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 THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị 

trực tuyến về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản                                

và cơ giới hóa nông nghiệp” 

 

 

Ngày 21 tháng 2 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy phát triển công 

nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. Cùng dự có đại diện lãnh 

đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của 

Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi 

trường, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo một số hiệp hội và doanh nghiệp tiêu biểu trong 

lĩnh vực chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. Tại điểm cầu các địa 

phương có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng đại diện 

các sở, ban ngành có liên quan của các địa phương.   

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

tham luận, phát biểu của các đại biểu tham dự, Thủ tướng Chính phủ kết luận 

như sau: 

1. Hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội 

nghị toàn quốc về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới 

hóa nông nghiệp nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đây là Hội nghị 

quan trọng trong lúc dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra phức tạp trên toàn cầu, 

đồng thời, góp phần thực hiện tốt mục tiêu “kép” hiện nay như việc phòng chống 

bệnh dịch bệnh Covid 19, phát triển sản xuất, ổn định hệ thống kinh doanh, đảm 

bảo an ninh trật tự trong sự phát triển sản xuất nông nghiệp nước ta.  

2. Do có sự quan tâm của nhà nước nên thành quả nông nghiệp Việt Nam 

qua bao năm đổi mới nhất là những năm gần đây đã đạt được những thành tựu 

đáng ghi nhận trong việc xuất khẩu những sản phẩm hàng hóa có giá trị ra thị 

trường thế giới như gỗ, sữa, sản phẩm từ gỗ. Đối với công nghiệp chế biến và 

bảo quản nông sản, trong thời gian qua, thực sự có tiến bộ lớn và thu hút được 

sự quan tâm đầu tư của các địa phương và khu vực tư nhân, góp phần đáng kể 

vào nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, tiêu thụ đầu ra cho sản xuất nông 

nghiệp.  

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng cơ giới hóa nông nghiệp và công 

nghiệp chế biến nông sản còn chưa tương xứng với tiềm năng của ngành nông 
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nghiệp và thế mạnh của nhiều địa phương. Cơ chế chính sách của Nhà nước 

chưa đủ hấp dẫn để doanh nghiệp đầu tư vào cơ giới hóa nông nghiệp và chế 

biến nông sản. Một số chính sách về đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công 

nghệ chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh. 

Đứng trước cơ hội và thách thức hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp, 

lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông sản cần tiếp tục được đẩy 

mạnh cơ cấu lại với mục tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn 2030; phấn đấu đến 

năm 2030 công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam đứng trong số 10 nước 

hàng đầu thế giới và là trung tâm chế biến sâu và logistic nông sản toàn cầu.  

Để đạt được các mục tiêu trên, các Bộ, ngành cần tập trung triển khai một 

số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau: 

- Cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tổ chức sản 

xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Hoàn thiện cơ chế, 

chính sách về hỗ trợ, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tích tụ 

tập trung ruộng đất.  

- Cần thúc đẩy phát triển cánh đồng lớn cơ giới hóa đồng bộ trong tất cả 

các khâu của chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất, thu hoạch, bảo quản chế biến 

và thương mại. Phát triển các cụm liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ nông 

sản tại các địa phương, các vùng có sản lượng nông sản lớn, thuận lợi giao 

thông, lao động, logistics, có tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng cho cả 

khu vực.  

- Có chính sách thúc đẩy đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy 

và thiết bị phụ trợ cho ngành nông nghiệp theo hướng chuyên sâu. Hình thành 

và phát triển hệ thống logistics đồng bộ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh 

hàng nông sản. 

- Cần tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ, khoa học công nghệ vào 

chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin và tự động hóa vào sản xuất và công nghiệp chế biến. 

Nghiên cứu, áp dụng công nghệ cao, hiện đại trong công nghệ chế biến, bảo 

quản nông sản.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm; 

áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của thế giới như HACCP, ISO 

22000... trong tất cả các cơ sở chế biến nông sản để đảm bảo chất lượng và an 

toàn thực phẩm; xây dựng và áp dụng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc gia và truy xuất nguồn gốc cho các ngành hàng nông sản; đánh giá 

trình độ năng lực của ngành chế biến nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông 

nghiệp. 

- Phải đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam gắn 

với truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng, giá cả cạnh 
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tranh. Phát triển các kênh phân phối trong nước và quốc tế nhằm đa dạng hóa thị 

trường xuất khẩu và khai thác tốt thị trường trong nước.  

- Cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên sâu và nhân lực 

quản trị cho phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến nông sản, đáp ứng 

yêu cầu cơ cấu lại bền vững ngành nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cuộc 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế.  

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và đảm bảo nguồn lực thực hiện các cơ chế, 

chính sách về đất đai, tín dụng, thuế, bảo hiểm nông nghiệp nhằm thu hút mạnh 

mẽ hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp và chế 

biến nông sản.  

3. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, yêu cầu các bộ, ngành, 

địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chỉ thị của 

Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản 

và cơ giới hóa nông nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành .  

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội có liên quan xây dựng 

Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông 

lâm thủy sản đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.   

- Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát 

triển 03 ngành chế biến để phấn đấu đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới về: 

rau củ quả; thủy, hải sản; gỗ và sản phẩm từ gỗ. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng bộ tiêu chí 

đánh giá về năng lực của ngành chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. 

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách thúc đẩy phát triển 

cánh đồng lớn cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp thay thế Quyết định số 

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013. 

b) Bộ Công Thương  

- Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam, trong 

đó các loại máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp, các loại máy canh tác, bảo 

quản, chế biến sản phẩm nông lâm ngư nghiệp thuộc danh mục ưu tiên đầu tư 

phát triển. 

- Thực hiện Chương trình cơ khí trọng điểm tập trung một số dự án phục 

vụ cơ giới hoá nông nghiệp và giảm tổn thất sau thu hoạch. 

- Xây dựng Đề án phát triển logistics gắn với vùng sản xuất, kinh doanh 

nông nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian vận chuyển, 

phân phối sản phẩm, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.  
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c) Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Triển khai các Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia để hỗ trợ, 

doanh nghiệp, nông dân, hợp tác xã nâng cấp công nghệ chế biến, bảo quản 

nông lâm thủy sản. 

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng bộ tiêu chí 

đánh giá về năng lực của ngành chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. 

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn; đặc biệt là ưu đãi các doanh nghiệp có dự án đầu tư chế biến 

nông lâm thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp. 

 đ) UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 Bên cạnh thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, phải chủ động 

xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển công 

nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn một cách thực chất và hiệu quả hơn. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan và địa phương 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Ban Kinh tế Trung ương; 

- Các Ủy ban của Quốc hội: Kinh tế, Khoa học - 

Công nghệ và Môi trường; 

- Các Bộ: NN&PTNT, CT, KH&CN, KH&ĐT, TC, 

TN&MT, LĐ-TBXH, NHNNVN; 

- Hội nông dân Việt Nam; 

- Liên minh HTX Việt Nam; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; 

  các Vụ: KTTH, KGVX, TH, PL, TKBT; 

- Lưu: VT, NN(2).Loan 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Cao Lục 
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