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Các nội dung báo cáo 

Bài 3: Nhận diện một số vấn đề về phát triển 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong xây 

 dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020  

và định hƣớng xây dựng nông thôn mới  

giai đoạn sau năm 2020 

Bài 2: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới 

Bài 1: Tổng quan về nông nghiệp nông thôn 

 Việt Nam 



Bài 1 

 TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM 

NÔNG NGHIỆP 

- GDP sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp Việt Nam tăng 

trưởng trung bình 3,7%/năm theo hướng sản xuất hàng 

hoá 

- Cơ cấu ngành dịch chuyển theo hướng tăng chăn nuôi 

và thủy sản, giảm trồng trọt.  

- Kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD: gạo, cà phê, hạt 

tiêu, hạt điều, thủy sản, đồ gỗ,...  

- Kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành vượt ngưỡng 31 tỷ 

USD, tăng hơn 8 lần so với năm 2000.   

I. Thành tựu của nông nghiệp Việt Nam trong quá trình 

đổi mới 



NÔNG THÔN 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công 

nghiệp, dịch vụ, ngành nghề.  

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề 

đang phát triển mạnh  

- Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3,3 triệu 

đồng/người năm 2002 lên khoảng 24,4 triệu đồng/người 

năm 2015 (theo giá hiện hành).  

- Về cơ bản, Việt Nam đã xóa được đói, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm từ 18,1% năm 2004 xuống còn dưới 5% năm 2015 

(theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015).  

I. Thành tựu của nông nghiệp Việt Nam trong quá trình 

đổi mới 



NÔNG THÔN 

- Hệ thống thủy lợi đa mục tiêu; đảm bảo tưới tiêu 7,3 
triệu ha lúa, 1,5 triệu ha cây CN, cây khác (2016).  

- 98,6% xã có đường ô tô đến trung tâm xã 

- 98,6% tỷ lệ xã có điện lưới 

- 96,6% tỷ lệ hộ dân nông thôn có điện 

- 57,6% số xã có chợ;  

- 44,8% số xã có trung tâm văn hoá - thể thao  

- 46% số thôn có nhà văn hoá/sinh hoạt cộng đồng; 

- 48,65% thôn được công nhận là làng văn hoá.  

- Hầu hết các huyện, cụm xã và nhiều xã đã xây dựng 
được chợ, trường học, trạm y tế, bưu điện v.v 

I. Thành tựu của nông nghiệp Việt Nam trong quá trình 

đổi mới 



Bài 1 

 TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM 

II-HẠN CHẾ 

-  Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững.  

- Tốc độ tăng GDP nông nghiệp trung bình giảm từ 4%/năm 
giai đoạn 1995 - 2000 xuống còn 2,41% năm 2015. 

-  Kết cấu ngành chưa phản ánh đúng lợi thế và nhu cầu thị 
trường.  

-  Giá trị sản lượng ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng trên 
50% trong ngành nông nghiệp. 

-  Chăn nuôi phát triển chậm, năng suất thấp, giá thành cao.  

- Thủy sản phát triển chưa bền vững. 

- Vệ sinh an toàn thực phẩm kém, kiểm soát dịch bệnh còn 
yếu, quản lý môi trường kém, tài nguyên bị khai thác quá 
mức, năng suất lao động nông nghiệp Việt Nam rất thấp, khả 
năng cạnh tranh thấp.  



Bài 1 

 TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM 

II-HẠN CHẾ 

- Đổi mới phương thức sx còn chậm (8,61 triệu hộ tiểu 

nông) 

- Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn 

còn thấp, chênh lệch thu nhập và giàu nghèo cao.  

- Nông thôn chiếm 92% số hộ nghèo cả nước, trong đó, 

đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50% số hộ nghèo.  

- Vấn đề suy dinh dưỡng 

- Vấn đề cung cấp nước sạch.  

- Vấn đề vệ sinh môi trường  

- Vấn đề về các hủ tục, tập quán lạc hậu  



Bài 1 

 TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM 

III-CƠ HỘI 

Việt Nam: 100 triệu dân + có mức tăng thu nhập 
nhanh + tăng tầng lớp trung lưu + tốc độ đô thị 
hóa nhanh  nhu cầu mới về nông sản có chất 
lượng, vệ sinh an toàn, tốt cho sức khỏe, giá trị 
cao ….  

Nhu cầu thay đổi  kết cấu sản xuất nông 
nghiệp thay đổi: đa dạng, tăng giá trị gia tăng, 
bảo vệ các giá trị văn hóa - xã hội, bền vững môi 
trường. 

Việt Nam có điều kiện tiếp cận rộng hơn với thị 
trường thế giới  thu hút được đầu tư nước 
ngoài  phát triển các công nghệ tiên tiến, 

 



Bài 1 

 TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM 

IV-THÁCH THỨC 

 Giá cả, cung cầu sản phẩm nông sản, vật tư đầu vào 
trong nước chịu sự chi phối của thị trường thế giới  sẽ 
có tác động lớn đến sản xuất trong nước.  

 Cạnh tranh gay gắt giữa hàng nhập khẩu và sản xuất 
trong nước, giữa sản phẩm xuất khẩu với các đối thủ 
khác. 

 Thị trường hiện đại đòi hỏi nền nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn và áp dụng công nghệ hiện đại. 
Trong khi đa số hộ sản xuất là tiểu nông, chất lượng lao 
động thấp và thiếu vốn là thách thức to lớn. 

 Lao động dư thừa ngày càng nhiều (mỗi năm có 650.000 
lao động tăng thêm), trong khi các ngành công nghiệp và 
dịch vụ không có khả năng hút lao động vào.  
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Chúc anh chị thành công 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


