha rừng và đất lâm 

nghiệp. Gắn chi phí đầu tư với hiệu quả kinh tế và giá trị môi trường, gắn và 

chia sẻ lợi ích giữa chủ rừng với cộng đồng. Xây dựng nhận thức bảo vệ rừng 

để bảo vệ hệ sinh thái, lấy phát triển rừng để bảo vệ. Phối hợp hoạt động bảo vệ 

giữa chủ rừng, cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà 

nước. Giao rừng và đất rừng cho đối tượng quản lý thuộc các thành phần kinh tế 

theo quy hoạch được phê duyệt. Ưu tiên hỗ trợ hình thức kinh doanh của hộ gia 

đình, trang trại, cộng đồng và kinh tế hợp tác, phát triển liên doanh liên kết; sắp 

xếp lại công ty lâm nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp lâm nghiệp 

nhà nước;  

Kết hợp bảo vệ rừng, khai thác rừng với phát triển gây nuôi động thực vật và 

lâm sản ngoài gỗ, bảo tồn đa dạng sinh học. Kết hợp bảo tồn, phòng hộ, khai 

thác với phát triển du lịch sinh thái, các dịch vụ môi trường khác và sản xuất 

nông ngư nghiệp. Kết hợp cải tạo, làm giàu rừng tự nhiên với khai thác vững 

bền để vừa bảo vệ tài nguyên rừng, vừa có nguồn thu hợp lý nhằm tái sản xuất 

mở rộng cho các tổ chức, cá nhân làm lâm nghiệp theo nguyên tắc “khai thác 

rừng giàu dựa trên lượng tăng trưởng bình quân”. Đối với rừng nghèo kiệt và 

mới phục hồi, phải “khoanh nuôi, cải tạo, làm giàu” hoặc thay thế bằng rừng 

trồng có năng suất cao nếu cần. Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trồng cây bóng 

mát và chắn gió kết hợp lấy gỗ dọc theo các công trình giao thông, thủy lợi, 

trong đô thị, trong khu dân cư. Xây dựng chính sách khuyến khích trồng phân 

tán cây lấy gỗ có giá trị. Áp dụng khoa học công nghệ để giám sát, quản lý diễn 

biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, cải tạo giống cây rừng và biện pháp 
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lâm sinh. Phát triển nghề trồng rừng sản xuất thành một ngành kinh tế có vị thế 

quan trọng, đem lại việc làm, thu nhập cho số đông cư dân nông thôn, nhất là 

đồng bào dân tộc miền núi 

Xây dựng các khu công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản, làng nghề 

truyền thống gắn với vùng nguyên liệu thành mũi nhọn kinh tế cho ngành lâm 

nghiệp, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, phấn đấu đến năm 

2020 kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt trên 7,8 tỷ USD. Thu hút mọi thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực có thế mạnh như đồ gỗ nội thất, đồ gỗ 

ngoài trời, đồ mộc mỹ nghệ và sản phẩm mây tre và trồng rừng nguyên liệu. 

Đẩy mạnh chế biến ván nhân tạo, bột giấy, giảm chế biến dăm giấy xuất khẩu. 

Trên cơ sở xác định tỷ lệ gỗ nhập khẩu phục vụ công nghiệp chế biến có hiệu 

quả nhất, quy hoạch các vùng nguyên liệu trong nước cân đối với nguồn cung 

cấp nguyên liệu nhập khẩu ổn định. 

Tạo ra bước đột phá về chính sách để hình thành động lực khuyến khích các 

thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ. Nhanh chóng xóa bỏ tình trạng quản lý lỏng lẻo đất rừng, rà soát lại 

các văn bản giao đất, giao rừng, tiến hành thanh lý, bồi hoàn để thu hồi đất, 

hình thành quỹ đất công tập trung để cho thuê, tổ chức sản xuất rừng trên quy 

mô hàng hóa lớn.  

 Công nghiệp phục vụ nông nghiệp và ngành nghề nông thôn 

o Sản xuất cung ứng phần lớn vật tư phục vụ nông nghiệp 

Nghiên cứu lợi thế của việc sản xuất vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp để 

xác định lượng vật tư sản xuất trong nước – vật tư cần nhập khẩu cân đối có 

hiệu quả nhất, làm căn cứ đề ra chính sách thương mại và khuyến khích các 

thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, 

thuốc thú y và các loại vắc xin phòng bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, phân đạm, 

lân và phân tổng hợp đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất trong nước. Song song 

với tăng cường sản xuất, đẩy mạnh việc quản lý tiêu chuẩn chất lượng các loại 

vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, kể cả sản xuất trong nước và nhập khẩu. 

Cải tiến hệ thống quản lý thị trường, phân phối lưu thông các vật tư nông 

nghiệp chiến lược theo hướng chuyển từ vai trò của các doanh nghiệp lớn sang 

cho các tổ chức đại diện cho người nông dân và người sản xuất. 
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o Cơ khí hóa sản xuất nông lâm ngư 

Cùng với quá trình tập trung hóa đất đai, mở rộng quy mô sản xuất và rút dần 

lao động ra khỏi nông nghiệp, tạo điều kiện tiến hành cơ khí hóa, áp dụng công 

nghệ tin học vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp, trước hết ở những vùng chuyên 

canh sản xuất lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên 

và từ những khâu sử dụng nhiều lao động như làm đất, tưới nước, trừ cỏ, trừ 

sâu, thu hoạch, vận chuyển, chế biến thức ăn gia súc, nuôi trồng, đánh bắt thủy 

sản, nghề muối,… tiến đến cơ giới hóa cho các trang trại, gia trại, áp dụng công 

thức sản xuất công nghiệp, bán công nghiệp. Nâng cao chất lượng và sản lượng 

điện để sử dụng năng lượng điện rộng rãi cho sản xuất nông nghiệp, thay thế 

cho động cơ nổ. Trước hết, trong bơm tưới thủy lợi và công nghiệp chế biến. 

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đi theo mức 

độ tăng quy mô sản xuất từng bước nâng cao chất lượng và công suất cơ giới 

hóa sản xuất nông lâm ngư nghiệp.  

Trên cơ sở nghiên cứu lợi thế, xác định rõ cân đối hợp lý giữa nhập khẩu máy 

móc thiết bị và sản xuất trong nước để đáp ứng yêu cầu phục vụ cơ giới hóa 

nông nghiệp. Áp dụng chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước phát triển 

ngành cơ khí sản xuất, sửa chữa máy móc nông nghiệp, tàu thuyền phục vụ thủy 

sản. Đặc biệt ưu tiên hỗ trợ những ngành áp dụng công nghệ cao, có tỷ lệ nội 

địa hóa cao, thu hút đầu tư trong nước, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đặc 

biệt hỗ trợ cho các làng nghề, các hộ chuyên ở nông thôn, tham gia tổ chức sản 

xuất và làm dịch vụ bảo dưỡng, nâng cấp các công cụ sản xuất tại địa phương. 

Tổ chức nghiên cứu khảo kiểm nghiệm máy, hình thành hàng rào kỹ thuật và 

giải pháp thực hiện kiên quyết để ngăn chặn máy móc rẻ, chất lượng thấp, 

không an toàn, ô nhiễm môi trường nhập khẩu vào Việt Nam. Công khai tiêu 

chuẩn về kỹ thuật sử dụng, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường để tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc mà trong nước sản xuất 

không có hiệu quả. 

Hỗ trợ nhân dân kinh phí và kỹ thuật, tổ chức dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng, tổ 

chức thông tin thị trường giới thiệu sản phẩm, tổ chức sàn giao dịch máy móc 

thiết bị. Hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật, có chính sách trợ cấp nhiên liệu cho 

nông dân, ngư dân, chính sách cho nông dân vay mua máy móc thiết bị, khuyến 

khích đầu tư dịch vụ duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ nông lâm ngư 

nghiệp ở nông thôn. 
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o Phát triển công nghiệp chế biến  

Áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt (hỗ trợ tiền thuê đất, hỗ trợ đào tạo lao 

động, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, đơn giản 

hóa thủ tục, miễn giảm thuế doanh nghiệp ở mức cao nhất,...) để thu hút đầu tư 

của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước phát triển công nghiệp chế 

biến. Đặc biệt khuyến khích các ngành công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, 

áp dụng công nghệ hiện đại, làm ra các sản phẩm có giá trị cao, mở ra hướng 

mới về phát triển thị trường. Hình thành một số đề án phát triển để tập trung 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học và đào 

tạo nghề cho một số khu công nghiệp chế biến tại các vùng trọng điểm sản xuất 

nông nghiệp lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng, Đông 

Nam Bộ, Tây Nguyên. Tăng đáng kể tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế 

biến nông sản trong cơ cấu kinh tế của ngành công nghiệp nhằm tạo việc làm và 

thu nhập cho cư dân nông thôn, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản. 

Trước hết, phát triển các ngành công nghiệp chế biến mà Việt Nam có lợi thế 

sản xuất, có nguyên liệu và thu hút nhiều lao động (chế biến gỗ, hạt điều, thủy 

sản, đồ thủ công mỹ nghệ,...) kết hợp với tổ chức sản xuất nguyên liệu, quy 

hoạch các vùng nguyên liệu chuyên canh có cơ sở hạ tầng và hình thức tổ chức 

sản xuất gắn bó với nhà máy chế biến hoặc các kênh nhập khẩu nguyên liệu ổn 

định để đảm bảo quy mô sản xuất lâu dài. Phát triển từ sơ chế đến chế biến sâu 

đối với những ngành hàng cho đến nay vẫn xuất khẩu nguyên liệu thô (lúa gạo, 

cà phê, hạt tiêu, cao su, chè,…). Nghiên cứu khả năng đầu tư những ngành công 

nghiệp chế biến có giá trị cao mà Việt Nam có tiềm năng phát triển và có thị 

trường (rau quả, sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, dược phẩm, đồ uống…). 

o Phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn 

Tiến hành chương trình nghiên cứu xác định lợi thế và thị trường cho các sản 

phẩm làng nghề. Xác định quan hệ phối hợp giữa kinh tế làng nghề với cơ cấu 

kinh tế chung của cả nước, gắn với công nghiệp và kinh tế đô thị, gắn hoạt động 

kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ du lịch và bảo tồn phát triển 

văn hóa truyền thống. Trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch làng nghề với quy mô, 

cơ cấu sản phẩm, trình độ công nghệ hợp lý đủ sức cạnh tranh, đảm bảo môi 

trường bền vững và thích hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái. Hỗ trợ cho 

các làng đã có nghề xây dựng chương trình phát triển nghề của làng, hỗ trợ các 

làng nghề phát triển thị trường, tiếp thu công nghệ, đào tạo nghề để nâng cao 
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chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Xây dựng triển khai chương 

trình “bảo tồn và phát triển mỗi làng một nghề”.  

Trên cơ sở nghiên cứu lợi thế so sánh và truyền thống của các địa phương gắn 

với dự báo thị trường tương lai, tổ chức quy hoạch để thu hút mọi thành phần 

kinh tế đầu tư phát triển các làng nghề, làng dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng, 

Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ,... phát 

huy vai trò cộng đồng, các tổ chức dân sự, để gắn giữa sản xuất và dịch vụ nghề 

với du lịch nông thôn, du lịch văn hóa.  

Phối hợp với chiến lược phát triển công nghiệp, quy hoạch đưa các nhà máy, 

khu công nghiệp đô thị về nông thôn. Trước hết, trong giai đoạn 2010-2015, 

đưa hết các khu công nghiệp và xí nghiệp sử dụng nhiều lao động (dệt may, da 

giày,chế biến thủy sản…) và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản ra xa địa 

bàn đô thị, định hướng vào các vùng đồng bằng tập trung nhiều dân cư và các 

vùng nguyên liệu nông nghiệp. Tiếp theo đó là các công nghiệp vật liệu xây 

dựng, công nghiệp chế tạo, lắp ráp,… Từng bước phát triển các nhà máy, xí 

nghiệp công nghiệp nông thôn trở thành vệ tinh sản xuất gia công phục vụ nhà 

máy công nghiệp lớn. Giảm bớt tình trạng di cư của đội ngũ lao động về các 

thành phố lớn. 

o Nghề muối 

Qui hoạch phát triển sản xuất muối ở những vùng có lợi thế so sánh nhất ở vùng 

duyên hải Nam Trung Bộ, có khả năng cạnh tranh với các vùng sản xuất muối 

trên thế giới (lượng mưa thấp, số giờ nắng cao, nồng độ muối trong nước biển 

cao). Tập trung mở rộng diện tích, đầu tư phát triển nghề muối công nghiệp, 

hiện đại, quy mô lớn, áp dụng công nghệ tiên tiến, đầu tư phát triển hệ thống 

thủy lợi, cơ giới hóa, tự động hóa, nâng cao năng suất và chất lượng chế biến 

phục vụ tiêu dùng, công nghiệp tại các vùng này. Đến năm 2020, đảm bảo sản 

lượng muối cả nước đạt 1.350.000 tấn trên tổng diện tích muối công nghiệp là 

8.500ha.   

Thu hẹp sản xuất muối thủ công ở những vùng sản xuất quy mô nhỏ, kém hiệu 

quả ở miền Bắc và miền Nam (số ngày nắng thấp, lượng mưa cao, nồng độ 

muối trong nước biển thấp), hỗ trợ để chuyển dần người làm muối sang nuôi 

trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và lao động phi nông nghiệp. 

Cải thiện hệ thống kinh doanh phân phối, huy động cơ chế thị trường giải quyết 



 44 

hiệu quả việc xuất, nhập và phát triển thị trường đảm bảo nhu cầu trong nước và 

lợi ích của người sản xuất.    

b. Định hướng phát triển dịch vụ công phục vụ nông nghiệp 

Cùng với mức tăng thu nhập và trình độ áp dụng khoa học của nông dân, từng 

bước xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công cho sản xuất nông nghiệp và 

kinh tế nông thôn theo cả hai hướng. Đối với vùng khó khăn, trợ cấp trực tiếp 

cho người sử dụng nắm quyền chủ động lựa chọn, chi trả dịch vụ do các tổ chức 

của nhà nước cung cấp. Đối với vùng thuận lợi, nhà nước hỗ trợ các thành phần 

kinh tế cùng tham gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật có thu phí.  

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các loại dịch vụ hiện nay chưa phát triển nhưng 

đang trở nên cần thiết như: phân tích, dự báo thị trường; thông tin thị trường, 

xúc tiến thương mại; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng; 

bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai; bảo vệ môi trường,... Đáp ứng những 

yêu cầu của sản xuất kinh doanh nông nghiệp tương lai với chất lượng cao,  

Sắp xếp lại các tổ chức dịch vụ công phục vụ sản xuất trong tương lai có thể 

phân cấp cho các tổ chức sản xuất và cộng đồng trực tiếp thực hiện để dành lực 

lượng và ngân sách cho các loại hình dịch vụ công mới. Cần tổ chức bổ sung 

các cục và đơn vị sự nghiệp đáp ứng nhu cầu mới, tiến hành đầu tư cơ sở hạ 

tầng, đào tạo đội ngũ cán bộ tiếp thu công nghệ mới để các loại hình dịch vụ 

công mới nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, tương đương tiêu chuẩn các 

nước tiên tiến trong khu vực. 

 Khuyến nông 

Tiến hành phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống địa phương, từ chính 

quyền sang các tổ chức cộng đồng và đoàn thể quần chúng, để từng bước 

chuyển việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí khuyến nông cho các đối tượng 

sản xuất trực tiếp điều hành nhằm đáp ứng kịp thời và thiết thực cho nhu cầu 

sản xuất. Chuyển hình thức khuyến nông theo các chương trình, ra quyết định 

từ cấp trên sang khuyến nông trực tiếp đáp ứng các yêu cầu của sản xuất từ 

người dân. 

Từng bước xã hội hóa, đa dạng hóa dịch vụ khuyến nông phục vụ các mục tiêu 

phát triển sinh kế cho cư dân nông thôn (nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, 

chế biến, ngành nghề,...). Nhà nước tập trung vào hoạt động đào tạo, chuyển 

giao công nghệ, hỗ trợ thông tin, trợ cấp kinh phí. Tiến tới chuyển lực lượng 

cán bộ khuyến nông và hoạt động khuyến nông sang cho cộng đồng địa 

phương, cơ sở sản xuất, các hợp tác xã, hội nông dân và các hiệp hội trực tiếp 
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quản lý nhằm tạo điều kiện để lực lượng này thực sự đáp ứng được nhu cầu 

thiết thực của sản xuất. Dần hình thành hệ thống khuyến nông do dân tổ chức 

và quản lý, được nhà nước hỗ trợ.  

 Bảo vệ thực vật 

Tổ chức đồng bộ hệ thống bảo vệ thực vật từ trung ương đến địa phương. Tập 

trung vào công tác dự tính, dự báo, cảnh báo và tư vấn để mọi đối tượng sản 

xuất cùng tham gia phòng chống dịch bệnh. Áp dụng các biện pháp phòng trừ 

tổng hợp, kết hợp phòng chống sâu bệnh với bảo vệ môi trường và bảo đảm an 

toàn thực phẩm.  

Ở những vùng có điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham 

gia cung cấp dịch vụ bảo vệ thực vật có thu phí, hỗ trợ hình thành hoạt động 

bảo hiểm dịch bệnh của các tổ chức nông dân, tổ chức kinh tế hợp tác và các tổ 

chức tài chính chuyên nghiệp. 

Tập trung đầu tư để nâng cao trình độ hoạt động của các tổ chức quản lý hoạt 

động vệ sinh dịch tễ lên ngang tiêu chuẩn các nước tiên tiến trong vùng, cả về 

trang bị, kiến thức, kỹ năng, cơ sở hạ tầng, điều kiện làm việc để có thể đàm 

phán, xử lý, bảo vệ quyền lợi của người sản xuất kinh doanh Việt Nam tương 

đương với các nước đối tác và hình thành hàng rào bảo vệ kỹ thuật hiệu quả. 

 Thú y 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, tập trung nguồn lực thú y vào tăng cường 

công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu, biên giới, vùng giáp ranh giữa các địa 

phương, cửa ngõ các thành phố lớn, các vùng sản xuất hàng hóa chăn nuôi lớn. 

Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống thú y, kiểm dịch phòng trừ dịch bệnh cho gia 

súc gia cầm, tổ chức đồng bộ hệ thống thú y nhất là ở cấp cơ sở. Xây dựng các 

vùng an toàn dịch bệnh, tách sản xuất chăn nuôi khỏi các khu dân cư tập trung, 

làm tốt công tác thông tin kiểm soát dịch. Huy động toàn dân tham gia phòng 

chống dịch bệnh. Công tác thú y có thu phí và hoạt động bảo hiểm dịch bệnh 

được khuyến khích như đối với hoạt động bảo vệ thực vật.  

 Quản lý chất lượng 

Xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và chất lượng sản phẩm từ hệ thống các phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm 

đến lấy mẫu, giám sát thị trường, cấp phép, chứng nhận. Đảm bảo bảo vệ quyền 

lợi của người sản xuất và người tiêu dùng. Ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất 

lượng cho các mặt hàng.  
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Hình thành chế độ tự đăng ký, tự kiểm tra và trách nhiệm công bố thông tin về 

tiêu chuẩn chất lượng trên bao bì vật tư và nông sản hàng hóa. Hình thành hệ 

thống thanh tra kỹ thuật chuyên ngành kết hợp với mạng lưới thanh tra ngoài 

nhà nước được cấp phép để giám sát chất lượng vật tư đầu vào và sản phẩm đầu 

ra của nông nghiệp. Khuyến khích các tổ chức hiệp hội sản xuất kinh doanh chủ 

động ban hành và kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng vật tư hàng hóa của tổ chức 

mình. 

Thể chế hóa hoạt động của các tổ chức đại diện cho người tiêu dùng, khách hàng 

để chủ động giám sát, đánh giá, kiểm tra, công bố khách quan và thông qua hệ 

thống tư pháp để xử lý các sai phạm và tranh chấp về tiêu chuẩn chất lượng của 

vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị nông nghiệp, hàng hóa nông sản.  

3.2. Định hướng phát triển nông thôn 

Phát động Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đổi mới 

một cách căn bản đời sống vật chất tinh thần của cư dân nông thôn theo hướng 

có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ 

chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch 

vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân 

tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Nội dung xây 

dựng nông thôn mới dựa theo Bộ Tiêu chí Quốc gia được qui định tại Quyết 

định 491 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Di dân tái định cư để cải thiện thu nhập và điều kiện sống cho nhân 

dân 

Thực hiện tốt các chương trình di dân tái định cư phục vụ cho các công trình 

xây dựng công nghiệp đô thị và cơ sở hạ tầng lớn. Từng bước thực hiện nguyên 

tắc "người dân khi chuyển đến nơi ở mới có điều kiện sống và thu nhập bằng 

hoặc tốt hơn nơi ở cũ", tiến hành các chương trình nghiên cứu đánh giá hiệu quả 

kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường của các chương trình di dân tái 

định cư, xác định các tiêu chí phải đạt cho các hoạt động này để đánh giá và ra 

quyết định triển khai di dân.  

Tiến hành rà soát, nghiên cứu xác định các khu vực thường xảy ra thiên tai, rủi 

ro (lũ quét, lũ ống, bão, lụt,...), những khu vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp 

bất thuận (không có nguồn nước, đất dốc, nước ô nhiễm nặng...), những khu 

vực quá hẻo lánh, xa các trục kết cấu hạ tầng (xa đường, hệ thống điện, không 
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có thông tin liên lạc...), những vùng có khả năng chịu tác động xấu do biến đổi 

khí hậu, để tiến hành quy hoạch di dời nhân dân đến các khu vực định cư an 

toàn và thuận tiện hơn cho sản xuất và đời sống.  

Tiến hành dạy nghề, cho vay vốn, hỗ trợ vật tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, kết 

nối với thị trường để người dân có việc làm và thu nhập mới ổn định lâu dài, 

thích ứng với mức phát triển của xã hội. Quy hoạch xây dựng các khu tái định 

cư vào những nơi còn quỹ đất, an toàn về mặt môi trường và phải tính đến đặc 

điểm kinh tế xã hội của các nhóm dân cư. Việc bồi hoàn đất đai và các công 

trình kiến trúc phải theo cơ chế thị trường, đảm bảo lợi ích của người dân, của 

nhà đầu tư và của nhà nước.  

Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác, liên doanh, áp dụng 

các chính sách hỗ trợ, khuyến khích (cung cấp thông tin, đào tạo nghề, dạy 

ngoại ngữ, cho vay vốn, trợ giúp thủ tục pháp lý, miễn thuế xuất khẩu, hỗ trợ ổn 

định đời sống ban đầu, …) để đưa người sản xuất kinh doanh giỏi và lao động 

từ nông thôn triển khai hợp tác sản xuất nông nghiệp với một số quốc gia có 

nhu cầu.  

 Phát triển cộng đồng nông thôn  

Tiến hành các chương trình nghiên cứu hoàn chỉnh về thiết chế, bản sắc của các 

cộng đồng làng bản tại các vùng sinh thái chính (văn hóa, tập tục, quan hệ huyết 

thống, lịch sử, tôn giáo,…). Trên cơ sở đó, tổ chức mô hình phát triển cộng 

đồng và phát triển nông thôn ở các vùng sinh thái chính, tổng kết, rút kinh 

nghiệm để đưa ra chính sách nhân rộng mô hình.  

Đầu tư hỗ trợ tăng cường năng lực, xây dựng chính sách và thể chế nhằm phát 

huy dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức cộng đồng và các tổ chức 

đoàn thể chính trị xã hội ở nông thôn để chủ động tham gia vào các hoạt động 

như quản lý và giám sát các chương trình phát triển (xóa đói giảm nghèo, phát 

triển nông thôn...), quản lý và khai thác tài nguyên tự nhiên (đất, rừng, nước, 

bảo vệ động vật quý hiếm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản...), quản lý khai thác bảo 

trì, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng, các cơ sở hạ tầng phục vụ dân 

sinh (cầu, chợ, nhà văn hóa, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, nước,...), 

tham gia quản lý xã hội, môi trường (bảo vệ an ninh, khuyến học, giữ gìn vệ 

sinh môi trường, các tổ chức hiếu hỉ, bảo tồn và gìn giữ các di tích lịch sử, 

truyền thống văn hóa, tập tục...), tham gia vào việc xây dựng, triển khai thực 
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hiện và đánh giá, góp ý cho các chủ trương chính sách của nhà nước, tham gia 

quản lý và cung cấp các dịch vụ công cộng (thú y, khuyến nông, chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng, phòng chống thiên tai.  

3.3. Định hướng phát triển thủy lợi và cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn 

 Định hướng phát triển thuỷ lợi 

Lấy tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng nước làm mục tiêu chính, ưu tiên xây 

dựng các hệ thống thủy lợi tiết kiệm nước, phát triển các tổ chức dùng nước của 

nông dân, của cộng đồng địa phương và của nhà đầu tư để bảo vệ, quản lý vận 

hành hiệu quả hệ thống thuỷ lợi và tiết kiệm nguồn nước, nâng hiệu suất sử 

dụng công suất thiết kế lên trên 90%. Tăng dần mức đảm bảo phục vụ cấp nước 

cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.... Tăng năng lực 

phòng chống thiên tai. 

o Đảm bảo nhu cầu cấp thoát nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh 

và các ngành kinh tế 

Cấp đủ nguồn nước để khai thác 4,5 triệu ha đất cây hàng năm, tiến tới bảo đảm 

tưới chủ động cho 100% diện tích lúa 2 vụ (3,32 triệu ha). Nâng dần tần suất 

đảm bảo tưới lên 85%. Mở rộng diện tích tưới cho rau màu, cây công nghiệp. 

Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, (80% được cấp nước chủ động). Cấp nước 

chủ động cho phần lớn diện tích làm muối. 100% cư dân nông thôn có nước 

sạch và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; đảm bảo đủ nước cho phát triển công 

nghiệp, nước cho dịch vụ. Cấp nước sinh hoạt cho nông thôn và đô thị (cho dân 

cư nông thôn với mức cấp 60 lít/người /ngày). Ưu tiên giải quyết vấn đề nước 

sinh hoạt cho vùng miền núi phía Bắc. Dựa trên cơ sở nghiên cứu hiệu quả kinh 

tế xã hội và môi trường, lựa chọn ưu tiên đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ đa 

mục tiêu (sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nghề muối kết hợp với giao thông, du 

lịch phòng chống thiên tai, phục vụ dân sinh...). Đảm bảo tiêu nước cho các đô 

thị lớn, ở những vùng đồng bằng, vùng thấp trũng phục vụ phát triển dân sinh, 

nông nghiệp và các ngành kinh tế khác với tần suất 5-10%; Thích ứng với điều 

kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

Dành kinh phí đáng kể cho các hoạt động duy tu, bảo dưỡng, khai thác hiệu quả 

công trình, nâng cao hiệu suất sử dụng nước. Nâng cao năng lực và trình độ 

khoa học công nghệ về nghiên cứu đánh giá nguồn nước, quy hoạch, thiết kế, 

xây dựng thuỷ lợi và quản lý khai thác công trình thuỷ lợi đạt mức trên trung 
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bình của châu Á. Tiếp tục hoàn thiện mục tiêu kiên cố hóa kênh mương. Song 

song với chủ trương miễn giảm thủy lợi phí cho người sản xuất nông nghiệp, 

tiến hành xác định giá trị để thu phí bù đắp cho việc sử dụng nước vào các mục 

đích kinh tế khác đem lại lợi nhuận cao (thủy điện, du lịch, công nghiệp,…).  

Nâng cấp, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống công trình hiện 

có. Áp dụng các giải pháp công trình và công nghệ tiên tiến, đầu tư xây dựng 

thêm các công trình thủy lợi phục vụ mục đích tổng hợp quy mô vừa và lớn ở 

các lưu vực sông, vừa và nhỏ ở các vùng miền núi, các công trình cấp nước 

ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ dân sinh, sản xuất nông ngư nghiệp và nghề muối ở 

các vùng ven biển. Phát triển hệ thống kênh thau chua, dẫn ngọt, ngăn mặn, 

phòng chống sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạo nguồn nước tưới, nước 

sinh hoạt cho vùng Bắc Trung Bộ. Cấp nước cho các vùng thiếu nước ở duyên 

hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, ngăn mặn, tiêu thoát, ngăn triều cường cho 

vùng Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh. 

o Cung cấp đầy đủ nước sạch và đảm bảo vệ sinh nông thôn  

Tiến hành đánh giá hiệu quả của việc đầu tư cung cấp nước sạch cho các vùng 

nông thôn. Đề ra giải pháp thích hợp (xử lý nước mặt, khai thác nguồn nước tự 

nhiên, khai thác nước ngầm, tích trữ nước mưa,...), áp dụng chính sách ưu tiên 

đặc biệt (cấp đất, cho thuê đất, miễn thuế kinh doanh và nhập thiết bị, hỗ trợ 

vốn, cung cấp kỹ thuật, hỗ trợ thủ tục,…) để huy động mọi thành phần kinh tế 

đầu tư và tổ chức, đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho mọi vùng.  

Hỗ trợ cư dân nông thôn hoàn tất việc xây dựng các công trình vệ sinh căn bản 

ở hộ gia đình (nhà tắm, nhà vệ sinh) và hỗ trợ cộng đồng, địa phương xây dựng 

các công trình vệ sinh và môi trường công cộng (nhà vệ sinh công cộng, nhà 

tắm, bến nước,...)  

 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông thôn 

Phát triển giao thông nông thôn bền vững gắn với mạng lưới giao thông quốc gia, 

bảo đảm thông suốt bốn mùa tới các xã và cơ bản có đường ô tô đến thôn, bản. 

Ưu tiên phát triển giao thông ở các vùng khó khăn để có điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội nhanh hơn. Quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống đường đến các vùng 

trung du, miền núi và ven biển để phát triển công nghiệp và đô thị. Từng bước 

nâng cao chất lượng đường nông thôn; có cơ chế, chính sách đảm bảo duy tu bảo 
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dưỡng thường xuyên. Phát triển giao thông thuỷ, xây dựng các cảng sông, nạo 

vét luồng lạch và các phương tiện vận tải sông, biển an toàn.  

Cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ điện phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư 

nông thôn. Phát triển hệ thống bưu chính viễn thông, nâng cao khả năng tiếp cận 

thông tin cho mọi vùng nông thôn, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải 

đảo. Quy hoạch bố trí lại dân cư nông thôn gắn với việc quy hoạch xây dựng 

công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị ở các vùng. Thực hiện chương trình xây 

dựng nông thôn mới với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng vùng, chú 

ý các xã còn nhiều khó khăn ở miền núi, biên giới, bãi ngang, hải đảo. Phát triển 

mạng lưới thị trấn, thị tứ theo quy hoạch; tiếp tục thực hiện phương châm “Nhà 

nước và nhân dân cùng làm”, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ 

nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xoá nhà tạm ở nông thôn, 

thực hiện chương trình nhà ở cho đồng bào vùng bão, lũ; bố trí lại dân cư ra khỏi 

vùng bão, lũ, vùng sạt lở núi, ven sông, ven biển. Nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở, 

y tế dự phòng, các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, các trung tâm y tế vùng, các 

cơ sở y tế chuyên sâu; hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường học; xây dựng 

các trung tâm, nhà văn hoá - thể thao tại thôn, xã.  

3.4. Định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 

 Chiến lược bảo vệ môi trường 

Áp dụng đánh giá môi trường chiến lược cho mọi hoạt động quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình, dự án phát triển của ngành. Tiến hành giám sát, kiểm tra 

mức độ ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm môi trường do sản xuất nông nghiệp đem 

lại cho tự nhiên và trong nông sản, giám sát đánh giá mức độ ô nhiễm do sản 

xuất công nghiệp, chất thải đô thị gây ra cho nông thôn để xác định giải pháp và 

lộ trình xử lý. 

Đánh giá xác định hiệu quả và tác động của việc khai thác tài nguyên (đất, 

nước, đa dạng sinh học, khoáng sản) trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và 

kinh tế nông thôn, trong hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh tế đô thị đến 

cân bằng sinh thái nông thôn, trước hết ở những lĩnh vực và địa bàn nhậy cảm. 

Trên cơ sở đó đề ra giải pháp và lộ trình xử lý khắc phục hậu quả. 
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Nghiên cứu dự báo và đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh, rủi ro cho sản 

xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội nông thôn làm cơ sở đề ra các giải pháp 

quản lý rủi ro, khắc phục hậu quả, chủ động phòng chống với sự tham gia của 

toàn xã hội. Từng bước xây dựng hệ thống an sinh xã hội, trước hết nhắm vào 

đối tượng dễ bị tổn thương và các vùng khó khăn.  

Nghiên cứu xác định mâu thuẫn xã hội, các yếu tố mất công bằng, các tệ nạn xã 

hội, sự khác biệt lợi ích kinh tế và các nguy cơ khác nhau dẫn đến hình thành các 

điểm nóng chính trị xã hội, các xung đột cộng đồng, các khiếu kiện kéo dài,… để 

chủ động đề ra biện pháp xử lý, chủ động phòng chống theo hướng phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, tính chủ động và tự đề kháng của cộng đồng. 

Xây dựng chương trình nghiên cứu, thử nghiệm để xác định cơ sở khoa học, 

cho các vấn đề môi trường cần được quản lý như chi trả dịch vụ môi trường; 

xác định giá trị các nguồn tài nguyên khan hiếm như nước, đất; xác định trữ 

lượng tài nguyên sinh học, tài nguyên biển, phòng chống thiên tai; đối phó với 

biến đổi khí hậu,… từ các căn cứ trên xây dựng lộ trình hình thành hệ thống 

chính sách cho các vấn đề môi trường và quản lý tài nguyên nêu trên. 

Đầu tư thích đáng để xây dựng lực lượng, trước hết là đào tạo đội ngũ cán bộ và 

tiếp thu khoa học công nghệ để trong vòng 5-10 năm hình thành lực lượng đủ 

sức làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên và 

quản lý thiên tai, giám sát dự báo thị trường, phát triển cộng đồng, phát triển 

nông thôn trong tương lai. Trước hết cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực 

chính quy và xây dựng hệ thống phương pháp làm việc chuyên nghiệp theo tiêu 

chuẩn quốc tế. 

 Chiến lược phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

Nâng cao mức bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, chủ động phòng chống 

hoặc thích nghi để giảm thiểu tổn thất, chống xói mòn, suy thoái đất đai, bảo vệ 

môi trường sinh thái nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn cho nhân dân. 

Hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng bị động xử lý tình huống và giải quyết hậu 

quả hiện nay, giảm thiểu thiệt hại về người và của và ổn định tổ chức sản xuất 

đối với các vùng chịu thiên tai có quy luật tương đối rõ ràng về không gian và 

thời gian như bão, lũ, triều cường, sạt lở đất, cháy rừng,...  Triển khai thực hiện 
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các biện pháp đồng bộ phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu 

toàn cầu.  

Chú trọng nâng cao nhận thức của nhan dân, nâng cao vai trò của cộng đồng 

dân cư trong phòng chống thiên tai. 

Củng cố hệ thống đê điều, xây dựng các hồ chứa khai thác tổng hợp có nhiệm 

vụ cắt lũ hạ du ở các vùng miền núi và thượng lưu, vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ, Tây Nguyên. Đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, đê, kè, cống. Hoàn 

chỉnh hệ thống đê chống lũ từng phần ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

đồng bằng Trung Bộ. Nâng cao năng lực ngăn lũ, tiêu thoát lũ, hình thành các 

vùng an toàn lũ. Xoá bỏ các khu chậm lũ ở đồng bằng sông Hồng. Giảm nhẹ tác 

hại do lũ và lũ quét ở miền núi phía Bắc. Hoàn chỉnh, nâng cấp hệ thống đê 

biển, đê cửa sông đảm bảo chống được mức nước triều tần suất 5% ứng với gió 

bão cấp 9, cấp 10 ở đồng bằng sông Hồng, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng 

bằng sông Cửu Long. 

3.5. Định hướng chiến lược phát triển các vùng sinh thái nông nghiệp  

a) Vùng Trung du miền núi phía Bắc 

Trong tương lai, sẽ phát triển các đô thị trung tâm, các đô thị gắn với khu công 

nghiệp. Phát triển mạnh công nghiệp thủy điện và khai thác khoáng sản. Nâng 

cấp các cửa khẩu biên giới và phát triển kinh tế cửa khẩu. Hình thành mạng lưới 

giao thông đường sắt, đường bộ, đường sông và các cơ sở dịch vụ phục vụ vận 

tải vật tư, nông sản, phát triển du lịch, dịch vụ dọc theo hai trục hành lang chính 

Bắc-Nam và Tây-Đông, các tuyến đường trục từ Hà Nội đi các tỉnh biên giới, 

các tuyến đường vành đai biên giới và các đường nhánh. Nhờ đó, kết nối vùng 

miền núi phía Bắc với kinh tế cả nước, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và 

dịch vụ ở các vùng thị trấn, thị tứ dọc quốc lộ và ở các cửa khẩu lớn, tăng 

cường hoạt động dịch vụ du lịch và thương mại. 

Định hướng nông nghiệp chung là: phát triển lâm nghiệp; bảo vệ rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng để duy trì nguồn nước, bảo vệ đất, thâm canh rừng sản xuất 

trồng kết hợp các loại cây gỗ quý bản địa và cây nguyên liệu cho công nghiệp; 

phát triển nông nghiệp đa dạng; thâm canh lúa, hoa màu, cây công nghiệp, cây 

ăn quả, rau và hoa, cây thức ăn gia súc phát triển chăn nuôi đại gia súc; bảo tồn 

phát triển các ngành nghề truyền thống của vùng. 
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Nông nghiệp: sản xuất tập trung thâm canh các sản phẩm hàng hóa có lợi thế: 

chè, cà phê chè, vải, ngô, đậu tương, thuốc lá, rau và hoa cao cấp ở những vùng 

thuận lợi. Phát triển chăn nuôi gia súc: trâu, bò, lợn theo hướng trang trại và 

công nghiệp. 

Lâm nghiệp: Phát triển và bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn 

và rừng đặc dụng, Phát triển nhanh vốn rừng. Phát triển các cây có lợi thế cây 

họ giẻ, re, giổi, lim, nghiến, pơmu, lát hoa, tre trúc. Tăng nhanh độ che phủ 

rừng, nhất là tại tiểu vùng Tây Bắc. Hình thành một số vùng tập trung quy mô 

lớn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến (giấy, ván nhân tạo, đồ 

mộc, …). Có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù nhằm tạo ra bước đột phá trong 

phát triển lâm nghiệp khu vực Tây Bắc. 

Thủy sản: phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên hệ thống sông, hồ chứa 

với các đối tượng nuôi truyền thống và nuôi thủy đặc sản trong vùng theo 

phương thức nuôi, khai thác bền vững hiệu quả cao, thân thiện với môi trường. 

Phát huy lợi thế về khí hậu, địa hình vùng núi cao tại các tỉnh như Lai Châu, 

Lào Cai, Điện Biên nuôi trồng một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá 

hồi, cá tầm, cá tiểu bạc và các loài cá nước lạnh khác. 

Tập trung hình thành hệ thống kiểm dịch, bảo vệ thực vật, quản lý thị trường, 

hình thành rào chắn vững chắc về vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ 

thuật ở biên giới phía Bắc. Thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp 

nông thôn, trước hết là giao thông, nước sinh hoạt và điện để phục vụ sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa, phát triển thủy lợi với mục tiêu tổng hợp ở nơi có điều 

kiện (kết hợp tưới tiêu, phòng chống thiên tai, nuôi trồng thủy sản, phát điện, du 

lịch,…). Phát triển nông nghiệp hàng hóa phát huy lợi thế so sánh của vùng 

nông nghiệp sinh thái đa dạng, gắn kết chặt chẽ với hoạt động bảo quản chế 

biến và thị trường tiêu thụ để đạt hiệu quả cao. 

Phát triển nông thôn: Phấn đấu đến năm 2020 có 40% số xã đạt chuẩn xã nông 

thôn mới giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. 

Ba mô hình phát triển nông thôn chính cho vùng này là: 

- Mô hình thôn (bản) vùng cao gắn với các hoạt động kinh tế nông lâm nghiệp, 

bảo vệ rừng, cộng đồng thôn (bản) sống với rừng, bảo vệ rừng. Các thôn bản 

này gắn với nhau bằng hệ thống hạ tầng đáp ứng được nhu cầu cuộc sống và 

sản xuất, an ninh (đường, điện, truyền thông…). Hạ tầng tốt sẽ giúp đồng bào 
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khai thác được thế mạnh của rừng, phát triển du lịch, khai thác lâm sản, kêu gọi 

doanh nghiệp về đầu tư dịch vụ du lịch và chế biến nông sản (rau, quả, cây công 

nghiệp, cây dược liệu…). Mô hình tổ chức nông thôn dựa vào những tập quán 

cộng đồng, tôn trọng văn hóa truyền thống, gắn với công tác quản lý rừng đặc 

dụng, vườn quốc gia, khu bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn biển, bảo tồn thủy 

sản vùng nước nội địa, đảm bảo an ninh biên giới. 

- Mô hình các xã, cụm thôn bản ở trung du, vùng núi thấp gắn với các hoạt 

động kinh tế là trang trại vừa và lớn sản xuất cây công nghiệp (chè, cây ăn quả, 

cây dược liệu...), các nhà máy chế biến, các khu công nghiệp nhỏ đặt tại các thị 

trấn thị tứ. Cần phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất tốt (đường, điện…) 

cho các thị trấn và thị tứ trung tâm để phát triển công nghiệp và dịch vụ. Hạ 

tầng dân sinh cần xây dựng hoàn chỉnh đến từng thôn bản, đảm bảo không gian 

nông thôn đặc trưng theo vùng, dân tộc. Cộng đồng dân cư nông thôn mới ở đây 

trong thời gian tới sẽ không chỉ là nông dân mà sẽ bao gồm thêm các thành 

phần công nhân, thương nhân, doanh nhân… Cuộc sống của người dân sẽ dựa 

vào: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; lao động trong các xí nghiệp, doanh 

nghiệp; làm dịch vụ. 

- Mô hình cụm xã định canh định cư, đặc biệt với các khu vực để làm thủy lợi, 

thủy điện, đưa đồng bào dân tộc vùng cao tập trung định canh định cư… Qui 

hoạch ngay từ đầu khu dân cư có hạ tầng phù hợp với nhu cầu đồng bào, gắn 

với các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ,… giúp 

người dân định canh, định cư đảm bảo cuộc sống. Những chính sách tái định 

canh, định cư có thể dùng làm đòn bẩy đưa doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, về định cư cùng với người dân. 

 b) Đồng bằng sông Hồng 

Đây là vùng kinh tế trọng điểm phát triển các khu công nghiệp, công nghệ cao, 

xuất khẩu (công nghiệp điện tử, thông tin, cơ khí, luyện kim,…); các dịch vụ tri 

thức cao về đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại,... Sẽ hoàn thiện và 

nâng cấp kết cấu hạ tầng, trước hết là các tuyến trục quốc lộ và liên tỉnh lộ trên 

toàn vùng, hoàn chỉnh các cảng Hải Phòng, Cái Lân và các sân bay quốc tế. 

Cần phối hợp với công tác xây dựng quy hoạch và chiến lược đô thị để xác định 

đúng vai trò của thành phố Hà Nội theo hướng tập trung vào thực hiện các chức 

năng chính của thủ đô (trung tâm hành chính, thực hiện các dịch vụ cao cấp). 
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Các chức năng sản xuất, cung cấp dịch vụ thông thường, gắn với các khu đô thị 

là nơi cư trú của thị dân sẽ được phân tán ra các đô thị vệ tinh lan tỏa ra toàn 

Đồng bằng sông Hồng. Gắn phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông 

thôn với quy hoạch phát triển Hà Nội, các đô thị cấp 2 lớn và các khu công 

nghiệp trong vùng.  

Định hướng nông nghiệp chung là: sản xuất thâm canh lúa đặc sản, rau, hoa và 

cây trồng vụ đông; phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm; nuôi thủy sản nước lợ, 

nước ngọt và nuôi hải sản trên biển; phát triển khai thác hải sản Vịnh Bắc bộ 

vùng đánh cá chung Việt Nam- Trung Quốc và thương mại thủy sản với Trung 

Quốc; phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới và 

dịch vụ; lâm nghiệp chú trọng trồng cây phân tán, khôi phục rừng ngập mặn ở 

vùng thuận lợi. 

Phát triển nông nghiệp thâm canh cao. Nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích 

canh tác, từng bước xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao. Cung cấp sản 

phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng cho các thành phố và cho vùng. Phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, 

kinh tế trang trại tập trung thâm canh lúa, màu trên quy mô trung bình và lớn, 

phát triển các vùng rau, hoa, tổ chức lại chăn nuôi theo hướng công nghiệp và 

bán công nghiệp trên địa bàn tập trung ngoài khu dân cư, phát triển nuôi trồng 

thủy sản nước ngọt và nước lợ ven biển. Trồng rừng phòng hộ môi trường, đô 

thị, khu công nghiệp và rừng phòng hộ ven biển. Củng cố và phát triển hệ thống 

giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và cải tiến quản lý để đảm bảo 

hiệu quả khai thác, sử dụng tổng hợp hệ thống thủy lợi.  

Nông nghiệp: Phát triển vùng lúa hàng hoá, rau, hoa chất lượng cao, đẩy mạnh 

canh tác vụ đông. Phát triển và xây dựng thương hiệu cho vùng cây ăn quả đặc 

sản, phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm theo hướng công nghiệp, tập trung gắn 

liền cơ sở giết mổ, chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi 

trường. 

Lâm nghiệp: Bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển thế 

giới, phát triển rừng phòng hộ ven biển. Phát triển trồng cây xanh trong các khu 

dân cư, khu đô thị, công nghiệp, trồng cây phân tán ở nông thôn để tạo môi 

trường sống xanh sạch đẹp.  
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Thuỷ sản: Chuyển nuôi trồng thủy sản nước ngọt từ ao hồ nhỏ ruộng trũng sang 

nuôi trồng thủy sản tập trung trong các trang trại, áp dụng tiêu chuẩn GAP và 

CoC trong nuôi thủy sản để đạt năng suất, hiệu quả cao, phát triển nuôi trồng 

sinh vật cảnh, đặc biệt cá cảnh biển. Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ và viễn 

dương, chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ven bờ và trong nội địa sang các 

hoạt động kinh tế khác, hình thành hai trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở Hải 

Phòng là Cát Bà và đảo Bạch Long Vĩ. 

Phát triển nông thôn: đến năm 2020 phấn đấu 70% số xã trong vùng đạt xã 

nông thôn mới. Đẩy mạnh đào tạo nghề lao động để chuyển một phần đáng kể 

lao động sang phục vụ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Hình 

thành các khu dân cư và thị trấn, thị tứ ở nông thôn phục vụ lao động và dịch vụ 

cho hoạt động công nghiệp và kinh tế đô thị lớn của vùng. Phát triển nông 

nghiệp đa chức năng (sản xuất, cảnh quan, môi trường, du lịch, văn hóa), kết 

hợp hài hòa không gian nông thôn, nông nghiệp và không gian đô thị, công 

nghiệp. Thực hiện li nông bất li hương, tăng thu nhập và tạo việc làm cho phần 

lớn cư dân nông thôn từ hoạt động phi nông nghiệp. 

Bốn mô hình phát triển nông thôn chính cho vùng này là: 

- Mô hình làng nghề nông thôn tách bạch giữa khu dân cư và khu sản xuất. 

Không gian làng được hiện đại hóa về hạ tầng, nhưng cần gìn giữ các đặc trưng 

về kết cấu không gian, kiến trúc thôn quê, các công trình văn hóa, tâm linh. Sản 

xuất nghề truyền thống được đưa vào khu qui hoạch, tạo ra không gian sản xuất 

chuyên nghiệp, để chuyển làng nghề ra khỏi không gian cư trú. Khu qui hoạch 

sản xuất làng nghề cần có hạ tầng tốt để xử lí môi trường, dịch vụ kinh doanh…  

- Mô hình làng nông thôn truyền thống gắn với các trang trại nông nghiệp tại 

những vùng có lợi thế sản xuất nông nghiệp. Làng nông thôn hạ tầng hiện đại, 

là chỗ cư trú cho dân cư sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Bên ngoài làng 

là các trang trại nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…) sản xuất tập 

trung và khu qui hoạch công nghiệp dịch vụ với các cơ sở chế biến thóc gạo, 

thực phẩm.  

- Mô hình đô thị nhỏ gắn với các làng truyền thống ở những vùng mật độ dân 

cư cao, không có các nghề phụ và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Tạo ra 

không gian chung: sản xuất công nghiệp, dịch vụ gắn với không gian nông thôn 

truyền thống. Thị tứ, thị trấn với hạ tầng tốt, có công nghiệp, dịch vụ phát triển 
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thu hút lao động nông thôn. Những mô hình nông thôn này dựa trên liên kết các 

làng (cung ứng lao động, thực phẩm, không gian nghỉ ngơi...) cho các đô thị 

nhỏ và công nghiệp. Đổi lại công nghiệp sẽ cung cấp việc làm, thị trường cho 

các làng này. 

- Mô hình nông thôn ven đô gắn với du lịch, khu vui chơi giải trí, tạo ra một 

không gian nông thôn giàu bản sắc văn hóa địa phương và có môi trường sinh 

thái sạch đẹp dành cho nghỉ ngơi, cư trú. Xây dựng các đô thị vệ tinh để giảm 

tải cho thành phố Hà Nội. Người dân đô thị có thể sống trong không gian thôn 

quê. Người dân nông thôn làm việc ở đô thị... Để xây dựng mô hình này, cần 

xác định các vành đai nông thôn cho các nhu cầu cư dân đô thị, hỗ trợ cho cư 

dân nông thôn tham gia vào xây dựng cơ sở dịch vụ cung ứng cho đô thị. 

 c) Duyên hải miền Trung 

Trong tương lai sẽ phát triển các tuyến đường trục Bắc - Nam, các tuyến đường 

ngang, trục hành lang Đông - Tây kết nối Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt 

Nam đi qua Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, các cảng biển lớn, sân bay 

quốc tế. Sẽ hình thành các khu công nghiệp thương mại tổng hợp và phát triển 

kinh tế ven biển, tại các cửa khẩu và dọc tuyến đường hành lang như khu Dung 

Quất - Chu Lai. Sẽ phát triển các ngành công nghiệp lọc, hóa dầu, vật liệu xây 

dựng, công nghiệp chế biến và chế tạo. Phát triển thế mạnh du lịch biển và ven 

biển, gắn liền với các khu di tích, thắng cảnh, đặc biệt là tuyến Huế - Đà Nẵng - 

Hội An - Nha Trang.  

Định hướng nông nghiệp chung là: phát triển nông nghiệp đa dạng như lúa, hoa 

màu, cây thức ăn gia súc; chăn nuôi lợn, trâu, bò; chú trọng khai thác, đánh bắt 

thủy sản, nuôi thủy sản ở eo, vịnh đầm phá; sản xuất giống thủy sản; phát triển 

mạnh nghề muối ở Nam Trung Bộ; phát triển lâm nghiệp gồm rừng phòng hộ, 

trồng rừng thâm canh, trồng cây phân tán; chú trọng tới các biện pháp phòng 

chống và giảm nhẹ thiên tai. 

Gắn phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế 

nông thôn với các trục giao thông và hành lang kinh tế, phát triển sản xuất và 

xuất khẩu thủy sản, chế biến gỗ, phát triển du lịch nông thôn. Ở ven biển, phát 

triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác để thâm canh cây trồng, chăn 

nuôi kết hợp nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Phát triển công nghiệp, dịch vụ, 

phát triển làng nghề ở nơi có điều kiện, tập trung đào tạo nghề để đưa lao động 
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tham gia thị trường. Phát triển nghề muối công nghiệp thâm canh ở vùng duyên 

hải Nam Trung bộ. Ở vùng Trung du miền núi phát triển cơ sở hạ tầng và dịch 

vụ giáo dục, y tế, văn hóa để thu hẹp khoảng cách về thu nhập và điều kiện 

sống. Phát triển sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả. Phát triển trồng rừng sản 

xuất kết hợp khai thác lâm sản với lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ.   

Nông nghiệp: Phát triển lúa, ngô, lạc, mía, dưa hấu ở vùng Đồng bằng Trung 

du. Phát triển cao su, cà phê chè, điều, thanh long, nho ở vùng Miền núi và 

Trung du, đất cát ven biển. Phát triển chăn nuôi bò, trâu theo phương thức trang 

trại, quản lý chặt chẽ dịch bệnh; phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm theo hình 

công nghiệp, trang trại, gia trại. Tổ chức tốt phát triển chăn nuôi cừu, đà điểu, 

gia súc có nguồn gốc hoang dã: lợn rừng, cá sấu, kỳ nhông. Tạo sản phẩm chăn 

nuôi đặc sản của vùng.  

Thủy sản: Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên vùng triều, vùng đất cát ven biển, 

nuôi trồng hải sản trên biển, hải đảo, vũng, vịnh và cửa sông. Các sản phẩm 

nuôi chủ lực là tôm sú, tôm chân trắng, cá biển phục vụ xuất khẩu và bào ngư, 

trai ngọc, cá song, cá hồng, tôm hùm, ốc hương, tiêu dùng nội địa. Tập trung 

xây dựng hệ thống lồng bè nuôi cá chẽm, cá hồng đen, chim trắng tại quần đảo 

Trường Sa. Hình thành vùng sản xuất giống thủy sản chất lượng cao ở Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Xây dựng 

đội tàu và hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt viễn dương 

tại khu vực biển đảo thành phố Đà Nẵng phục vụ khai thác Hoàng Sa và tỉnh 

Khánh Hòa, Phú Yên phục vụ khai thác Trường Sa. Đối tượng đánh bắt chính là 

cá ngừ, cá hố, mực nang, mực ống, cá trác, cá kiếm, cá thu... 

Lâm nghiệp: Phát triển và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển 

chống cát bay, chống sóng và xói lở bờ biển; bảo vệ các khu rừng đặc dụng 

hiện có và phát triển hệ thống rừng đặc dụng Bắc, Trung và Nam Trường Sơn, 

Phát triển rừng sản xuất (cây họ Dầu, họ Đậu, họ tre nứa) gắn với công nghiệp 

chế biến lâm sản đảm bảo nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng. 

Nghề muối: Phát triển nghề muối, với xây dựng vùng sản xuất, chế biến muối 

công nghiệp hiện đại nhất của cả nước, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nghề làm 

muối. 

Phát triển nông thôn: Phấn đấu năm 2020 toàn vùng có 50% số xã đạt tiêu chí 

xã Nông thôn mới. Chú trọng các giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiên tai. 
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Hai mô hình phát triển nông thôn chính cho vùng này là: 

- Mô hình nông thôn phân tán ven biển. Dân định cư phân tán theo cơ sở gia 

trại, trang trại nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Các làng chài với 

ngư dân làm việc trên các đội tàu đánh bắt gần bờ và xa bờ. Các thị tứ, thị trấn, 

ven biển. Để tích tụ ruộng đất, hình thành trang trại nông nghiệp, chuyển hướng 

cho ngư dân đánh bắt gần bờ, phát triển du lịch nông thôn, nuôi trồng thủy sản, 

đào tạo lao động cho kinh tế biển và phục vụ công nghiệp dịch vụ.  

- Mô hình khu du lịch cao cấp gắn với làng du lịch ở những vùng qui hoạch các 

khu du lich, nghỉ dưỡng lớn. Tại những vùng này, cần gắn làng nông thôn với 

hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm hải sản phục vụ du khách, 

du lịch bình dân, du lịch văn hóa, dịch vụ cho khu du lịch cao cấp, sinh thái ven 

biển phối hợp với các khu nghỉ cao cấp. Cần có sự tham gia của cộng đồng địa 

phương trong quy hoạch phát triển nhằm đảm bảo tính bền vững. Hiện tại, nên 

có khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của Nhà nước cho những khu vực cộng đồng 

dân cư để khôi phục các giá trị văn hóa cổ truyền. 

 d) Tây Nguyên 

Trục quốc lộ Hồ Chí Minh sẽ được phát triển chạy dọc Tây Nguyên kèm theo 

các đường nhánh và cửa khẩu kết nối 3 nước Đông Dương. Một số khu công 

nghiệp khai khoáng, thủy điện sẽ được xây dựng. Kết cấu hạ tầng và dịch vụ 

giao thông vận tải, nhất là kho tàng bến bãi trong tương lai sẽ tạo điều kiện kết 

nối thuận lợi các ngành hàng trên trực tiếp với các cảng biển để xuất khẩu ra thị 

trường thế giới. 

Định hướng nông nghiệp chung là: phát triển các vùng chuyên canh cây công 

nghiệp hàng hóa lớn, chất lượng cao như cà phê, cao su, điều; phát triển rau, 

hoa cao cấp ở Đà Lạt, chăn nuôi lợn, trâu, bò; bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, trồng rừng thâm canh, lâm nghiệp ngoài gỗ; phát triển nuôi trồng thủy 

sản sông, suối, hồ chứa, khắc phục và phát triển các làng nghề truyền thống 

trong vùng. 

Nông nghiệp: Phát huy lợi thế so sánh, hình thành vùng chuyên canh quốc gia 

sản xuất hàng hóa lớn cây công nghiệp với một số sản phẩm chiến lược như cà 

phê, điều, tiêu, cao su, chè và đồ gỗ xuất khẩu. Phát triển vùng chuyên canh ngô 

hàng hóa cung cấp cho sản xuất thức ăn gia súc trong nước, phát triển hoa, rau 

công nghệ cao. Chăn nuôi phát triển kinh tế trang trại, gia trại để chăn nuôi trâu, 
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bò, lợn tập trung. Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến để tăng 

thêm giá trị cho các sản phẩm mũi nhọn. Xây dựng một số sàn giao dịch nông 

sản chính để có thể trực tiếp giao dịch với các trung tâm giao dịch quốc tế. Xây 

dựng Viện Nghiên cứu nông nghiệp Tây Nguyên thành trung tâm khoa học 

vùng, đặc biệt mạnh về cà phê, điều. Tổ chức dịch vụ vận tải đường không 

thuận lợi để trực tiếp xuất khẩu hoa, rau cao cấp tại Đà Lạt. 

Lâm nghiệp: Củng cố và bảo vệ chặt chẽ rừng phòng hộ đầu nguồn; bảo vệ các 

khu rừng đặc dụng kết hợp phát triển du lịch sinh thái; chuyển một số diện tích 

rừng nghèo kiệt sang phát triển cây công nghiệp; phát triển lâm nghiệp cộng 

đồng nhằm bảo vệ vốn rừng, cải thiện sinh kế cho đồng bào các dân tộc Tây 

Nguyên. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới các lâm trường quốc doanh, hình thành các 

doanh nghiệp lâm nghiệp trồng rừng sản xuất tập trung (cây họ Dầu, Căm xe, 

Giáng Hương, họ thông,…), cung cấp gỗ nguyên liệu cho ngành chế biến phục 

vụ nhu cấu trong nước và xuất khẩu. Xây dựng chính sách mang tính đột phá 

nhằm đưa lâm nghiệp trở thành lĩnh vực mũi nhọn ở Tây Nguyên. 

Thủy sản: Phát triển nuôi thủy sản tại các hồ chứa, sản phẩm chính là rô phi, 

tôm càng xanh, thủy sản địa phương, phát triển một số đối tượng cá nước lạnh, 

phục vụ nội địa và xuất khẩu. Xây dựng trung tâm quốc gia giống thủy sản 

nước ngọt ở Đắc Nông. 

Phát triển nông thôn: Phát triển kinh tế hộ, bảo vệ khôi phục và phát triển quan 

hệ cộng đồng để xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại chỗ. Đầu tư nâng 

cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa,... để thu hẹp khoảng cách 

về điều kiện sống và cơ hội tiếp cận của đồng bào dân tộc ít người. Xây dựng 

nông thôn Tây Nguyên kinh tế phát triển, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa 

các dân tộc, xây dựng cụm tuyến dân cư vùng biên giới; ổn định vùng dân di cư 

tự do, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phấn đầu đến năm 2020, có 60% số xã đạt 

tiêu chuẩn xã nông thôn mới. 

Hai mô hình phát triển nông thôn chính cho vùng này là: 

- Mô hình nông thôn dân cư phân tán theo gia trại, trang trại sản xuất nông 

nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản. Các đô thị vừa và nhỏ 

cung cấp dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Hình thành mô hình nông thôn 

với nông nghiệp hiện đại, gắn với công nghiệp chế biến và du lịch.  
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- Mô hình nông thôn buôn làng truyền thống gắn với sản xuất nông nghiệp sinh 

thái, với nghề rừng và dịch vụ du lịch ở những cộng đồng dân tộc thiểu số có 

truyền thống, văn hóa, tập quán đặc sắc. Để phát triển mô hình này, cần qui 

hoạch bảo tồn thiên nhiên và các giá trị văn hóa, có chính sách tạo không gian 

sống ổn định và phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc.  

Mục tiêu giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo tồn thiên nhiên cần được ưu tiên hàng 

đầu, kết hợp hài hòa với mục tiêu phát triển kinh tế. Không nên làm xáo trộn về 

không gian, sản xuất, cộng đồng, văn hóa ở địa bàn, đồng thời tránh sự xâm 

nhập của mô hình trang trại gây tác động xấu đến mô hình nông thôn buôn làng 

truyền thống. Nhà nước ban hành chính sách ổn định cuộc sống, gìn giữ văn 

hóa của đồng bào dân tộc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, giúp họ nâng cao đời 

sống thông qua hoạt động nông lâm nghiệp, du lịch cộng đồng, bảo vệ tài 

nguyên, bảo vệ biên giới. 

 e) Đông Nam Bộ 

Đây là vùng có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị nhanh nhất cả nước, 

trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp, đô thị lớn. Là 

trung tâm thương mại, xuất khẩu, viễn thông, du lịch, tài chính, ngân hàng, 

khoa học và công nghệ, văn hóa, đào tạo đối với khu vực phía Nam và cả nước. 

Phát triển công nghiệp khai thác dầu khí; sản xuất điện, phân bón và hóa chất, 

nhiều khu chế xuất, khu công nghệ cao. Giống như với Hà Nội, cần phối hợp 

giữa quy hoạch đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh với quy hoạch vùng theo 

hướng tập trung ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm các chức năng 

cao cấp, phân cấp các chức năng sản xuất và dịch vụ thông thường cho toàn 

vùng. Phân tán các khu công nghiệp, khu dịch vụ, trung tâm khoa học, các khu 

dân cư ra các thành phố vệ tinh trên toàn vùng. 

Xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn và hệ 

thống đô thị nông thôn nhằm cung cấp hợp lý lao động, nông sản, nguyên liệu 

phục vụ công nghiệp chế biến. Hình thành các vùng nông nghiệp đa chức năng 

phục vụ đô thị theo hướng dãn các khu đô thị vệ tinh và các khu công nghiệp về 

nông thôn. Xây dựng một số trung tâm công nghệ cao thu hút đầu tư của các 

thành phần kinh tế phát triển trang trại, gia trại, doanh nghiệp nông nghiệp sản 

xuất thâm canh quy mô lớn cây công nghiệp như cao su, cà phê, hạt tiêu,… cây 

ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày kết hợp với chăn nuôi công nghiệp lợn, gia 
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cầm và gia súc. Huy động cư dân nông thôn và doanh nghiệp tham gia phát 

triển rừng phòng hộ, môi trường ven biển và đầu tư phát triển rừng sản xuất.  

Định hướng nông nghiệp chung là: phát triển vùng chuyên canh sản xuất hàng 

hóa lớn cây công nghiệp như cao su, điều, tiêu và cây ăn quả; phát triển chăn 

nuôi lợn, gia cầm quy mô công nghiệp; phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản 

vùng triều, trên biển, hệ thống sông, hồ chứa; đẩy mạnh chế biến nông lâm sản, 

dịch vụ; xây dựng cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn tiên tiến. 

Nông nghiệp: phát triển vùng cây công nghiệp hàng hóa có lợi thế như: cao su, 

điều, hồ tiêu, cà phê, mía đường, sắn và cây ăn quả chuyên canh tạo thành vùng 

nguyên liệu quy mô lớn gắn với chế biến. Nâng cao chất lượng và giá trị của 

nông sản; Phát triển vùng cây trái kết hợp du lịch sinh thái. Phát triển chăn nuôi 

bò, bò sữa, lợn, gia cầm tập trung nuôi công nghiệp cung cấp cho vùng trong 

các thành phố lớn. 

Lâm nghiệp: phát triển và bảo vệ các diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng 

ngập mặn ven biển. Bảo vệ các khu rừng đặc dụng kết hợp phát triển du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng. Phát triển trồng rừng sản xuất thâm canh với các loài keo 

lai, bạch đàn, cây họ dầu, cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật,… nhằm đáp ứng một phần 

nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu trong vùng. . 

Thủy sản: phát triển nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa, vùng ven biển, trên 

biển và ven đảo với các sản phẩm chủ lực là tôm sú, rô phi, và nhuyễn thể. Phát 

triển các loài thủy đặc sản như baba, lươn, cá sấu, ếch, phục vụ tiêu dùng tại 

chỗ. Phát triển nuôi cá cảnh phục vụ du lịch và xuất khẩu. Hình thành vùng sản 

xuất giống thủy sản mặn lợ, chất lượng cao ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Xây 

dựng các đội tàu khai thác viễn dương đánh bắt cả thu, cá chim..., ghẹ, tôm, 

mực nang, mực ống. Xây dựng phát triển các khu bảo tồn biển và nội địa. Hình 

thành các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá tại Đảo Phú Quí (Bình Thuận), 

Côn Đảo, Cát Lở (Bà Rịa, Vũng Tàu) và ven biển Bà Rịa, Vũng Tàu. Nâng cấp, 

phát triển hệ thống nhà máy chế biến. 

Phát triển nông thôn: phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% số xã đạt tiêu 

chuẩn nông thôn mới. Mô hình phát triển nông thôn chính là cụm dân cư gia 

trại, trang trại kết nối với đô thị. Phát huy lợi thế sản xuất hàng hóa lớn với các 

cây công nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của trang trại, gia trại liên kết với hệ 

thống các nhà máy chế biến nông sản. Xây dựng các đô thị vừa và nhỏ cung cấp 
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dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cho trang trại, gia trại và doanh nghiệp. Mô 

hình này sẽ tạo ra một mô hình nông thôn với nông nghiệp hiện đại, công 

nghiệp chế biến phát triển. Để có thể tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp 

lớn, cần có chính sách đầu tư thích đáng để đào tạo, hỗ trợ thu hút một lượng 

lớn lao động nông thôn chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phục vụ công 

nghiệp và đô thị. 

 f) Đồng bằng sông Cửu Long 

Nhờ ưu thế về địa hình bằng phẳng, khí hậu ôn hòa, nguồn đất, nước, lao động 

dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi, Đồng bằng sông Cửu Long là một trong số ít 

vùng trên thế giới có lợi thế so sánh đặc biệt về nông lâm thủy sản. Trong tương 

lai mạng lưới đường bộ và mạng giao thông thủy sẽ hoàn chỉnh nhờ nâng cấp 

và mở rộng quốc lộ 1A, mở thêm tuyến trục, nâng cấp các quốc lộ đến các tỉnh 

lỵ, xây dựng các cầu qua sông Cửu Long, cải tạo cảng biển và sân bay sẽ tạo 

điều kiện phát triển các cụm công nghiệp sử dụng khí Tây Nam, công nghiệp 

chế biến nông sản và phát triển đô thị, phát triển đảo Phú Quốc, Côn Đảo (thuộc 

Đông Nam Bộ) và chuỗi các đảo gần thành quần thể du lịch - kinh tế...  

Định hướng nông nghiệp chung là: thâm canh lúa hàng hóa đảm bảo vững chắc 

an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu; phát triển lúa đặc sản, cây ăn quả đặc 

sản; phát triển chăn nuôi lợn, thủy cầm; phát triển mạnh nuôi thủy sản nước 

mặn, lợ, nước ngọt thành vùng nuôi thủy sản lớn nhất cả nước; lâm nghiệp giữ 

rừng ngập mặn, trồng cây phân tán; phát triển khôi phục làng nghề truyền 

thống; chú ý đến các giải pháp lâu dài, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Nông nghiệp: Phát triển sản xuất lúa gạo, hình thành vùng chuyên canh thâm 

canh quy mô lớn đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu, phát triển 

cây ăn quả tạo thành vùng tập trung sản xuất hàng hóa, hàng hóa xuất khẩu kết 

hợp du lịch sinh thái miệt vườn. Phát triển chăn nuôi, đặc biệt là nuôi thủy cầm 

theo hướng tập trung. Quản lý được dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất 

lượng, hiệu quả. 

Lâm nghiệp: Phát triển, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng ngập mặn ven biển, 

tái tạo hệ sinh thái vùng rừng tràm trên đất phèn, hình thành các khu bảo tồn 

thiên nhiên, rừng phòng hộ, phối hợp kinh doanh rừng, bảo vệ môi trường, phát 

triển đa dạng sinh học và dịch vụ du lịch. Có chính sách khuyến khích trồng cây 
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phân tán và thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến lâm sản nhằm 

sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ, phục vụ nhu cầu tại chỗ và xuất khẩu. 

Thủy sản: Phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa lớn trên các vùng nước mặn 

lợ, nước ngọt với hai đối tượng nuôi chủ lực là tôm nước lợ, cá tra. Chuyển 

sang nuôi trồng bán thâm canh và thâm canh, áp dụng công nghệ mới. Ven biển 

phát triển nuôi tôm sú, tôm chân trắng, nhuyễn thể. Trong nội địa, nuôi lồng bè 

cá tra, tôm càng xanh, cá thác lác, cá bống tượng. Nâng cấp Trung tâm giống 

quốc gia thủy sản Cái Bè – Tiền Giang cho vùng nước ngọt và hình thành 

Trung tâm giống quốc gia thủy sản Phú Quốc (Kiên Giang) cho vùng mặn lợ. 

Xây dựng năng lực đánh bắt đại dương, khai thác cua, tôm, mực nang, mực đất, 

tôm chì, cá lượng, cá đù. Hình thành các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá tại 

Bến Tre, đảo Hòn Khoai (Cà Mau), đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Mở rộng, xây 

mới hệ thống nhà máy chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung. Phát triển 

các khu bảo tồn biển và nội địa.  

Thành phố Cần Thơ và một số đô thị cấp 2 khác trong vùng cần phát triển các 

ngành công nghiệp và dịch vụ theo hướng phát huy lợi thế kinh tế nông nghiệp 

đặc biệt của vùng. Tại đây cần tập trung phát triển các trường đại học, trường 

dậy nghề, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và quản lý phục vụ nông 

lâm thủy sản và công nghiệp chế biến, dịch vụ phục vụ ngành nghề nông thôn. 

Phát triển hệ thống các viện nghiên cứu nông lâm thủy sản, nhất là lúa và cá da 

trơn, phát triển các trung tâm chuyển giao và làm dịch vụ khoa học công nghệ 

để sản xuất giống, cung cấp vật tư thiết bị, giám sát chất lượng, bảo vệ sản xuất 

và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Các khu công nghiệp trong vùng cần tập trung sản xuất nguyên vật liệu phục vụ 

nông lâm ngư nghiệp (thức ăn gia súc, phân bón, thuốc trừ sâu); sản xuất và bảo 

trì, bảo dưỡng máy móc phục vụ nông nghiệp (máy kéo, máy bơm, máy gặt 

đập, máy móc phục vụ chế biến thủy sản, chế biến gạo,…); chế biến sâu nông 

lâm sản; phát triển hoạt động giao thông vận tải, kho tàng bến bãi để nâng cao 

giá trị gia tăng phục vụ xuất khẩu. Cần hình thành trong vùng cảng có thể neo 

đậu, bốc dỡ hàng cho tàu biển, trực tiếp phục vụ xuất nhập khẩu, sàn giao dịch 

nông sản trực tiếp giao dịch quốc tế. 

Xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long thành vùng trọng điểm nông lâm thủy sản 

phục vụ sản xuất hàng hóa lớn, xuất khẩu của cả nước với hai mặt hàng mũi 

nhọn chiến lược ở tầm quốc tế là lúa gạo và cá da trơn. Phát triển kinh tế hộ, 
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kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, hình thành các vùng chuyên canh tập trung áp 

dụng cơ giới hóa và công nghệ thâm canh sản xuất lúa, màu cho hiệu quả và 

chất lượng cao. Áp dụng các chính sách cần thiết để đảm bảo công bằng cho 

vùng chuyên canh nông nghiệp nhằm phát huy được lợi thế so sánh về nông 

lâm ngư nghiệp trong tương lai, tránh xu hướng chạy theo sản xuất công nghiệp 

bằng mọi giá.   

Phát triển nông thôn: Phấn đấu đến năm 2020 55% số xã đạt tiêu chuẩn xã 

nông thôn mới. Chú trọng đến các giải pháp lâu dài về nước biển dâng và biến 

đổi khí hậu tác động đến nông nghiệp.  

Ba mô hình phát triển nông thôn chính cho vùng này là: 

- Mô hình nông thôn miệt vườn, gắn với du lịch và khu đô thị. Các khu dân cư 

được xây dựng gắn với các hoạt động sản xuất trang trại cây ăn trái, trồng rau, 

nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch nông thôn. Đây là mô hình bảo tồn văn hóa 

nông thôn Nam Bộ trên cơ sở mạng lưới các vườn quả, cơ sở chế biến, dịch vụ. 

Không gian nông thôn sẽ là nơi nghỉ dưỡng của các khu đô thị lớn. Hình thành 

các khu đô thị vệ tinh để chia sẻ sức ép dân cư cho thành phố Hồ Chí Minh.  

- Mô hình nông thôn gắn với nuôi trồng thủy sản hiện đại ở những vùng có tiềm 

năng nuôi trồng thủy sản. Cụm dân cư phân tán dựa trên mạng lưới hộ gia đình 

- trang trại nuôi trồng thủy sản, kết nối với các thị tứ, thị trấn và các khu công 

nghiệp chế biến. Cần xây dựng qui hoạch phù hợp, đảm bảo môi trưởng sinh 

thái thuận lợi nuôi trồng thủy sản, đảm bảo các cân bằng giữa trồng rừng và 

thủy sản, sản xuất lúa và thủy sản, các nhà máy chế biến được xây dựng phù 

hợp với qui mô vùng nguyên liệu. 

- Mô hình nông thôn gắn với các trang trại trồng lúa quy mô lớn. Hình thành 

chính sách rút lao động sang công nghiệp, dịch vụ để tạo điều kiện cho người 

sản xuất giỏi tích tụ đất đai, hình thành các trang trại sản xuất được cơ giới hóa, 

năng suất lao động cao. Cần ban hành chính sách đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho 

người sản xuất lúa. Hình thành các cụm thị tứ, thị trấn và các khu công nghiệp 

chế biến, kho tàng để hỗ trợ cho vùng chuyên canh lúa. 
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Phần III. 

 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

1. Giải pháp về khoa học công nghệ 

Thực hiện những biện pháp đột phá về chính sách và tổ chức để đổi mới cơ chế 

quản lý khoa học công nghệ theo hướng chuyển từ quản lý theo đề tài khoa học 

sang khoán đặt hàng sản phẩm khoa học công nghệ. Tăng tỷ trọng đầu tư ngân 

sách cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ cho nông nghiệp theo 

tỷ lệ tương đương với mức trung bình của các nước tiên tiến trong khu vực. Tạo 

ra bước chuyển đột phá trong hoạt động nghiên cứu và áp dụng khoa học công 

nghệ, nâng tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ và quản lý cho tăng trưởng 

của ngành lên trên 50%.  

Quy hoạch các viện nghiên cứu và trường đại học nông nghiệp tại hai thành phố 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thành hai trung tâm nghiên cứu - đào tạo tập 

trung để có thể khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ.  

Trên các địa bàn trọng điểm về sản xuất nông nghiệp ở từng vùng sinh thái 

cũng xây dựng các cụm khoa học công nghệ gắn kết giữa trường đại học với 

các viện nghiên cứu vùng và hình thành các khu công nghệ cao, vườn ươm 

công nghệ, trung tâm đào tạo nghề cho từng vùng. Tại các cụm khoa học công 

nghệ trên, dành quỹ đất và có chính sách thu hút các thành phần kinh tế cùng 

tham gia đầu tư xây dựng các cơ quan nghiên cứu và đào tạo ngoài công lập. 

Trên cơ sở quy hoạch đồng bộ đó, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang bị 

phục vụ nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ.  

Đối với các tổ chức khoa học công nghệ công lập, chuyển từ đầu tư chủ yếu để 

“nuôi quân” sang xây dựng thị trường khoa học công nghệ hướng về nông dân 

như khách hàng chính. Triệt để áp dụng các giải pháp nêu ra trong Nghị định 

115 để tạo vị thế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức khoa học công 

nghệ. Kiên quyết sắp xếp lại (giải thể, bán, khoán, cho thuê, chuyển sang doanh 

nghiệp khoa học,…) những tổ chức khoa học công nghệ công lập không có 

đóng góp thiết thực cho sản xuất.  

Xây dựng các chính sách đãi ngộ thỏa đáng để tạo động lực phát huy tốt năng 

lực cán bộ khoa học công nghệ (hình thành quyền sở hữu trí tuệ gắn với kết quả 

sáng tạo, đãi ngộ cán bộ theo sản phẩm và năng lực thực tế), khuyến khích mọi 

thành phần kinh tế tham gia đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công 
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nghệ; thu hút thanh niên, trí thức trẻ về nông thôn, nhất là các ngành nông 

nghiệp, y tế, giáo dục, văn hoá.  

Gắn chặt nghiên cứu với đào tạo và khuyến nông, hỗ trợ cho nông dân, doanh 

nghiệp (giảm thuế, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, 

hỗ trợ đào tạo cho những đơn vị áp dụng khoa học công nghệ mới) để khuyến 

khích tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Kết 

hợp nghiên cứu với đào tạo, huy động lực lượng các trường đại học tham gia 

vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tăng cường năng lực của hệ thống 

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ 

khác ở nông thôn; gắn hiệu quả cung cấp dịch vụ với lợi ích vật chất và tinh 

thần của đội ngũ cán bộ, chọn lọc và đào tạo chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ 

làm công tác khoa học công nghệ theo tiêu chuẩn các nước tiên tiến trong vùng, 

chuyển những cán bộ không có năng lực hoạt động khoa học công nghệ sang 

công tác khác.  

Huy động cơ chế thị trường, đẩy nhanh xã hội hóa hoạt động khoa học công 

nghệ, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư nghiên cứu và 

chuyển giao khoa học công nghệ (giảm tiền thuê đất, cho vay ưu đãi đầu tư xây 

dựng cơ bản, cho tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu và chương trình đào 

tạo từ ngân sách nhà nước,…). Nhập nội, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật sẵn có từ 

bên ngoài (miễn thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ, tạo điều kiện thu hút 

chuyên gia, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư gắn với việc chuyển giao công 

nghệ cao).  

Tập trung nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật của những 

ngành mũi nhọn. Ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học để chọn, tạo ra 

nhiều giống cây trồng, vật nuôi và quy trình nuôi trồng, bảo quản, chế biến, tạo 

đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. công nghệ thông tin, vật 

liệu mới,... định hướng vào các vấn đề bức xúc do sản xuất và đời sống đặt ra 

như nghiên cứu thị trường, phòng chống thiên tai, quản lý tài nguyên môi 

trường, phòng chống bệnh dịch, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp,...  

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

Chuyên môn hóa nông dân: đăng ký chính thức nông dân có đủ trình độ tay 

nghề chuyên môn thành hội viên Hội nông dân và được hưởng các quyền lợi 

nhà nước ưu tiên cho nông dân (sử dụng đất nông nghiệp, tích tụ đất nông 
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nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, vay vốn phát triển sản xuất…) Nông dân không 

đáp ứng yêu cầu được hỗ trợ chuyển sang lao động trong các lĩnh vực khác. 

Đào tạo nghề một cách hệ thống có cấp bằng cho lao động nông nghiệp. Ban 

hành chính sách khuyến khích nông dân học nghề (tay nghề càng cao thì càng 

ưu đãi vay vốn, ưu đãi tích tụ ruộng đất, hỗ trợ áp dụng khoa học công 

nghệ,…). Hội nông dân và các hiệp hội sản xuất sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh 

phí khuyến nông để dạy nghề, tiếp thu khoa học công nghệ, tiếp cận thông tin. 

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: đào tạo nghề cho bộ phận con em nông 

dân và những nông dân cần chuyển nghề, theo từng nhóm đối tượng như lao 

động làm thuê nông nghiệp, lao động công nghiệp, lao động dịch vụ, lao động 

xuất khẩu; các đối tượng này được tổ chức thành nghiệp đoàn (có đăng ký lao 

động, có bảo hiểm, được bảo vệ quyền lợi). Nhà nước dùng kinh phí chương 

trình tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo để hỗ trợ các nghiệp đoàn này tổ chức 

dạy nghề có cấp chứng chỉ cho hội viên. Hội viên được cấp chứng chỉ sẽ được 

hỗ trợ về thông tin, cho vay vốn, hỗ trợ khi thất nghiệp và tiếp tục bổ túc tay 

nghề để tham gia thị trường lao động. Hình thành chương trình mục tiêu quốc 

gia về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo hàng năm đào tạo 

khoảng 1 triệu lao động nông thôn. Thực hiện tốt việc xã hội hoá công tác đào 

tạo nghề.  

Xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ nông nghiệp nông thôn. Mở rộng quỹ cho 

sinh viên vay để học tập (mở rộng diện sang toàn bộ sinh viên nông thôn, tăng 

lượng vay, thời gian vay); xây dựng quỹ cho trí thức trẻ vay lập nghiệp ở nông 

thôn (xây dựng doanh nghiệp, xây dựng trang trại, mở dịch vụ khoa học công 

nghệ, dịch vụ phục vụ đời sống,…); trợ cấp cho trang trại, hợp tác xã, doanh 

nghiệp, hiệp hội, cộng đồng, thu hút trí thức trẻ về nông thôn làm việc, hình 

thành đội ngũ dịch vụ kỹ thuật cho mình (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú 

y,…).  

Xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn. Tập trung 

đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở. Xây dựng 3 trung 

tâm đào tạo quy mô quốc gia ở Bắc, Trung, Nam để đào tạo cán bộ phát triển 

cộng đồng, phát triển nông thôn (có thể dựa trên cơ sở hệ thống các trường cán 

bộ quản lý nông nghiệp). Hình thành ít nhất một trường đại học phát triển nông 

thôn. Trong chương trình phát triển nông thôn mới, hình thành hệ thống các ban 

quản lý phát triển nông thôn từ cộng đồng thôn bản và xây dựng chương trình 
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đào tạo cho đội ngũ này gắn với nội dung phát triển nông thôn qua từng giai 

đoạn.  

Xây dựng đội ngũ quản lý nhà nước, quản lý ngành. Trên cơ sở xác định rõ tầm 

nhìn của Bộ và ngành, xây dựng tầm nhìn của các cơ quan quản lý nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp, từng bước xác định lại chức năng nhiệm vụ để hình thành tiêu 

chuẩn mới của đội ngũ cán bộ. Từ đó rà soát, có kế hoạch bố trí, đào tạo và thu 

hút nhân tài, thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, chất 

lượng cao, gọn nhẹ, tập trung vào các hoạt động quản lý nhà nước (xây dựng 

chính sách, chiến lược, quy hoạch, quản lý tiêu chuẩn, giám sát thực hiện,…) 

Phân cấp và chuyển bớt các hoạt động dịch vụ công, hoạt động sự nghiệp sang 

cho nhân dân và các thành phần kinh tế khác cùng tham gia. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nhận thức nhân dân. Hình thành 

một kênh truyền hình và một số kênh truyền thanh chuyên trách phục vụ phát 

triển nông nghiệp nông thôn. Có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh 

tế tham gia cung cấp nội dung thông tin phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn cho các phương tiện truyền thông đại chúng. Ưu tiên đầu tư cho công tác 

in ấn, xuất bản sách báo phổ biến kỹ thuật, tuyên truyền vận động cư dân nông 

thôn phát triển nếp sống văn minh. Hỗ trợ cộng đồng và các tổ chức của nông 

dân xây dựng các hệ thống truyền thông, thông tin của mình. Xây dựng quỹ hỗ 

trợ cho các văn nghệ sĩ tập trung sáng tác, tuyên truyền, hỗ trợ các chương trình 

phát triển nông nghiệp nông thôn. 

3. Giải pháp về cơ sở hạ tầng 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. 

Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới 

tiêu chủ động cho các loại cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản và các loại cây trồng 

có giá trị kinh tế cao, cấp nước sinh hoạt cho dân cư và công nghiệp, dịch vụ ở 

nông thôn. Xây dựng hồ chứa nước ở vùng thường xuyên bị khô hạn, phát triển 

thủy lợi nhỏ kết hợp thủy điện ở miền núi. Củng cố, xây dựng hệ thống đê sông, 

đê biển, hệ thống ngăn lũ, thoát lũ. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thuỷ lợi 

có hiệu quả.  

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển thị trường và xúc tiến thương 

mại: hệ thống các chợ bán buôn, các sàn giao dịch, chợ đấu giá,... và các công 

trình phụ trợ (kho tàng, bến bãi, cầu cảng, sân bay, trang bị chuyên dụng,...) tại 
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các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và các thị trường chính. Thiết lập hệ 

thống nghiên cứu và mạng lưới thông tin thị trường đảm bảo định hướng dự báo 

và cung cấp thường xuyên các thông tin cần thiết về giá cả và tình hình cung 

cầu cho người sản xuất và đầu tư.  

Tập trung đầu tư cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở chuyển giao 

khoa học - công nghệ nông nghiệp đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; hình 

thành các cụm trung tâm nghiên cứu - đào tạo - sản xuất chế biến công nghệ cao 

cho các vùng sinh thái. Đầu tư gắn với đào tạo cán bộ, đầu tư tập trung, liên kết 

phối hợp khai thác. Phát triển nhanh các trung tâm, trạm giống, cơ sở khuyến 

nông ở các huyện, xã.  

Nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ 

động triển khai một bước các công trình giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn, 

ngăn chặn và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia 

tăng. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đội tàu đánh bắt hải sản (nơi trú đậu 

tránh bão, cung cấp dịch vụ hậu cần, thông tin liên lạc, xưởng sửa chữa, cầu 

cảng...). Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển lâm nghiệp: rừng giống, 

vườn giống, đường lâm nghiệp, hệ thống cảnh báo và các công trình phòng 

chống cháy rừng.  

4. Giải pháp tổ chức sản xuất và kinh doanh  

Từng bước chuyên môn hóa nông dân, chỉ có nông dân có đủ trình độ tay nghề 

chuyên môn mới được đăng ký chính thức trở thành hội viên Hội nông dân và 

được hưởng các quyền lợi nhà nước ưu tiên cho nông dân (như sử dụng đất 

nông nghiệp, được tích tụ đất nông nghiệp, được bảo hiểm nông nghiệp, được 

vay vốn phát triển sản xuất…). Hỗ trợ các hộ nông nghiệp làm ăn không hiệu 

quả chuyển sang ngành nghề phi nông nghiệp (đào tạo nghề, vay vốn chuyển 

nghề,...).  

Tiếp tục tổng kết, đổi mới và xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức 

sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Có chính sách khuyến khích phát triển các 

mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa 

học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ 

phát triển theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hoá 

lớn. 
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Tiếp tục phát triển kinh tế hộ lên một bước mới theo hướng chuyên môn hóa 

sản xuất nông nghiệp, sản xuất quy mô lớn. Tạo điều kiện cho hộ dồn điền đổi 

thửa, cho thuê đất, tích tụ đất, chuyển bớt các hộ làm ăn không hiệu quả từ sản 

xuất nông nghiệp sang ngành nghề và sản xuất phi nông nghiệp, áp dụng khoa 

học công nghệ. Đưa sản xuất trang trại, gia trại chăn nuôi, thủy sản tập trung ra 

khỏi khu dân cư, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa, các vùng nguyên 

liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. 

Đặc biệt ưu tiên khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác (vay vốn, đào tạo, thuê 

đất, ưu đãi kinh doanh trong một số lĩnh vực), tổ chức hiệp hội ngành hàng 

nhằm liên kết phối hợp các hộ gia đình, các trang trại, các hộ tiểu thương nhỏ lẻ 

trong nông thôn hiện nay, giúp tăng cường quy mô sản xuất, thay đổi chất 

lượng quản lý và đầu tư của nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tăng cường liên 

kết sản xuất của nông hộ với doanh nghiệp và thị trường. Hỗ trợ kinh tế tập thể 

về đào tạo cán bộ quản lý, lao động; tiếp cận các nguồn vốn, trợ giúp kỹ thuật 

và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và các dự 

án phát triển nông thôn; hợp tác xã phải làm tốt các dịch vụ đầu vào, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.  

Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới nông lâm trường, doanh nghiệp nhà nước 

trong nông nghiệp theo hướng tổ chức lại các đơn vị làm ăn kém hiệu quả. Rà 

soát hiện trạng sử dụng quỹ đất rừng, thu hồi đất rừng sử dụng sai mục đích, 

kém hiệu quả, vượt khả năng quản lý của đơn vị, giao lại cho chính quyền địa 

phương để cho các tổ chức, cá nhân thuê sử dụng có hiệu quả. Tạo môi trường 

thuận lợi để hình thành và phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp nông 

thôn, nhất là các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, sử dụng nguyên 

liệu và thu hút nhiều lao động nông nghiệp tại chỗ, doanh nghiệp dịch vụ vật tư, 

tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản cho nông dân. Phát triển mạnh doanh nghiệp công 

nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu... phục vụ nông nghiệp. 

Hình thành chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề nhằm tạo thêm việc 

làm và thu nhập gắn kinh tế với dịch vụ du lịch, phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc. 

Phát động mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới để các tổ chức của nông 

dân đóng vai trò chủ động trong việc huy động lực lượng và tham gia quản lý 

các chương trình phát triển nông thôn. Phát huy sức mạnh cộng đồng, phát huy 
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dân chủ cơ sở, tham gia cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong quá 

trình xây dựng, triển khai chính sách và quản lý xã hội, quản lý tài nguyên. 

5. Giải pháp về chính sách 

 Chính sách đất đai 

Sửa đổi Luật Đất đai theo hướng: khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân, Nhà 

nước thống nhất quản lý theo quy hoạch, kế hoạch để sử dụng có hiệu quả, phát 

huy cơ chế thị trường, để quyền sử dụng đất trở thành hàng hóa trên thị trường, 

trở thành nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh; đối với nông dân chuyên 

nghiệp được phép mở rộng hạn mức diện tích sử dụng đất canh tác trong phạm 

vi trực canh (có khả năng trực tiếp quản lý, tổ chức và thực hiện các khâu canh 

tác sản xuất nông nghiệp chính, trừ một số hoạt động thời vụ ngắn hạn phải 

thuê thêm lao động hỗ trợ); được giao sử dụng lâu dài đất nông nghiệp; được 

tạo điều kiện thuận lợi (đơn giản thủ tục, miễn giảm thuế chuyển nhượng,…) 

cho việc dồn điền đổi thửa và tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn 

chế việc chia tách đất đai làm manh mún đất canh tác nông nghiệp (chỉ được 

phép cho thừa kế nguyên mảnh, chỉ được chuyển nhượng một phần đất nếu sau 

đó mảnh đất này được nhập vào tạo thửa ruộng lớn hơn,…). Giao đất nông 

nghiệp cho hộ gia đình nông dân chuyên nghiệp có nhu cầu quản lý sử dụng lâu 

dài.  

Đối với các loại hình sử dụng đất nông nghiệp đặc biệt phục vụ lợi ích công 

như đất lúa trong vùng chuyên canh đảm bảo an ninh lương thực, đất rừng và 

mặt nước trong khu vực bảo đảm an toàn sinh thái, đa dạng sinh học,… sẽ áp 

dụng chính sách hỗ trợ đảm bảo lợi ích chính đáng của người quản lý sử dụng 

đất. Đối với những trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang 

các mục đích khác, tiến hành xác định giá trị đất đai theo cơ chế thị trường 

nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi của người sử dụng đất, của nhà đầu tư và nhà 

nước trong quá trình giải tỏa thu hồi đất. Đất lúa ngoài phạm vi quy hoạch an 

ninh lương thực được áp dụng mức bồi hoàn thu hồi đất cao. Có cơ chế khuyến 

khích những tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất để 

thành lập công ty, vào các dự án đầu tư, kinh doanh khi có đất bị thu hồi. Có 

chính sách giải quyết tốt vấn đề đất ở, nhà ở, việc làm cho người bị thu hồi đất. 

Tiến hành chương trình thống kê và thu hồi đất công hiện nay do nhiều đối 

tượng quản lý sử dụng khác nhau thống nhất về một cơ quan quản lý như đối 
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với quản lý nguồn tài chính công nhằm bảo vệ, đầu tư sử dụng để sử dụng quỹ 

đất này hiệu quả và gìn giữ cho các mục đích sử dụng lâu dài trong tương lai. 

Đặc biệt, tập trung quản lý lại quỹ đất nông lâm trường, đất của doanh nghiệp, 

cơ quan nhà nước, đất trống đồi núi trọc,…  

 Chính sách tài chính 

Rà soát, điều chỉnh cơ cấu đầu tư ngân sách, tăng đầu tư phát triển cho khu vực 

nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước. Thường 

xuyên tiến hành đánh giá hiệu quả đầu tư công để kịp thời điều chỉnh cơ cấu 

đầu tư bám sát hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, bám sát thay đổi của thị 

trường và bám sát các ưu tiên định ra từ chiến lược và kế hoạch dài hạn. Thực 

hiện phương thức quản lý tài chính theo phương pháp khoán ngân sách theo kết 

quả mục tiêu (PBB). 

Căn cứ vào cam kết WTO và khả năng ngân sách, từng bước nâng mức hỗ trợ 

trực tiếp cho nông nghiệp, chuyển từ hỗ trợ thu mua nông sản sang đầu tư 

khuyến nông, nghiên cứu khoa học, áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, phát 

triển tiếp thị, xây dựng hệ thống phân phối, dành một phần phòng chống và 

khắc phục hậu quả thiên tai.  

Miễn giảm các khoản thuế, phí thu từ nông nghiệp, nông thôn, nông dân về 

ngân sách nhà nước, đồng thời khuyến khích nhân dân trên cơ sở thu nhập được 

nâng cao và hoàn toàn tự nguyện đóng góp cho các công trình và hoạt động của 

cộng đồng, tổ chức đoàn thể do nhân dân quản lý, trả phí cho các dịch vụ để 

phát triển sản xuất và đời sống do tư nhân và kinh tế hợp tác cung cấp. Nhà 

nước và địa phương, tùy theo khả năng ngân sách, sẽ từng bước hỗ trợ cho các 

hoạt động này. Điều tiết ngân sách hỗ trợ cho các địa phương thuần nông, nhất 

là vùng chuyên trồng lúa.  

Phân cấp thu chi ngân sách cho địa phương, bao gồm cả cấp huyện và xã. Áp 

dụng cơ chế tài chính nhằm tạo thu nhập cho chính quyền xã từ các nguồn thuế, 

phí thu từ doanh nghiệp, hoạt động ngoài nông nghiệp, phí tài nguyên,… trên 

địa bàn để có điều kiện cung cấp dịch vụ công chất lượng tốt cho người dân và 

đầu tư phát triển nông thôn. Tăng cường khả năng giám sát, quản lý và tham gia 

của nhân dân vào quá trình ra quyết định sử dụng ngân sách xã. Thực hiện rộng 

rãi cơ chế đấu thầu quyền khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên gắn với 

việc tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên.  



 74 

Triệt để trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức sự nghiệp công 

lập cung cấp dịch vụ công. Thực hiện khoán đến sản phẩm cuối cùng trong các 

hoạt động khoa học công nghệ. Hoàn tất quá trình cổ phần hóa và sắp xếp lại 

các doanh nghiệp nhà nước trong ngành. Hoàn tất quá trình sắp xếp lại các nông 

lâm trường quốc doanh. Cải tiến Luật Ngân sách tạo điều kiện xã hội hóa các 

hoạt động cung cấp dịch vụ công như đấu thầu rộng rãi hoạt động nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng công nghệ, khuyến nông,… khuyến khích các thành phần 

kinh tế cùng tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, cấp phép chất lượng sản 

phẩm, thú y, bảo vệ thực vật,…  

Nghiên cứu, tổng kết và xây dựng các chính sách chi trả dịch vụ môi trường để 

sử dụng kinh phí từ mua bán phát thải carbon để đầu tư tái tạo rừng; sử dụng 

kinh phí từ khai thác tổng hợp mặt nước (thủy điện, thủy sản, du lịch,...) để đầu 

tư phát triển thủy lợi. 

 Chính sách tiền tệ 

Ngân hàng Đầu tư phát triển dành ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, 

tập trung vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại, công nghiệp 

chế biến, công nghiệp chế tạo máy móc nông nghiệp, sản xuất vật tư nông 

nghiệp, dịch vụ khoa học công nghệ, bảo lãnh và cho vay doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, bảo lãnh và cho hợp tác xã vay phát triển sản xuất kinh doanh, cho nông 

dân vay mua thiết bị máy móc, tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu sản xuất. 

Cộng đồng hóa các hoạt động tài chính phục vụ nông nghiệp nông thôn, hình 

thành các tổ nhóm tín dụng nông dân do Hội nông dân, các hợp tác xã tổ chức. 

Nhà nước hỗ trợ quỹ bảo lãnh tín dụng cho các tổ chức này hoạt động. Từng 

bước hỗ trợ và tạo điều kiện để Hội nông dân và các tổ chức hợp tác xã tham 

gia trực tiếp vào hoạt động tín dụng trong nông nghiệp nông thôn. Đa dạng hóa 

thị trường tín dụng ở nông thôn.  

Dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi để khuyến khích các ngân hàng thương mại, 

định chế tài chính cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng cường hỗ trợ 

nông dân sản xuất nông sản hàng hoá. Từng bước hình thành cơ chế một lãi 

suất giữa nông thôn và thành thị, có ưu đãi về cơ sở hạ tầng đầu tư ban đầu, 

thuế cho các ngân hàng đặt trụ sở, chi nhánh ở nông thôn để thực hiện cơ chế 

này. Đa dạng hóa hoạt động tài chính nông thôn, không chỉ cho vay mà cả bảo 

hiểm thiên tai, bảo hiểm sản xuất. Tiếp tục trợ cấp hình thành các quỹ cho vay 
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tín dụng theo mục đích ở nông thôn như quỹ cho sinh viên nông thôn vay học 

tập, quỹ cho trí thức trẻ về nông thôn lập nghiệp, quỹ cho trang trại mới thành 

lập, quỹ hỗ trợ lao động mất đất chuyển sang công nghiệp, dịch vụ,... 

Áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông sản. Thường xuyên giám sát, 

kịp thời ngăn chặn tình trạng cánh kéo giá nông sản, bảo đảm lợi ích của người 

sản xuất nông nghiệp trong quan hệ so sánh với hàng công nghiệp, giải quyết 

hài hoà lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng. 

 Chính sách thương mại 

Chủ động tham gia vào tiến trình đàm phán thực hiện chính sách tự do hóa 

thương mại trong nông nghiệp. Tuân thủ các cam kết của Việt Nam với WTO 

và các tổ chức quốc tế khác. Tiến hành các đàm phán về kỹ thuật song phương 

(thú y, bảo vệ thực vật,…) với các đối tác để tạo điều kiện thuận lợi phát triển 

thị trường. Tổ chức thông báo rộng rãi và tích cực hỗ trợ cho người sản xuất 

kinh doanh theo sát lộ trình thực hiện cam kết quốc tế. Chủ động chuẩn bị cho 

việc áp dụng cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hệ thống 

phân phối hàng hóa, tham gia cung cấp dịch vụ cho nông nghiệp nông thôn. 

Ban hành các chính sách quy định sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn 

địa lý. Đối với các chính sách thương mại liên quan đến việc điều hành xuất 

nhập khẩu những mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp chiến lược, có thể 

làm thay đổi giá cả trên thị trường thế giới và tác động đến các cân đối quan 

trọng trong sản xuất và đời sống trong nước, cần tổ chức chương trình nghiên 

cứu đánh giá, dự báo tác động và hình thành hệ thống giám sát việc thực hiện 

để đảm bảo tránh các tác động xấu có thể xảy ra. Các chính sách này cần được 

từng bước luật hóa và áp dụng các cơ chế điều hành đảm bảo minh bạch theo cơ 

chế thị trường, để người sản xuất, kinh doanh có thể yên tâm đầu tư phát triển 

và tránh nguy cơ bị thao túng vì các mục tiêu lợi nhuận cục bộ. Hình thành cơ 

chế giám sát và tham gia ý kiến của đại diện người sản xuất và tiêu dùng vào 

công tác điều hành thị trường. 

 Chính sách khác 

Sửa đổi và xây dựng một số văn bản pháp luật như: nâng Pháp lệnh Thú y, Pháp 

lệnh Bảo vệ kiểm dịch thực vật lên thành Luật, Nghị định về Quản lý sản xuất 

kinh doanh phân bón thành Pháp lệnh. Sửa đổi Luật khoa học công nghệ nhằm 
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phát triển thị trường khoa học công nghệ, đa dạng hóa cơ quan tham gia cung 

cấp dịch vụ, khuyến khích mạnh mọi thành phần kinh tế tiếp thu ứng dụng khoa 

học công nghệ. Sửa đổi Luật Hợp tác xã theo hướng phân biệt rõ giữa kinh tế 

hợp tác và doanh nghiệp, thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện của xã viên, đáp 

ứng đúng đặc tính phi lợi nhuận, cung cấp dịch vụ cho tập thể của kinh tế hợp 

tác vừa điều chỉnh được các loại hình đa dạng của kinh tế hợp tác trong tương 

lai. Xây dựng Luật Nông nghiệp nhằm luật hóa các nội dung luật lệ chính hiện 

còn phân tán trong các chính sách và quy định của ngành và đáp ứng những nhu 

cầu quy định quan trọng mới trong tương lai như vấn đề an ninh lương thực, 

biến đổi khí hậu, đảm bảo quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp,...  

Rà soát và điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế cả nước, vùng, ngành 

ngoài nông nghiệp, đô thị theo hướng gắn kết công nghiệp với nông nghiệp, gắn 

bó nông thôn với đô thị. Kết nối các trục cơ sở hạ tầng huyết mạch với kết cấu 

hạ tầng nông thôn, đưa hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ phi nông 

nghiệp về nông thôn. Đưa các khu dân cư và hoạt động đô thị phân tán về nông 

thôn. Đưa sản xuất trang trại, gia trại chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản ra 

khỏi khu dân cư, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa, các vùng nguyên 

liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Gắn bó kinh tế nông thôn với kinh tế đô thị. 

Kết nối phát triển nông thôn với quá trình phát triển đất nước và hội nhập. 

Có cơ chế, chính sách mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, kể cả huy động vốn ODA để 

tạo thêm việc làm và thu nhập cho cư dân nông thôn.   

Hình thành mạng lưới giám sát tình hình nông hộ trên cả nước để giám sát mọi 

diễn biến trong sản xuất đời sống và theo dõi tác động chính sách (thu nhập, 

dinh dưỡng, bệnh dịch, việc làm, học vấn, mâu thuẫn xã hội,…). Xây dựng 

trung tâm đào tạo cộng đồng và phát triển nông thôn, phối hợp với một số 

trường đại học hình thành chương trình đào tạo cán bộ phát triển nông thôn một 

cách chính quy. Bổ sung chương trình xóa đói giảm nghèo để thiết thực xóa bỏ 

tình trạng đói nghèo ở những vùng khó khăn, đảm bảo vững chắc để những 

người đã thoát nghèo tiếp tục vươn lên làm giàu. Đưa tiêu chuẩn “công bằng 

với người lao động và hỗ trợ người nghèo” vào quy trình xây dựng và xét duyệt 

chính của ngành. Thu hẹp khoảng cách về thu nhập và mức sống giữa các vùng 

trong cả nước.  
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Xây dựng mạng lưới giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất các mặt hàng nông 

sản chiến lược ở các vùng chuyên canh chính, theo dõi tình hình tiêu thụ ở các 

thị trường chính. Đầu tư xây dựng lực lượng nghiên cứu dự báo và thông tin thị 

trường, hình thành các hoạt động thông tin thị trường thường xuyên (hội nghị 

dự báo ngành hàng, bản tin thị trường, kênh truyền thanh truyền hình về thị 

trường,…) làm chỗ dựa tin cậy cho người sản xuất kinh doanh. Đầu tư xây 

dựng và hỗ trợ hoạt động cho các sàn giao dịch của các nông sản chiến lược 

(lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long, cà phê ở Tây Nguyên,…). Tăng cường 

hệ thống dự trữ quốc gia, nhất là lương thực. Chấm dứt tình trạng mất cân đối 

cung cầu. Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro theo cơ chế thị trường như bảo 

hiểm, xây dựng hệ thống kho tàng, áp dụng các hình thức giao dịch hiện đại 

(đấu giá, giao sau, thương mại điện tử,…) hạn chế đến mức thấp nhất tránh các 

rủi ro về biến động thị trường.  

6. Tăng cường  hợp tác quốc tế 

Thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; có biện pháp bảo vệ thị trường 

nội địa hợp lý, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản phù hợp với luật pháp 

quốc tế.  

Chủ động xây dựng quan hệ đối tác, dựa trên lợi thế của từng tổ chức quốc tế và 

quốc gia, tổ chức vận động thu hút viện trợ, công nghệ và đầu tư nước ngoài 

vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công 

tác tiếp thị thương mại, đàm phán các hiệp định kỹ thuật, mở rộng thị trường 

quốc tế. Chủ động đầu tư sản xuất nông nghiệp, đưa chuyên gia, xuất khẩu lao 

động nông thôn ra nước ngoài. 

7. Nâng cao năng lực lãnh dạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham 

gia của các đoàn thể chính trị - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp-phát 

triển nông thôn  

 Tiếp tục tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 

số 17-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5 (khoá  

IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở xã, phường, 

thị trấn”; trên cơ sở xác định rõ, rành mạch về chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị trên địa bàn nông thôn; đồng thời 

xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của 
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đảng bộ, chi bộ tập trung cho nhiệm vụ phát triển toàn diện nông nghiệp, nông 

dân và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Củng cố, nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao trình độ mọi 

mặt cho đảng viên, cán bộ công chức cơ sở tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, đi 

đôi với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của chi, đảng bộ và chính 

quyền cơ sở, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở nông thôn hướng vào 

phục vụ dân, sát với dân, được dân tin cậy, thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn 

diện trên địa bàn nông thôn.  … 

Hình thành các Trạm kỹ thuật nông nghiệp ở cấp xã, hoạt động theo hình thức 

sự nghiệp có thu, mỗi trạm có từ 4-6 nhân viên trên các lĩnh vực: khuyến nông, 

bảo vệ thực vật, thú y, kiểm lâm. Mỗi xã có một công chức chuyên trách về 

nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ công chức xã và thực hiện chế độ bổ nhiệm 

có thời hạn. Nỗ lực thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ cơ sở công chức xã. Đến 

năm 2000, công chức cấp xã đồng bằng phải đạt 100% tốt nghiệp phổ thông 

trung học, 70% tốt nghiệp chuyên môn từ Trung cấp trở lên. Các xã vùng đặc 

thù (Tây bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ, hải đảo) ít nhất phải đạt 50% tiêu 

chuẩn trên. Nghiên cứu, sửa đổi chính sách, chế độ đối với đội ngũ cán bộ xã 

nhằm từng bước nâng cao trình độ của cán bộ cấp cơ sở, đảm bảo tính ổn định 

của đội ngũ cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, góp phần phát 

triển nông nghiệp, nông thôn.  

Tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân, đẩy 

mạnh phân cấp và tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã hoạt động có hiệu quả. 

Đổi mới các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực tiếp cung cấp dịch vụ công 

phục vụ sản xuất (khuyến nông, sản xuất giống, triển lãm, thú y, bảo vệ thực 

vật, kiểm lâm, kiểm ngư...); thực hiện xã hội hoá các dịch vụ công; chuyển sang 

giao quyền và hỗ trợ các địa phương, các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là hệ 

thống các hợp tác xã và tổ chức của nông dân thực hiện hoạt động này.  

Xây dựng hệ thống thống kê nông nghiệp hướng tới thu thập thông tin về nông 

thôn, nông dân, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường và dự báo thị trường (cung và 

cầu), thường xuyên thông tin cho nông dân để họ tự ra quyết định trong sản 

xuất kinh doanh. Tập trung vốn trợ cấp dịch vụ công cho các vùng khó khăn, 
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vùng nghèo. Áp dụng chính sách khuyến khích, hỗ trợ để xã hội hóa dịch vụ 

công ở các vùng thuận lợi.  

Tăng cường năng lực của các cơ quan tham mưu về lý luận, cơ chế chính sách, 

quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, phân định rõ chức 

năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành để tránh chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ 

quản lý nông nghiệp, nông thôn.  

Các đoàn thể chính trị cần bám sát vào chương trình hành động thực hiện đề án 

của cấp uỷ các cấp để xây dựng chương trình công tác phù hợp:  

Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Phối hợp các lực lượng xã hội hưởng ứng và tham 

gia tích cực thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá 

ở khu dân cư" đáp ứng với những yêu cầu mới của thực tiễn. 

 Hội Nông dân: Đổi mới hoạt động của hội theo hướng tiếp tục làm tốt vai trò 

vận động, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của giai cấp nông dân. Tiếp tục 

sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để làm tốt các hoạt động 

hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ cho nông dân. 

Chính phủ cần có thể chế để Hội Nông dân Việt Nam có cơ sở pháp lý tham gia 

nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trực tiếp thực hiện các 

chương trình, dự án, tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

công, dạy nghề và hỗ trợ việc làm; chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật ; 

tư vấn và hỗ trợ pháp lý, thông tin thị trường; tổ chúc các dịch vụ về vốn, giống, 

vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; tham gia công tác hoà giải, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo... giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời 

sống, góp phần thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 

nông thôn.     

 Hội Phụ nữ: Hướng dẫn các tổ chức, địa phương thực hiện luật bình đẳng giới, 

lồng ghép các yêu cầu bình đẳng giới trong mọi kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội; Tăng cường sự tham gia và hưởng lợi của phụ nữ trong quá trình bàn bạc, 

quyết định, thực hiện và giám sát các kế hoạch phát triển cộng đồng, địa 

phương. 

Đảng uỷ, chính quyền các cấp phải khơi nguồn và hậu thuẫn vững chắc cho các 

đoàn thể thực hiện các đề án của họ tham gia giải quyết các vấn đề nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn.   
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Bên cạnh củng cố lòng tin đối với Đảng và Nhà nước, chú ý tăng cường và phát 

huy các mối quan hệ, mối liên kết mang tính gia đình - dòng họ - làng xã vốn có 

truyền thống từ lâu đời nhưng hiện đang bị tác động của thị trường và sự buông 

lỏng quản lý làm xói mòn, phá vỡ.  

Hỗ trợ, ủng hộ các mối liên hệ, gắn kết mang tính sinh học-lợi ích này để tạo 

nên mạng lưới phi hình thể, phi chính thức gắn kết hữu cơ với hệ thống quản lý 

xã hội chính thức tạo nên sự cộng hưởng, phát huy toàn bộ hệ thống chính trị - 

xã hội trong lãnh đạo, quản lý sự phát triển ở nông thôn theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa.   
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Phần IV. 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học cho các vấn đề chiến lược 

Để có căn cứ khoa học đáng tin cậy làm cơ sở hình thành kế hoạch triển khai 

các định hướng chiến lược chính, cần phải tiến hành các chương trình nghiên 

cứu sau: 

 Xác định lợi thế so sánh của các ngành hàng nông sản và các hoạt 

động kinh tế nông thôn chiến lược mang tính quốc gia và vùng để 

định hướng quy mô sản xuất tối đa, cân đối giữa nhu cầu nội địa và 

quy mô hợp lý để xuất khẩu. 

 Đối với những mặt hàng không có lợi thế, nghiên cứu xác định cân 

đối hợp lý giữa nhập khẩu và sản xuất thay thế nhập khẩu 

 Nghiên cứu những mặt hàng có tiềm năng để xác định quy mô, điều 

kiện cần đáp ứng để khai thác tiềm năng. 

 Nghiên cứu các tác động môi trường lớn, các thay đổi cân bằng sinh 

thái lớn có thể diễn ra do phát triển kinh tế (khai thác khoáng sản quy 

mô lớn, xây dựng công trình thủy lợi lớn) 

 Nghiên cứu dự báo các tác động kinh tế, xã hội, môi trường và giải 

pháp đối phó biến đổi khí hậu toàn cầu. 

 Nghiên cứu xác định lợi thế so sánh của các ngành hàng phục vụ sản 

xuất nông nghiệp như chế tạo máy móc nông nghiệp, vật tư phục vụ 

nông nghiệp để xác định quy mô sản xuất – nhập khẩu tối ưu để từ đó 

đề ra chính sách bảo hộ sản xuất trong nước hay tăng cường nhập 

khẩu. 

 Nghiên cứu dự báo tác động và đề ra hướng xử lỷ những vấn đề nhạy 

cảm có thể xuất hiện trong tương lai tác động đến kết cấu sản xuất 

nông nghiệp và kinh tế nông thôn (áp dụng các sản phẩm biến đổi 

gen, nuôi nhốt động vật hoang dã, phát triển nhiên liệu sinh học, bảo 

vệ bản quyền tác giả,…) 

 Nghiên cứu đặc điểm (văn hóa, kinh tế, tôn giáo, quan hệ huyết 

thống,…), xu hướng phát triển của các cộng đồng, dân tộc ít người, 

dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dưới 

tác động của di dân tái định cư, tích tụ ruộng đất,… 
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 Nghiên cứu tác động của hội nhập đã cam kết và dự báo các tác động 

sẽ xảy ra với những vấn đề đang đàm phán, đặc biệt là tác động của 

vòng đàm phán Đô-ha trong tương lai.  

 Nghiên cứu tác động của việc phát triển công nghiệp, đô thị, hình 

thành vành đai phát triển, hành lang kinh tế mới đến nông nghiệp và 

kinh tế nông thôn. 

2. Phân công thực hiện chiến lược 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược, chủ 

trì, phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương triển khai các nội dung định hướng trong Chiến lược và trình 

Chính phủ những vấn đề cần có sự phối hợp liên ngành. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí cân đối vốn đầu tư và đảm bảo các 

chính sách tài chính để thực hiện Chiến lược 

Các bộ, ngành khác có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Chiến 

lược liên quan đến ngành mình. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội 

dung Chiến lược được phê duyệt, xây dựng nội dung triển khai định hướng dài 

hạn đến 2020 cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương 

mình. 

Các tổ chức Đảng ở cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để lãnh 

đạo toàn diện trên địa bàn nông thôn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội ở nông thôn đổi mới chất lượng hoạt động. Hội Nông dân Việt Nam 

trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án phục vụ sản xuất và nâng cao đời 

sống của nông dân, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong 

nông nghiệp.  

3. Giám sát đánh giá, xây dựng mô hình 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với trách nhiệm điều phối thực hiện 

Chiến lược sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, đánh giá 

tiến độ và hiệu quả thực hiện chiến lược, đảm bảo các nội dung của Chiến lược 

được thể hiện trong các kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chương trình mục 

tiêu và dự án phát triển. 

      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  


