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CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ 

ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 
 

Nhằm tạo điều kiện kết nối 

thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, 

đặc sản vùng miền và nông sản thực 

phẩm an toàn tới người tiêu dùng, 

góp phần đảm bảo từng bước khôi 

phục sản xuất kinh doanh trong tình 

hình mới trước đại dịch Covid-19 

như hiện nay. Văn phòng Điều phối 

Chương trình Xây dựng Nông thôn 

mới Hà Nội, phối hợp với Viện 

Nghiên cứu Chuyển đổi số ASEAN 

(ASEAN Academy), Chuyên trang 

Tạp chí điện tử Hội nhập Văn hoá và 

Phát triển; Trung tâm hỗ trợ nghiên 

cứu và phát triển cộng đồng (TOTA 

R&D) đã phối hợp tổ chức Chương 

trình “Kết nối giao thương sản 

phẩm OCOP và đặc sản vùng miền 

bằng hình thức trực tuyến” vào 20 

giờ 30 phút ngày 24/9/2021 tại 

Thành phố Hà Nội. 

Phát biểu khai mạc, Ông 

Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, 

cho biết: "Chương trình là sự tiếp 

nối các chuỗi hoạt động thiết thực đã 

được diễn ra trước đó như: Tập huấn 

kỹ năng tiếp thị và bán hàng trên 

môi trường số “Tập huấn online”; 

hoạt động truyền thông, tiếp thị 

“Ngày hội Livestream”;  hoạt động 

xúc tiến thương mại thí điểm mô 

hình “Chợ Đêm trên Mây”,... nhằm 

giúp các chủ thể sản xuất nông 

nghiệp tiếp cận chương trình chuyển 

đổi số trong hoạt động kinh doanh, 

tiếp thị, quảng bá, tìm đầu ra ổn định 

cho sản phẩm nhất là trong bối cảnh 

khôi phục sản xuất kinh doanh sau 

thời gian giãn cách xã hội để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Đây là 

sự kiện đầu tiên của ngành Nông 

nghiệp Thủ đô sau khi Thành phố 

Hà Nội có Chỉ thị số 22/CT-UBND 

về việc điều chỉnh các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn Thành phố trong tình 

hình mới”.   

Theo đó, với sự tham gia của 

13 chủ thể thuộc 05 tỉnh: Hà Nội, Hà 

Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang 

và Bình Phước tại Chương trình. Các 

chủ thể đã giới thiệu sản phẩm 

OCOP và nông sản, thực phẩm an 

toàn với các mặt hàng: Mật ong, sữa 

nông trại Ba Vì, gà đồi, cá lăng 

Tuyên Quang, bánh chưng Hà 

Giang,... Các chủ thể bày tỏ sự quan 

tâm và kết nối với các đơn vị sản 

xuất tiêu thụ, phục vụ nhu cầu tiêu 

TIN TỨC 
 

Hình ảnh khai mạc Chương trình 

https://laodong.vn/xa-hoi/hon-1000-san-pham-ocop-duoc-danh-gia-cao-tai-ha-noi-941061.ldo
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dùng thiết yếu của người dân Thủ 

đô.  

 

Tại chương trình, người xem 

có thể đặt hàng ngay theo link của 

Ban tổ chức đăng tải trên nền tảng 

ZOOM. Ngoài ra, khi tham gia 

chương trình khách hàng sẽ được 

hưởng 3 đặc quyền: Sản phẩm mua 

sắm trong mô hình là sản phẩm 

chính hãng của chủ thể, được cơ 

quan chức năng quản lý; tại chương 

trình, các sản phẩm đều có giá ưu đãi 

và có quà tặng kèm. Khi giao thương 

trên nền tảng này, chủ thể không mất 

chi phí thuê mặt bằng và một số chi 

phí khác, do đó các chủ thể có thể 

tặng và hỗ trợ thêm cho khách hàng 

những ưu đãi kèm theo; cuối cùng, 

tất cả những sản phẩm được bán tại 

đây đều được cơ quan chức năng bảo 

lãnh về chất lượng và nguồn gốc. 

Sau hơn 02 giờ đồng hồ 

Chương trình diễn ra kết nối trực 

tuyến trên nền tảng ZOOM (ID: 

9912699828, Pass: 666666) đã thu 

hút hơm 400 đại biểu tham gia và 

đông đảo khách hàng trải nghiệm 

mua sắm sản phẩm.  

Qua đó, cho thấy Chương 

trình đã từng bước khắc phục được 

sự đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung 

ứng nông sản trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội, trong bối cảnh phòng, chống 

dịch Covid-19. Không dừng lại ở đó, 

theo Ban tổ chức Chương trình sẽ 

tiếp tục được duy trì và tổ chức 

thường xuyên vào 20 giờ 30 phút 

mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên nền tảng 

điện toán đám mây để vận dụng và 

phát huy chuyển đổi số trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh  và  kết 

nối sản phẩm nông nghiệp trong bối 

cảnh khôi phục sản xuất kinh doanh 

sau thời gian giãn cách xã hội để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 

M.Hiếu 

 

 

 

NHÀ NÔNG VIỆT LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp, 

nhiều loại nông sản gặp khó trong 

vận chuyển, tiêu thụ. Song với sự 

hỗ trợ của mạng lưới bưu chính 

khắp cả nước, người nông dân đã 

mạnh dạn đưa nông sản lên các 

sàn thương mại điện tử (TMĐT) 

và tìm được đầu ra. 

Hình ảnh Chủ thể giới thiệu sản phẩm 

Organic Green trong chương trình 
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Nhân viên Vietnam Post hướng dẫn 

bà con nông dân quy trình đưa sản 

phẩm lên sàn TMĐT 

 

Cuối tháng 7-2021, Bộ TT-TT 

phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ 

sản xuất nông nghiệp lên sàn 

TMĐT, giao cho 2 sàn TMĐT thực 

hiện là Postmart.vn của Vietnam 

Post và Voso.vn của Viettel Post, 

với mục tiêu trước mắt là đưa 5 triệu 

hộ lên 2 sàn TMĐT trong năm 2021. 

Trưởng ban Nghiên cứu và phát triển 

thương hiệu của Vietnam Post Phan 

Trọng Lê cho biết, từ đầu tháng 8-

2021, Vietnam Post đã thành lập ban 

chỉ đạo để triển khai kế hoạch của 

Bộ TT-TT. Việc đưa hộ sản xuất 

nông nghiệp lên sàn TMĐT sẽ được 

đơn vị triển khai theo các cấp: tổng 

công ty, các bưu điện tỉnh, thành 

phố, các bưu điện huyện và lực 

lượng triển khai tại xã; có sự phối 

hợp chặt chẽ với các nguồn lực hỗ 

trợ từ các bộ, sở ngành, UBND 

huyện, xã tại địa phương.  

Theo đó, đơn vị phân chia các 

sản phẩm nông sản theo 2 dòng 

chính: tiêu thụ thường xuyên và tiêu 

thụ theo mùa vụ. “Việc đào tạo các 

hộ sản xuất nông nghiệp về quy trình 

đưa sản phẩm lên sàn, bán hàng đa 

kênh, tiếp nhận, xử lý đơn hàng, bảo 

quản và đóng gói được đơn vị đặc 

biệt chú trọng và thực hiện linh hoạt 

theo từng đối tượng, hoàn cảnh cụ 

thể của từng địa phương. Chúng tôi 

cũng đã xây dựng các luồng ưu tiên 

dành riêng cho việc vận chuyển 

nông sản trong tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh để đảm bảo 

tối đa chất lượng sản phẩm khi đến 

tay người tiêu dùng”, ông Phan 

Trọng Lê cho biết. 

Theo đại diện Postmart.vn, 

sàn TMĐT này tiếp tục xây dựng hệ 

sinh thái số, gồm: website bán hàng, 

ứng dụng bán hàng trên smartphone, 

cổng truy xuất nguồn gốc bảo hộ 

thương hiệu… Việc các sản phẩm 

nông sản trên sàn rõ ràng về thương 

hiệu sẽ giúp tạo uy tín, vị thế của các 

sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với 

người tiêu dùng trong nước và quốc 

tế.   

Đối với Viettel Post, tùy vào 

tình hình thực tế từng địa bàn, các 

chi nhánh của đơn vị này đều chủ 

động xây dựng các phương án triển 

khai chi tiết cho các loại đặc sản, 

nông sản riêng biệt. Trong điều kiện 

vận chuyển gặp nhiều hạn chế như 

hiện nay, Viettel Post tập trung vào 

đẩy mạnh tiêu thụ nông sản ngay 

trong nội tỉnh và các tỉnh lân cận để 

cùng lúc giải quyết 2 bài toán: hỗ trợ 

người dân tìm được đầu ra cho nông 

sản trong mùa dịch và giúp người 

tiêu dùng (chủ yếu tại TPHCM) tiếp 

cận được với nông sản chất lượng 

cao trong tình trạng giãn cách xã hội. 

Sàn TMĐT Voso.vn cũng đã triển 

khai gian hàng dành riêng cho nông 

sản các tỉnh miền Nam để tiếp cận 

với đông đảo người mua tiềm năng 
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không chỉ tại miền Nam mà còn trên 

cả nước.  

Nhờ việc luôn cập nhật thông 

tin, chủ động trong các hoạt động hỗ 

trợ hộ sản xuất nông nghiệp, tính từ 

ngày 21-7 tới nay, Postmart.vn và 

Voso.vn đã thúc đẩy tiêu thụ gần 

18.000 tấn nông sản. Với năng lực 

và thế mạnh của mình, Vietnam Post 

và Viettel Post đều khẳng định quyết 

tâm hoàn thành chỉ tiêu đưa hộ sản 

xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT; để 

thông qua môi trường số, 

Postmart.vn và Voso.vn sẽ tiếp tục là 

đầu ra hiệu quả cho người nông dân, 

giúp bà con an tâm trồng trọt không 

chỉ trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại 

mà còn là kênh tiêu thụ bền vững 

trong tương lai. 

Theo TRẦN LƯU – Báo SGGP 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, 

LƯU THÔNG, XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 

Phó Thủ tướng Chính phủ 

Lê Văn Thành vừa ký ban hành 

Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 

21/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu 

thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông 

sản trong bối cảnh phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

Trong những tháng đầu năm 

2021, dưới sự chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

các cấp, các ngành; sản xuất, tiêu thụ 

và xuất khẩu nông sản đạt được 

nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, 

đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn 

biến phức tạp, lây lan nhanh, đã ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 

sản xuất, lưu thông, tiêu thụ, xuất 

khẩu nông sản, đặc biệt tại những 

vùng đang áp dụng biện pháp giãn 

cách xã hội; nhiều mặt hàng nông 

sản bị tồn đọng với khối lượng lớn, 

giá giảm sâu; một số chuỗi sản xuất 

bị đứt gẫy, ảnh hưởng tới nguồn 

cung trong thời gian tới, đặc biệt 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022. 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, phục hồi sản xuất, lưu 

thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông 

sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 

các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tập trung 

triển khai một số nhiệm vụ cấp bách 

sau: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chỉ đạo các địa phương 

triển khai đồng bộ các giải pháp bảo 

đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất 

nông nghiệp; đồng thời rà soát, 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho 

sản xuất vụ tiếp theo, nhất là các 

doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu 

nông sản ở các tỉnh thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, 

bảo đảm đáp ứng đầy đủ nông sản 

cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và 

chế biến, xuất khẩu trong mọi tình 

huống, đặc biệt là các tháng cuối 

năm và dịp Tết Nguyên đán; tổ chức 

liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu 

với sơ chế, chế biến, bảo quản để 

nâng cao giá trị gia tăng. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa 

phương đẩy mạnh phát triển sản 

xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản 

cho các vùng, khu vực đã khống chế 

được dịch COVID-19 để hỗ trợ, bù 



 

7 | 

đắp phần thiếu hụt cho các địa 

phương khác, nhất là các tỉnh, thành 

phố phía nam; tiếp tục phát huy hiệu 

quả vai trò của hai Tổ công tác chỉ 

đạo sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu 

thụ nông sản phía bắc và phía nam. 

 

Đồng thời, chỉ đạo và tăng 

cường giám sát việc tái cơ cấu nông 

nghiệp theo 3 trục sản phẩm (sản 

phẩm chủ lực quốc gia, đặc sản vùng 

miền, sản phẩm OCOP) bảo đảm 

tiến độ và hiệu quả; xây dựng, triển 

khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh 

tế số trong nông nghiệp; xây dựng 

mã số vùng trồng, mã định danh cho 

cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng 

thủy sản; truy xuất được nguồn gốc 

sản phẩm, an toàn thực phẩm; tăng 

cường quảng bá, tiêu thụ nông sản 

thông qua các kênh xúc tiến thương 

mại, dịch vụ, nhất là thương mại 

điện tử; chỉ đạo, tổ chức triển khai 

đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải 

pháp phòng, chống các loại dịch 

bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy 

sản. 

Chủ trì, phối hợp với Bộ 

Ngoại giao, Bộ Công Thương thúc 

đẩy mở cửa thị trường xuất khẩu 

nông sản chính ngạch sang Trung 

Quốc (sầu riêng, khoai lang, chanh 

leo, na, bưởi, tổ yến, thủy sản); khẩn 

trương đàm phán thống nhất với cơ 

quan liên quan của Trung Quốc giảm 

tỉ lệ kiểm dịch động thực vật vào thị 

trường Trung Quốc; chủ trì, phối 

hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài 

chính và các cơ quan có liên quan 

đánh giá tác động, phổ biến, hướng 

dẫn các địa phương, hiệp hội ngành 

hàng và doanh nghiệp việc thực 

hiện, đáp ứng các thủ tục, quy định 

đối với quản lý chất lượng nông sản 

nhập khẩu của thị trường Trung 

Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 có 

hiệu lực từ 1/1/2022. 

Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính 

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ chính sách hỗ trợ giống (cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản) cho nông 

dân để khôi phục sản xuất tại các địa 

phương thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg; phối hợp 

với các bộ, cơ quan liên quan nghiên 

cứu, đề xuất biện pháp phù hợp 

trong áp dụng hình thức đánh giá 

trực tuyến thay đánh giá trực tiếp; 

hoặc gia hạn tối đa 6 tháng các loại 

giấy phép, giấy chứng nhận, quyết 

định chỉ định đã hết hạn. 

Hướng dẫn các địa phương 

đã kiểm soát dịch bệnh mở lại chợ 

truyền thống, chợ đầu mối 

Bộ Công Thương hướng dẫn 

các địa phương đã kiểm soát dịch 

bệnh mở lại chợ truyền thống, chợ 

đầu mối kịp thời cung ứng hàng hóa 

cho người dân; đồng thời, phối hợp 

với Bộ Y tế ban hành các quy định 

bảo đảm phòng chống dịch; phối 

hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đánh giá tác 

động, hướng dẫn các địa phương, 

hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp 

triển khai thực hiện đáp ứng các quy 

Ảnh minh họa 
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định của phía Trung Quốc tại Lệnh 

248, Lệnh 249 có hiệu lực từ 

1/1/2022. 

Chủ động trao đổi với các cơ 

quan và địa phương phía Trung 

Quốc về việc mở thêm các cửa khẩu, 

thông quan cho xuất khẩu nông sản, 

đặc biệt là rau quả; khuyến khích 

xuất khẩu chính ngạch qua các cửa 

khẩu quốc tế, cửa khẩu chính; phối 

hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông, Bộ Ngoại giao trong 

công tác đàm phán quản trị chất 

lượng để mở cửa thị trường nông sản 

xuất khẩu; chủ động cung cấp thông 

tin thị trường, xúc tiến thương mại, 

tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản 

cho các địa phương; hỗ trợ thương 

nhân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản 

qua kênh thương mại điện tử. 

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ 

quan liên quan bảo đảm hệ thống 

giao thông vận tải thông suốt trên 

toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho việc vận chuyển nông sản, 

vật tư đầu vào phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và tiêu thụ, xuất khẩu 

nông sản. 

Kiểm tra, hướng dẫn lưu 

thông thống nhất tại các địa phương; 

rà soát, yêu cầu bãi bỏ các văn bản 

của địa phương trái với quy định của 

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 

về lưu thông hàng hóa, tuyệt đối 

không để ách tắc, các địa phương 

không được ban hành các giấy phép 

con. 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công 

Thương sớm xử lý tình trạng thiếu 

container rỗng và có giải pháp giảm 

giá cước vận tải phục vụ xuất khẩu 

và nhập khẩu; chủ trì xây dựng hệ 

thống công nghệ thông tin hỗ trợ 

điều tiết lưu lượng xe đỗ, tập kết tại 

khu vực cửa khẩu và trên các tuyến 

đường lên cửa khẩu để tránh ùn tắc. 

Hỗ trợ thực hiện công tác 

phòng, chống dịch tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

Bộ Y tế phối hợp với các bộ, 

ngành, các địa phương chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám 

sát, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện 

công tác phòng, chống dịch tại các 

cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp 

với đặc thù của từng loại hình sản 

xuất khu vực nông nghiệp. 

Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát 

thống nhất các địa phương được sử 

dụng kết quả và thời gian có hiệu lực 

của hai phương pháp xét nghiệm 

COVID-19 (test nhanh và PCR); 

hướng dẫn cụ thể khi người dân đã 

được tiêm đủ 2 mũi vaccine ở các 

tỉnh, thành phố để có lao động duy 

trì sản xuất, lưu thông và tiêu thụ 

hàng hóa nông sản. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp 

tục cải thiện môi trường đầu tư cho 

lĩnh vực nông nghiệp, nhất là khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn; rà soát và bố trí 

nguồn vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng, 

kho bãi tại các cửa khẩu và hạ tầng 

chế biến nông sản tại các địa 

phương. 

Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan 

hải quan tại cửa khẩu làm thủ tục và 

thông quan nhanh chóng đối với các 

mặt hàng qua các cửa khẩu, đặc biệt 

là các cửa khẩu đường bộ qua biên 

giới phía bắc, ưu tiên về thủ tục hải 

quan, kiểm tra giám sát hải quan đối 

với nông sản vào thời điểm thu 
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hoạch chính vụ; tăng thời gian làm 

việc, đẩy mạnh thông quan điện tử, 

tạo thuận lợi trong việc thông quan 

đối với nông sản xuất khẩu chính 

ngạch sang Trung Quốc. 

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ chính 

sách hỗ trợ giống (cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản) cho nông dân để khôi 

phục sản xuất tại các địa phương 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị 16/CT-TTg. 

Đẩy mạnh các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho khách hàng 

vay vốn trong lĩnh vực nông 

nghiệp 

Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng 

tiếp tục tập trung nguồn vốn, đáp 

ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, 

chế biến, lưu thông, tiêu thụ, xuất 

khẩu nông sản; triển khai nhanh 

chóng và có hiệu quả các chính sách, 

chương trình tín dụng trong lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục đẩy 

mạnh các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn cho khách hàng vay vốn trong 

lĩnh vực này bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19 thông qua việc cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm 

nợ, miễn, giảm, hạ lãi suất cho 

vay…; khuyến khích các tổ chức tín 

dụng xây dựng các sản phẩm tín 

dụng, dịch vụ ngân hàng dành riêng 

cho lĩnh vực nông nghiệp; đơn giản 

hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện 

thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng. 

Đồng thời tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện của các 

tổ chức tín dụng bảo đảm các chính 

sách của Nhà nước đến với người 

dân, doanh nghiệp kịp thời, đúng đối 

tượng. 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra các địa phương trong thực hiện 

chính sách an sinh xã hội đối với lao 

động tại các doanh nghiệp sản xuất 

nông nghiệp, bảo đảm lực lượng lao 

động tại các địa phương khi phục hồi 

sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, 

giám sát và có điều chỉnh phù hợp. 

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài tăng cường cập nhật thông tin 

sản xuất, thị trường, nhu cầu nhập 

khẩu của nước sở tại, các cơ hội thúc 

đẩy hợp tác và nguy cơ từ các rào 

cản thương mại đối với hàng nông 

sản của Việt Nam cho các bộ, ngành, 

địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp; 

hỗ trợ các hoạt động xúc tiến xuất 

khẩu nông sản của các bộ, ngành, 

địa phương và doanh nghiệp. 

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện 

công tác ngoại giao vaccine phục vụ 

phòng, chống dịch trong nước và 

phục hồi sản xuất kinh doanh, góp 

phần tạo môi trường sản xuất an 

toàn, thuận lợi cho phát triển nông 

nghiệp, lưu thông, tiêu thụ và xuất 

khẩu nông sản. 

Không để ách tắc trong sản 

xuất, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ 

nông sản 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị 

quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 

của Chính phủ về hỗ trợ doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong bối cảnh dịch COVID-19, bảo 

đảm công tác phòng, chống dịch tại 
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cơ sở phù hợp với tình hình thực tế 

tại địa phương. 

Thành lập Tổ Công tác để 

hướng dẫn tư vấn chuyên môn 

phòng, chống dịch cho cơ sở sản 

xuất kinh doanh, đơn vị vận tải lưu 

thông hàng hóa và kịp thời tham 

mưu giải quyết ngay khi có các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh; chủ 

động xây dựng kế hoạch sản xuất, 

tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; không 

để đứt gãy chuỗi sản xuất nông 

nghiệp; bảo đảm ổn định đời sống 

nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng. 

Không để ách tắc trong sản xuất, lưu 

thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản và 

di chuyển lao động liên tỉnh, liên 

huyện nhưng vẫn phải bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch bệnh, nhất là 

thực hiện 5K và các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định; 

ban hành chính sách hỗ trợ chủ xe, 

lái xe giảm chi phí vận chuyển, tiêu 

thụ nông sản và lưu thông vật tư 

nông nghiệp. 

Ưu tiên tiêm vaccine cho nhân 

lực hoạt động trong thu hoạch, chế 

biến, lưu thông và xuất khẩu nông 

sản; tổ chức hướng dẫn doanh 

nghiệp, người sản xuất thực hiện các 

quy định về phòng, chống và kiểm 

soát dịch bệnh hiệu quả; xây dựng, 

hướng dẫn về phòng bệnh COVID-

19 ở vùng xanh, giữa các vùng xanh 

để tạo điều kiện thuận lợi cho khôi 

phục sản xuất nông nghiệp. 

Chỉ đạo chính quyền các cấp 

trên địa bàn tổ chức triển khai đồng 

bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên 

vật nuôi, cây trồng và thủy sản; ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các trường hợp 

vận chuyển trái phép động vật, sản 

phẩm động vật từ nước ngoài vào 

Việt Nam. 

Các địa phương có cửa khẩu 

chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo 

gỡ khó khăn về kho bãi, bảo quản 

hàng hóa nông sản, dịch vụ vận tải, 

hậu cần thương mại tại cửa khẩu; 

tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu 

vực cửa khẩu phòng, chống dịch 

COVID-19; đảm bảo thông quan 

xuất khẩu nông sản trong mọi tình 

huống; chỉ đạo chính quyền các cấp 

trên địa bàn không ban hành văn bản 

hướng dẫn thực hiện trái với quy 

định của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và của các bộ ngành về 

lưu thông hàng hóa. 

Hiệp hội ngành hàng, doanh 

nghiệp phát huy tinh thần tự lực tự 

cường, chủ động nắm bắt thông tin, 

nhu cầu thị trường, xây dựng kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả, 

nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

Theo Báo Chính phủ 

 

 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẨY MẠNH NUÔI TÔM NƯỚC LỢ 

 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (NN-PTNT) một 

số tỉnh ven biển ĐBSCL cho biết, 

dịch Covid-19 kéo dài khiến nhiều 

doanh nghiệp chế biến tôm xuất 

khẩu tạm dừng hoặc giảm quy mô 

sản xuất, làm cho giá tôm nguyên 

liệu giảm sâu.  
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Tôm sú có thời điểm giảm 

10.000 đồng/kg, tôm thẻ giảm đến 

20.000 đồng/kg (tùy kích cỡ). Do giá 

tôm giảm sâu nên người nuôi không 

có lãi, thậm chí thua lỗ. Vì vậy, 

nhiều người nuôi tôm không dám thả 

nuôi tiếp, dẫn đến nguy cơ thiếu tôm 

nguyên liệu, gây đứt gãy chuỗi sản 

xuất ngành tôm. 

Ông Quảng Trọng Thao, Phó 

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên 

Giang, cho biết, đơn vị đang phối 

hợp với các huyện, cơ sở nuôi tôm 

nước lợ trong tỉnh đẩy mạnh mở 

rộng diện tích nuôi từ nay đến cuối 

năm. Theo đó, tập trung giải quyết 

những bất cập, vướng mắc tồn tại 

trong sản xuất tôm nuôi, đặc biệt là 

chuỗi cung ứng thủy sản như con 

giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi 

trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho người nuôi yên tâm phát triển 

sản xuất. Đồng thời, chủ động kết 

nối với các doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ thu mua, 

tiêu thụ sản phẩm đối với tôm nuôi 

đến kỳ thu hoạch; duy trì các kênh 

phân phối thủy sản, đảm bảo không 

để gián đoạn chuỗi cung ứng sản 

phẩm. 

Tương tự, Sở NN-PTNT tỉnh 

Cà Mau đã xây dựng kế hoạch tháo 

gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất 

trong điều kiện mới, thích ứng với 

tình hình diễn biến dịch Covid-19 

trên địa bàn. Phấn đấu năm nay tổng 

sản lượng thủy sản đạt 613.700 tấn, 

trong đó sản lượng tôm là 218.400 

tấn, đạt 97% kế hoạch. Sở NN-

PTNT tỉnh Cà Mau kiến nghị ưu tiên 

tiêm vaccine cho các đối tượng hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực nông 

nghiệp như nhân công thu hoạch, lực 

lượng bốc dỡ hàng hóa, vật tư, thiết 

bị, nhân lực vận hành phương tiện 

vận chuyển, công nhân chế biến thủy 

sản... 

Theo TẤN THÁI – Báo SGGP

 

 

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ KHUYẾN NÔNG CHO MÔ HÌNH 

CƠ GIỚI HÓA TRONG CÂY TRỒNG 

Cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp là bước tạo nền tảng 

vững chắc cho nền nông nghiệp 

bảo đảm hướng sản xuất hàng hóa, 

thực hiện thành công mục tiêu tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới bền vững. 

Vì vậy, trong thời gian qua, việc áp 

dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông 

nghiệp đã và đang được các địa 

phương trên cả nước tập trung 

triển khai thực hiện, góp phần 

nâng cao hiệu quả sản xuất nông 

nghiệp, trong đó có Thành phố Hồ 

Chí Minh (TP.HCM). 

Nhằm thực hiện chức năng và 

nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ 

mới với việc triển khai hiệu quả 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 
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Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ về Khuyến nông và 

Thông tư số 75/2019/TT-BTC của 

Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử 

dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt 

động Khuyến nông. Ngày 

26/01/2021, Uỷ ban nhân dân 

(UBND) TP.HCM đã ban hành 

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND 

về Định mức kinh tế kỹ thuật 

Khuyến nông trên địa bàn Thành 

phố. Trong đó có Định mức kinh tế 

kỹ thuật về các mô hình cơ giới hóa 

trong trồng trọt với các nội dung cụ 

thể như sau: 

 
Quyết định này áp dụng đối 

với các tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến hoạt động nông nghiệp và hoạt 

động Khuyến nông trên địa bàn 

Thành phố,…Theo đó, mô hình trình 

diễn ứng dụng cơ giới hóa áp dụng 

cho từ 01 – 03 tổ chức, cá nhân tham 

gia mô hình, với ≥ 01 hạng mục/ 1 tổ 

chức, cá nhân. 

Theo Nghị định số 

83/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân 

tham gia mô hình ứng dụng cơ giới 

hóa trong trồng trọt được Nhà nước 

chi hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí 

thực hiện mô hình; các tổ chức, cá 

nhân tự chi trả (đối ứng) 50% kinh 

phí còn lại. Bao gồm các hạng mục 

cụ thể như sau: 

– Máy xới; 

– Máy gieo hạt (gieo trên 

khay, gieo tự hành); 

– Máy nén giá thể vào khay; 

– Máy móc, thiết bị phun 

thuốc, bón phân; 

– Hệ thống tưới phun trong 

trồng rau, hoa, cây ăn trái (Bộ điều 

khiển Trung tâm; máy bơm; Bồn 

chưa nước, dinh dưỡng; Đầu cắm, 

ống, dây tưới và phụ kiện khác); 

– Hệ thống thu hoạch, sơ chế, 

đóng gói, bảo quản rau, quả. 

Ước tính, mô hình ứng dụng 

cơ giới hóa trong trồng trọt theo định 

mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông 

giúp tiết kiệm được ≥ 95% chi phí sử 

dụng lao động, góp phần làm tăng 

năng suất cây trồng lên khoảng 10 

đến 15%, giảm chi phí sản, giảm tổn 

thất sau thu hoạch khoảng 5%, tăng 

thu nhập cho các hộ dân sản xuất 

nông nghiệp, góp phần nâng cao giá 

trị sản xuất bình quân. Định mức 

kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông này 

có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2021 và 

thay thế Định mức kinh tế kỹ thuật 

về Khuyến nông trên địa bàn 

TP.HCM ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 

12/02/2014 của UBND TP.HCM. 

Việc áp dụng cơ giới hóa 

trong sản xuất đã góp phần làm tăng 

năng suất cây trồng, vật nuôi lên 

khoảng 10 đến15%, giảm chi phí sản 

xuất từ 0,7 đến 2,8 triệu đồng/ha/vụ, 

giảm tổn thất sau thu hoạch khoảng 

5%, tăng thu nhập cho các hộ dân 

sản xuất nông nghiệp, góp phần 

nâng cao giá trị sản xuất bình quân 

 

P.Thảo

http://khuyennongtphcm.vn/dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-khuyen-nong-cho-mo-hinh-co-gioi-hoa-trong-cay-trong/dmtt/
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Phụ lục .Thông tin tình hình sinh vật hại cây trồng  

tuần 38 (từ 14/9/2021 đến 21/9/2021)  tại các quận huyện TP. HCM 

1. Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Hè thu 2021 (đến ngày 21/9/2021) 

TT Cây trồng Đơn vị Thực hiện 

1 Lúa Hè thu 2021 ha 5.319,4 

2 Lúa Mùa 2021 ha 3.920,6 

3 Rau Mùa 2021 ha 3.000,3 

4 Lũy kế rau năm 2021 ha 10.971,1 

5 Hoa, cây kiểng ha 1.965 

6 Cây công nghiệp ha 1.044,4 

7 Cây ăn quả ha 5.600 

2. Tình hình sinh vật hại tuần 38/2021 

Cây trồng Sinh vật hại 
Diện tích 

nhiễm (ha) 

Mức độ 

nhiễm 
Vùng (quận/huyện) 

Cây lúa vụ 

Mùa 2021 

Sâu cuốn lá 33,0 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Đạo ôn 37,0 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

OBV 102,0 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Khác 175 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Cây rau 

Sâu xanh 50,1 Nhẹ CC-HM-Q12-BC-BT 

Sâu ăn tạp 114,5 Nhẹ TĐ-HM-Q12-BC-BT-CC 

Rầy xám 39,0 Nhẹ TĐ- HM-Q12 

Rỉ trắng 47,9 Nhẹ HM-Q12-BC-BT-CC 

Thối nhũn 14,1 Nhẹ TĐ-HM-Q12-BC 

Sinh vật hại khác 330,7 Nhẹ TĐ- HM-Q12- BC-BT 

Hoa lan Muỗi hại bông, đốm lá, … 11,9 Nhẹ TĐ- CC-BC-BT-CG-NB-Q7 

Hoa mai Sâu ăn lá, bọ trĩ, …. 25,3 Nhẹ TĐ- CC-BC-BT-CG-HM-Q12 

Hoa sứ Rệp sáp, sâu xanh… 0,3 Nhẹ TĐ-CC-BC-CG 

Bonsai Sâu ăn lá, sâu đục thân 0,2 Nhẹ BC 

3. Dự báo trong thời gian tới (tuần 39/2021 từ 21/9/2021 đến 28/9/2021) 
Cây trồng Sinh vật hại Giải pháp khắc phục Vùng 

Trên cây lúa 

Vụ Hè thu 2021: rầy nâu, sâu đục thân, đạo 

ôn, đốm vằn… 

Vụ Mùa 2021: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ 

trĩ… 

Thăm đồng thường xuyên, theo dõi mật số rầy 

di trú vào đèn, gieo sạ né rầy tập trung, chủ 

động tưới tiêu, giống gieo sạ từ 80-100 kg/ha, 

sử dụng thuốc 4 đúng,… 

CC-HM-BC-

BT-CG 

Trên cây rau 
 Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, rầy xám, 

thối nhũn, rỉ trắng,… 

Vệ sinh vườn, cày ải phơi đất 7 – 10 ngày 

trước khi gieo cấy; bón phân cân đối, thu gom 
và tiêu hủy cây bệnh, phòng trừ các loài côn 

trùng chích hút, cắn phá; chủ động tưới tiêu, 

thoát nước 

TĐ-HM-Q12-

BC-BT-CC 

Trên hoa, cây 

kiểng 

 Muỗi đục bông, ốc sên, thối nhũn (hoa 

lan); sâu ăn lá, bọ trĩ, rệp vải (mai); sâu 

xanh (hoa sứ), săn ăn lá (hoa nền),… 

 Vệ sinh vườn, cải tạo vườn thông thoáng, 

phòng ngừa các các loài côn trùng gây hại,… 

TĐ- HM-Q12-

BC-BT-CC-

CG-NB 

Trên cây 

trồng khác 

 Sâu đục thân mía; rệp sáp, khảm lá khoai 

mì; bệnh vàng lá greening cam quýt; chổi 

rồng nhãn; bọ cánh cứng hại dừa 

Điều tra sinh vật hại đồng ruộng định kỳ, sử 

dụng các biện pháp IPM trong quản lý dịch 

hại,… 

CC-BC-HM-

CG-NB 

 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV 
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

 

  

 

 

ĐỂ KẾT NỐI CUNG - CẦU NÔNG SẢN NGÀY CÀNG HIỆU QUẢ 

 

Trong thời gian qua, Tổ 

công tác 970 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT) đã có nhiều hoạt 

động thiết thực để thúc đẩy kết nối 

sản xuất, tiêu thụ nông sản tại các 

tỉnh phía Nam. Đây cũng là những 

tiền đề để thúc đẩy hơn nữa việc 

kết nối nông sản trong thời gian 

tới, tạo thông suốt cho hoạt động 

sản xuất và tiêu thụ, tránh cung 

không gặp cầu. 
 

 

Thời gian qua, Tổ công tác 970 đã 

có nhiều hoạt động thiết thực góp 

phần kết nối cung - cầu, tiêu thụ 

nông sản tại các tỉnh phía Nam 

(Ảnh: Trần Cao) 

 

Những kết quả bước đầu 

trong phát huy kết nối cung – cầu 

Trong bối cảnh tình hình dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, để kết nối 

cung – cầu cho tiêu thụ nông sản, tại 

các tỉnh phía Nam, Bộ NN&PTNT 

đã thành lập Tổ công tác 970. Với 

những bước đi ban đầu cùng những 

cách làm sáng tạo, những hoạt động 

của Tổ công tác 970 đã và đang 

mang lại những hiệu quả rõ nét, góp 

phần tạo sự thông suốt cho tiêu thụ 

nông sản. 

TS. Trần Minh Hải, Giám đốc 

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế 

hợp tác, Trường Cán bộ Quản lý 

Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn II, thành viên của Tổ công tác 

970 cho biết, tính đến ngày 31/8, Tổ 

đã hình thành 1.344 đầu mối cung 

cấp mặt hàng nông lâm thủy sản, rau 

củ quả, trái cây, các sản phẩm chế 

biến, với khoảng 10 nhóm ngành. 

Đầu cung ứng cho Tổ công tác 970 

rất đa dạng. 

Theo thống kê, 32,4% số 

lượng đầu mối cung ứng là hợp tác 

xã, trang trại, tổ hợp tác; 37% là hộ 

nông dân; 19% là doanh nghiệp; 9% 

là cơ sở chế biến và khoảng 3% là cơ 

quan quản lý nhà nước. Đồng thời, 

trang web đặt hàng của Tổ công tác 

970 https://htx.cooplink.com.vn/ có 

khoảng 2.800 lượt đăng ký, trong đó 
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70% đăng ký bán, còn lại là mua và 

7% là của cơ quan Nhà nước. 

Ngoài kết nối cung - cầu, Tổ 

công tác 970 còn hỗ trợ thông tin về 

địa chỉ các cơ sở sản xuất ở địa 

phương, tư vấn hỗ trợ để việc sản 

xuất được thông suốt. 

Đáng chú ý, triển khai túi 

combo 10kg nông sản, trong 2 tuần 

đầu triển khai, hàng trăm nghìn túi 

đã được đặt. Lượng nông sản bà con 

đặt trung bình một ngày từ 300-400 

tấn. Đặc biệt, riêng ngày 24/8, tổng 

số tiền đặt hàng lên tới 3,6 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, trong sáng 31/8, 

43.000 gói combo đã được đặt và 

giao tới TP. Hồ Chí Minh, Bình 

Dương từ các tỉnh lân cận như: An 

Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, 

Vĩnh Long. Dù mới triển khai, người 

dân rất quan tâm tới gói combo nông 

sản. Khi cao điểm, có tới 55.000 lượt 

đặt hàng chỉ trong vòng 10 phút. 

Chia sẻ thực tế tại các địa 

phương, ông Đinh Minh Hiệp - 

Giám đốc Sở NN&PTNT TP. Hồ 

Chí Minh cho biết, thời gian vừa 

qua, thành phố gặp nhiều khó khăn 

do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu của 

người dân TP. Hồ Chí Minh, bình 

quân mỗi ngày, thành phố cần một 

số lượng nông sản rất lớn, chính vì 

vậy, thời gian qua, Sở Công thương 

và Sở NN&PTNT của thành phố đã 

kết nối nhiều điểm cung cấp lương 

thực thực phẩm. Trong đó Tổ công 

tác 970 của Bộ NN&PTNT đã kết 

nối hơn 1.300 đầu mối tại các tỉnh 

thành phía Nam và khu vực Tây 

Nguyên để cung ứng mặt hàng nông 

sản cho người dân. 

Cũng trong thời gian qua, 

thành phố đã nhận được sự hỗ trợ 

lớn từ Tổ công tác 970 của Bộ 

NN&PTNT. Cụ thể là việc theo dõi 

sát sao công tác sản xuất nông 

nghiệp, đặc biệt là sản xuất rau củ 

quả cũng như theo dõi hoạt động các 

cơ sở giết mổ. Bên cạnh đó, Tổ công 

tác đã hỗ trợ cung cấp đầu mối thông 

tin. Đây là nguồn thông tin rất quan 

trọng để Sở NN&PTNT cung cấp 

cho Sở Công thương hỗ trợ người 

dân đặt hàng qua các hệ thống siêu 

thị. 

Ông Huỳnh Văn Liêm, Phó 

Giám đốc Sở NN&PTNT Kon Tum 

cho biết, ngay từ khi Tổ công tác 

970 Bộ NN&PTNT được thành lập, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo và thành lập 

một Tổ công tác của tỉnh. Nhiệm vụ 

của Tổ công tác Kon Tum là kết nối 

cung ứng, sản xuất nông nghiệp nội 

tại, đồng thời kết nối thường xuyên 

với Tổ công tác 970 của Bộ 

NN&PTNT. Qua đó, Tổ sẽ kết nối 

thông tin cung – cầu với thị trường 

nông sản, nhằm đảm bảo lương thực, 

thực phẩm trong điều kiện giãn cách 

xã hội. 

Về túi combo nông sản 10kg, 

theo sáng kiến của Tổ công tác 970 

Bộ NN&PTNT,  Kon Tum đã tham 

gia để cùng hỗ trợ và giúp bà con 

tiêu thụ nông sản. Hiện Kon Tum có 

thể cung cấp khoảng 2-3 

chuyến/ngày, mỗi chuyến chở 10 tấn 

nông sản. Như vậy, một tháng Kon 

Tum có thể cung cấp khoảng 10.000 

gói combo, sản lượng 100 tấn. 

Tại Kiên Giang, với việc 

thành lập Tổ chỉ đạo sản xuất kết nối 

tiêu thụ nông sản, cho đến nay, địa 
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phương đã tiêu thụ khoảng 415.000 

tấn nông sản, qua đó kết nối tiêu thụ 

khoảng 65% sản lượng cho thị 

trường trong tỉnh, đồng thời, phối 

hợp với các đơn vị liên quan và Tổ 

công tác 970 kết nối tiêu thụ 35% 

nông sản cho thị trường các tỉnh 

khác. 

Với việc đồng hành với các 

hợp tác xã, các doanh nghiệp để gom 

nông sản phân phối tiêu thụ trong 

tỉnh và phối hợp với Tổ công tác 970 

Bộ NN&PTNNT để phân phối tới 

các tỉnh khác, việc kết nối tiêu thụ 

nông sản tại tỉnh Kiên Giang được 

đánh giá thực hiện hiệu quả. 

 

Để kết nối cung – cầu nông 

sản ngày càng hiệu quả 

Để kết nối cung - cầu hiệu 

quả, Bộ NN&PTNT đã ra mắt diễn 

đàn “Thông tin kết nối sản xuất và 

tiêu thụ nông sản”. Diễn đàn nhằm 

hình thành, kết nối giữa các khâu, từ 

sản xuất, chế biến, thu hoạch, lưu 

thông, đến tiêu thụ nông sản... Từ đó 

tạo mối "liên kết - hợp tác" chặt chẽ, 

nhiều chiều giữa cơ quan quản lý với 

doanh nghiệp và bà con nông dân 

trong việc khắc phục điểm nghẽn 

của một nền sản xuất "manh mún, 

nhỏ lẻ, tự phát". Đồng thời, hoạch 

định chính sách, tìm kiếm, đàm 

phán, kết nối thị trường tiêu thụ 

nông sản và phát huy tối đa vai trò 

dẫn dắt, định hướng của doanh 

nghiệp trong sản xuất nông nghiệp. 

Qua đó, tạo ra các sản phẩm bảo 

đảm chất lượng, an toàn, trách 

nhiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của thị trường và người tiêu 

dùng. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh 

– Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty Đầu tư Thủy sản Nam 

Miền Trung, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hiệp hội Nông nghiệp số Việt 

Nam, để việc kết nối cung – cầu 

ngày càng thành công, Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT cần chỉ đạo để xác định 

một đầu mối xây dựng bộ khung quy 

tắc về liên kết chuỗi cho từng sản 

phẩm ngành hàng cụ thể. Từ đó, 

chọn các doanh nghiệp đầu tàu trong 

ngành để hưởng ứng khi có Bộ 

khung quy tắc này. 

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ công 

tác truyền thông mạnh mẽ để phát 

triển chuỗi giá trị ngành hàng ra thị 

trường. Cơ quan đầu mối quản lý 

ngành hàng luôn theo dõi, sơ kết, 

tổng kết, đánh giá, xây dựng kế 

hoạch thực thi chính sách pháp luật; 

tham mưu, xây dựng cơ chế chính 

sách để thúc đẩy phát triển từng sản 

phẩm, ngành hàng. 

Theo Giám đốc Sở 

NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh Đinh 

Minh Hiệp, trong thời điểm hiện 

nay, việc thông tin kịp thời về cung - 
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cầu trong điều kiện giãn cách, dịch 

kéo dài rất quan trọng. Do vậy, cần 

tăng cường nâng cấp hệ thống đăng 

kí mua sắm online. Đồng thời, thành 

lập các kho trên địa bàn để tạo thuận 

lợi cho việc điều phối các gói cung 

ứng. Ngoài ra, cần tăng cường nguồn 

nhân lực để cung ứng cho người dân. 

Bàn về vấn đề kết nối cung – cầu, 

tiêu thụ nông sản, Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT Lê Minh Hoan đánh giá, 

một trong những thành công của Tổ 

công tác 970 thời gian qua là sáng 

kiến thành lập túi nông sản 10kg. 

Nếu lấy sản lượng để so sánh, chừng 

ấy chưa thấm gì so với tổng cung – 

cầu của nông sản miền Nam nói 

riêng và cả nước nói chung. Tuy 

nhiên, ý tưởng ấy sẽ tạo ra làn sóng, 

khơi dậy một phương thức kinh 

doanh mới, gợi mở những cách thức 

vận hành mới, không chỉ bởi do ảnh 

hưởng của dịch bệnh, mà cao hơn là 

thích nghi với cuộc cách mạng 4.0, 

cách mạng chuyển đổi số. 

Bộ trưởng cũng cho rằng, vai 

trò kết nối thông tin, dữ liệu giữa 

người sản xuất và tiêu thụ trên thị 

trường rất quan trọng. Tuy nhiên, đó 

lại là nhược điểm chung của ngành 

nông nghiệp, khi hai bên mua bán 

không gặp nhau từ kết nối, chất 

lượng, đến giá cả. 

Bộ trưởng cho rằng, nhiệm vụ 

sắp tới, không chỉ dừng lại với các 

kết quả ở miền Nam mà cần nhân 

rộng mô hình ra cả nước.  Bên cạnh 

đó, với diễn đàn “Thông tin kết nối 

sản xuất và tiêu thụ nông sản” được 

ra mắt, Bộ trưởng hy vọng qua đó, sẽ 

hình thành được một hệ sinh thái 

nông nghiệp. Trong đó, mọi thành 

viên cùng tham gia, bổ sung sức 

mạnh lẫn nhau, cùng chung tay về 

vấn đề nông sản. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho 

rằng, với tinh thần hợp tác công - tư, 

không chỉ dừng ở khía cạnh nguồn 

vốn, mà còn bao hàm cả những  ý 

tưởng, sáng kiến. Làm sao để chúng 

ta kết hợp, hội tụ được nhiều ý kiến, 

để nguồn lực ấy không chỉ dừng ở 

ngân sách Chính phủ cấp cho Bộ 

NN&PTNT, mà còn nằm ở xã hội, ở 

người nông dân để thúc đẩy cho hoạt 

động kết nối, tiêu thụ nông sản. Bộ 

trưởng cũng cho rằng, cần tạo thị 

trường thông suốt từ Bắc tới Nam, 

đồng thời, làm thế nào để kích hoạt 

dòng chảy nông sản, tạo ra cú hích 

cho những sản phẩm chất lượng như 

OCOP. 

 

Theo 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/de-

ket-noi-cung-cau-nong-san-ngay-

cang-hieu-qua-590146.html 
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 

Hình ảnh mô hình rau ăn lá áp dụng công nghệ cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng 


