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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:        /CBTTNS-VP Hà Nội, ngày    tháng    năm  
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của  

cơ quan địa phương Quí III năm 2020 

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
 

Thực hiện văn bản số 7621/BNN-QLCL ngày 03 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/câu 

hỏi của cơ quan địa phương Quí III năm 2020”, Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường Nông sản trả lời các phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa phương 

theo phân công, các nội dung sau: 

1. Xem xét, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm và có cơ chế, chính 

sách thúc đẩy phát triển chế biến sau thu hoạch các sản phẩm tại địa 

phương (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu) 

1.1. Xem xét, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã và đang chủ động triển khai đồng bộ, quyết 

liệt nhiều giải pháp về thị trường tiêu thụ nhằm hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản 

phẩm, hạn chế tình trạng biến động bất lợi về giá, cung vượt cầu. Cụ thể: 

- Xây dựng và hoàn thiện các Đề án nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản: Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đang tập trung  xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt các đề án: (1) Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông sản đến năm 2030; (2) 

Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự 

báo tình hình thị trường nông sản; (3) 03 Đề án phát triển ngành chế biến để 

phấn đấu đứng trong 5 nước hàng đầu thế giới: Rau củ quả, thủy sản và đồ gỗ; 

(4) Đề án Phát triển trung tâm cung ứng nông sản hiện đại giai đoạn 2020 – 

2030; (5) Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Đề án phát triển nông nghiệp 

hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020). 

- Chuyển hướng thúc đẩy tiêu thụ nội địa và tiêu thụ thông qua kênh phân 

phối hiện đại, trực tuyến: Thực  hiện  Nghị quyết  84/NQ-CP  ngày  29/5/2020  

của  Chính  phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đã và đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản, đưa các sản 

phẩm có sản lượng lớn khi vào vụ và các mặt hàng gặp khó khăn khi xuất 

khẩu vào các hệ thống siêu thị tại thị trường nội địa; tổ chức các tuần  lễ nông 

sản an toàn thực phẩm; tổ chức  các  phiên chợ, hội  chợ thúc đẩy tiêu thụ 

nông sản trong nước; phối hợp với các Bộ ngành và địa phương tổ chức các 

hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước. 
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- Tháo gỡ rào cản kỹ thuật, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông sản 

xuất khẩu: Bên cạnh việc thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình diễn biến 

thị trường và giá cả nông sản tới các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các hiệp hội 

ngành hàng, các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm định hướng sản xuất đáp ứng yêu 

cầu của thị trường, đảm bảo ổn định cân đối cung cầu nông sản, tránh tình trạng dư 

thừa nguồn cung; Bộ đang tích cực triển khai các hoạt động tháo gỡ rào cản kỹ 

thuật, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam. 

Riêng đối với thị trường Trung Quốc, là thị trường xuất khẩu nông sản 

hàng đầu của Việt Nam hiện nay, Bộ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sang thị trường này 

trong thời gian tới. Cụ thể, đã thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, 

tháo gỡ khó khăn trong thương mại nông sản đồng thời tập trung thúc đẩy hoạt 

động mở cửa thị trường, tăng cường trao đổi trực tuyến với cơ quan đầu mối của 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc về: (1) Hoàn thiện thủ tục mở cửa cho sầu riêng, 

khoai lang và tiến trình mở cửa thị trường theo thứ tự ưu tiên: bưởi, chanh leo, 

bơ, na, roi, dừa, thảo quả và dứa; (2) Ký kết Nghị định thư về kiểm dịch đối với 8 

loại hoa quả (thanh long, dưa hấu, chôm chôm, xoài, vải, nhãn, chuối, mít) và 

thạch đen, tạo thuận lợi trong xuất khẩu trái cây chính ngạch sang thị trường 

Trung Quốc; (3) Tiếp tục cấp phép xuất khẩu chính ngạch đối với các mặt hàng 

thủy sản có tiềm năng lớn như tôm sú/thẻ ướp đá, sứa ướp muối, hải sâm khô, cá 

bống bớp; (4) Phối hợp sử dụng chứng thư điện tử cho các lô hàng xuất khẩu của 

Việt Nam sang Trung Quốc đồng thời miễn, giảm kiểm tra lại tại biên giới đối 

với các lô hàng đã có chứng thư điện tử. 

1.2. Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển chế biến sau thu hoạch 

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các cơ quan 

quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đang tập trung triển khai, thực 

hiện những chính sách, cơ chế hỗ trợ liên quan chủ yếu đến đầu tư vào lĩnh vực 

chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản như sau: 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; theo đó lĩnh 

vực nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản nằm trong danh mục 

ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.  

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; 

- Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp 

khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn 

và bền vững; 

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ 
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giới hóa sản xuất nông nghiệp.  

Ngoài ra, Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai xây 

dựng một số chính sách để sớm ban hành như: (1) Nghị định đẩy mạnh cơ giới 

hóa đồng bộ trong nông nghiệp (Thay thế Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 

14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất 

trong nông nghiệp); (2) Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công 

nghiệp chế biến nông sản đến năm 2030; (3) 03 đề án về phát triển chế biến để 

phấn đấu đứng trong 5 nước hàng đầu thế giới: Rau củ quả, thủy sản, đồ gỗ. 

 Để đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở địa phương, đề 

nghị cơ quan QLNN địa phương nghiên cứu, vận dụng hệ thống cơ chế chính 

sách của Nhà nước đã ban hành để áp dụng vào điều kiện thực tế của địa 

phương, ban hành chính sách khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản 

2. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tổ chức các 

chương trình xúc tiến thương mại, liên kết vùng trong lĩnh vực nông 

nghiệp. Phối hợp các tỉnh thành phố trong công tác tập huấn, tư vấn cho 

doanh nghiệp về phát triển thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp và xây 

dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc 

tế. Hỗ trợ chỉ đạo thống nhất xây dựng quản lý Hệ thống truy xuất được 

nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên toàn quốc 

2.1. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tổ chức các 

chương trình xúc tiến thương mại, liên kết vùng trong lĩnh vực nông nghiệp  

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thị trường nông sản, một trong các 

nhóm giải pháp quan trọng mà Bộ Nông nghiệp và PTNT đã kiên trì thực hiện 

trong những năm vừa qua là “nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại 

nông lâm thủy sản”. Theo đó, hàng năm duy trì trì tổ chức các nhóm hoạt động 

chính như: (1)Tổ chức các đoàn công tác tháo gỡ rào cản kỹ thuật kết hợp tham 

gia các Hội chợ, triển lãm quốc tế lớn về nông nghiệp tại các thị trường xuất 

khẩu trọng điểm và tiềm năng; (2) Tổ chức các Hội chợ, triển lãm lớn của 

ngành nông nghiệp trên phạm vi cả nước, tổ chức các Phiên chợ, Tuần hàng 

nông sản tại các địa phương nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu nông sản tại 

thị trường trong nước; (3) Phối hợp các địa phương, Hiệp hội ngành hàng tổ 

chức các Hội thảo, Diễn đàn chuyên đề triển khai các giải pháp phục vụ công 

tác sản xuất, chế biến gắn với liên kết tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu và tiêu thụ 

trong nước đối với một số ngành hàng chủ lực; (4) Tổ chức tuyên truyền, giới 

thiệu và cảnh báo các quy định của thị trường xuất khẩu cũng như tuyên truyền 

nâng cao nhận thức tiêu dùng nông sản Việt tới các địa phương, Hiệp hội, 

doanh nghiệp và người dân. 

Trong năm 2020, trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 tới sản 

xuất và giao thương nông sản, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời về việc điều chỉnh cơ cấu sản 

xuất, mùa vụ, nguồn cung nông sản; kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ xúc tiến 

thương mại hướng đến tập trung thúc đẩy tiêu thụ trong nước, hỗ trợ các ngành 
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hàng xuất khẩu gặp khó khăn trong thời kỳ Covid-19 và hậu Covid-19. Cụ thể, 

cho đến hết tháng 10/2020,  Bộ đã triển khai 38/40 hoạt động XTTM tại thị 

trường trong nước, trong đó có 25/38 nhiệm vụ tổ chức các hội chợ, tuần hàng, 

phiên chợ có sự liên kết giữa các vùng miền nhằm giới thiệu nông sản là sản 

phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương. 

Trong thời gian tới, trước những khó khăn về thị trường xuất khẩu do tác 

động kéo dài của dịch bệnh Covid-19, công tác XTTM của Bộ tiếp tục được 

định hướng tập trung thúc đẩy tiêu thụ nội địa, tăng cường các hoạt động liên 

kết vùng miền để giới thiệu thế mạnh của vùng, tạo điều kiện để các địa phương 

hợp tác phát triển các vùng sản xuất lớn, tập trung, ứng dụng mạnh mẽ khoa học 

công nghệ trong sản xuất, chế biến, thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Sở Nông nghiệp 

và PTNT các địa phương tập trung tham mưu lãnh đạo địa phương thực hiện, 

triển khai quyết liệt các chính sách, chủ trương của Chính phủ, của Bộ về Nông 

nghiệp, nông thôn, thể hiện vai trò là địa phương tiêu thụ và đầu mối phân phối 

nông sản vùng miền của cả nước 

2.2. Phối hợp các tỉnh thành phố trong công tác tập huấn, tư vấn cho 

doanh nghiệp về phát triển thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp và xây dựng 

chiến lược sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế với việc gia nhập WTO và tham gia 13 FTAs có 

hiệu lực đến nay đã đặt ra những cơ hội và thách thức, yêu cầu doanh nghiệp 

phải thay đổi chiến lược sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế 

quốc tế nhằm tận dụng lợi ích của cắt giảm thuế quan, đồng thời tăng cường khả 

năng cạnh tranh đối với hàng ngoại nhập. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đã triển khai nhiều chính sách, hoạt động đáp ứng yêu cầu tình hình 

mới, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và bà con nông dân trong toàn bộ chuỗi giá trị 

hàng nông sản. Trên thực tế, việc xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh là 

hoạt động tự chủ của từng doanh nghiệp, Nhà nước không thể can thiệp trực 

tiếp mà chỉ có tính chất định hướng, hỗ trợ. 

 a) Về tổ chức sản xuất:  

 - Rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, quy mô và cơ cấu sản xuất 

phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây 

dựng kế hoạch sản xuất theo 3 nhóm sản phẩm: (1) Sản phẩm chủ lực quốc gia; 

(2) Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; (3) Sản phẩm là đặc sản của địa phương (theo 

mô hình mỗi xã một sản phẩm). 

 - Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, 

trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất (VietGAP, GlobalGAP, tiêu chuẩn 

sản phẩm) để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của 

các thị trường.  

 - Triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển ngành: Thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17/4/2018); về bảo hiểm nông nghiệp (Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 

18/4/2018); về phát triển ngành nghề nông thôn (Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 
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ngày 12/4/2018); về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/7/2018); phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn… 

 b) Về chế biến: Thực hiện các chính sách mạnh mẽ khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nhằm nâng cao giá trị 

và chất lượng sản phẩm. Bộ Nông nghiệp và PTNT đang nghiên cứu tham mưu 

trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 

14/11/2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch. 

 Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung xây 

dựng 03 Đề án phát triển chế biến (rau củ quả, thủy sản, đồ gỗ), phấn đấu đến 

năm 2030 Việt Nam đứng trong nhóm 5 nước hàng đầu thế giới; trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành trong Quý IV 2020.  

 c) Về phát triển thị trường tiêu thụ:  

 - Tạo ra chuỗi liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với các doanh nghiệp 

trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, tập trung xây dựng liên kết 6 nhà 

“Nhà nông – Nhà nước – Nhà đầu tư – Nhà băng – Nhà khoa học – Nhà phân phối”. 

 - Nâng cao năng lực hệ thống thông tin thị trường; phát triển nghiên cứu 

và dự báo cung cầu, qui mô và đặc điểm của từng loại thị trường, cung cấp kịp 

thời cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân điều chỉnh sản xuất phù 

hợp; tìm kiếm nhiều thị trường mới và đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường 

cho các sản phẩm mới vào các thị trường quốc tế. 

 - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu 

dùng nội địa; đẩy mạnh đăng ký bảo hộ sản phẩm, bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn 

hiệu sản phẩm đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương, nhằm bảo hộ và 

đăng ký thương hiệu nông sản Việt Nam. 

 - Song song với phát triển thị trường tiêu thụ truyền thống thông qua các 

chợ dân sinh, chợ truyền thống, tăng cường việc đưa hàng nông sản vào các kênh 

tiệu thụ hiện đai như siêu thị, cửa hàng tiện ích và thương mại điện tử.  

d) Tình hình xây dựng các thương hiệu nông sản chủ lực: 

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam đã bảo hộ được 75 Chỉ dẫn địa lý, 

trong đó có 69 Chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và 6 Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài; 

33 tỉnh/thành phố đã có Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, 11 tỉnh/thành phố đã có 2 

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La, Lạng Sơn, 

Bình Thuận… Các loại sản phẩm được xây dựng và bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cũng 

rất đa dạng bao gồm các sản phẩm tươi sống như trái cây, thủy sản, gạo…, sản 

phẩm chế biến như nước mắm, mắm tôm, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp 

như nón lá Huế, cói Nga Sơn…Chỉ dẫn địa lý đang dần chứng minh vai trò 

quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn giá trị văn 

hóa truyền thống, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát triển 
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hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông 

sản của Việt Nam 

Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng thương hiệu 

một số mặt hàng chủ lực: gạo, cà phê, cá tra và tôm; hướng dẫn xây dựng chỉ dẫn 

địa lý đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương, nhằm bảo hộ và đăng ký 

thương hiệu nông sản Việt Nam, kết quả cụ thể như sau: 

- Thương hiệu Gạo Việt Nam: đã hoàn thành thủ tục đăng ký nhãn hiệu 

trong nước và đã có Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia Gạo Việt 

Nam (ban hành tại Quyết định số 1499/QĐ-BNN-CBTTNS, ngày 02/5/2018), 

hiện đã đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid và đã có một số nước 

công nhận nhãn hiệu chứng nhận Gạo Việt Nam như Trung Quốc. 

Ngoài ra, các địa phương đã xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với gạo tám xoan 

Hải Hậu (Nam Định), gạo Điện Biên (Điện Biên), gạo nàng nhen thơm Bảy núi 

(An Giang), gạo một bụi đỏ Hồng Dân (Bạc Liêu), nếp cái hoa vàng Kinh Môn 

(Hải Dương); nếp cái hoa vàng Đông Triều (Quảng Ninh); gạo nàng thơm chợ 

Đào (Long An), gạo thơm Sóc Trăng (Sóc Trăng), gạo Bao thai Định hóa (Thái 

Nguyên), gạo Bao thai Chợ đồn (Bắc Kạn)...; 

- Trái cây: đã xây dựng chỉ dẫn địa lý, phát triển một số sản phẩm vùng 

miền như: Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương), Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang); 

Chôm chôm Chợ Lách, bưởi da xanh (Bến Tre), Xoài cát Hòa Lộc, Xoài Cát 

chu (Đồng Tháp), Quýt đường (Trà Vinh)… 

- Thủy sản: hầu hết các doanh nghiệp chế biến thủy sản lớn đều đã xây 

dựng thương hiệu sản phẩm riêng của doanh nghiệp để xuất khẩu. Ngoài ra, một 

số sản phẩm truyền thống của địa phương đã xây dựng chỉ dẫn địa lý như: Nước 

mắm Phú Quốc, mắm tôm Hậu Lộc, chả mực Hạ Long. mắm thái Châu Đốc, 

nước mắm Đồng Hới… 

- Cà phê: đã xây dựng chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột từ năm 2005 

và đã được đăng ký 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, được bảo hộ tại 10/17 nước 

và đang hoàn thiện hồ sơ bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên toàn lãnh thổ EU.  

- Hồ tiêu: đã được đăng bạ một số chỉ dẫn địa lý như: hồ tiêu Chư Sê, hồ 

tiêu Phú Quốc, hồ tiêu Lộc Ninh, hồ tiêu Quảng Trị.  

- Hạt điều: đang xây dựng chỉ dẫn địa lý cho hạt điều Bình Phước, dự 

kiến đến cuối năm 2018, sản phẩm hạt điều Bình Phước sẽ được xem xét và bảo 

hộ chỉ dẫn địa lý... 

đ) Một số giải pháp xây dựng thương hiệu nông sản: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã xây dựng Quy chế phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (số 

2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT ngày 08/8/2018) nhằm đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với các mặt hàng nông sản.  

- Xây dựng chương trình tổng thể về phát triển thương hiệu nông sản Việt 

Nam, trong đó bao gồm đầy đủ các hướng dẫn thực hiện về lộ trình, các công cụ 



7 

 

tài chính, kỹ thuật, thị trường, cơ chế phối hợp, hệ thống chia sẻ, xác định thị 

trường, ngành hàng tập trung xây dựng thương hiệu… 

- Tăng cường các chính sách tích tụ ruộng đất, các cơ chế tạo quỹ đất 

công, đất sạch để phục vụ công tác thiết lập các vùng sản xuất nông nghiệp, xây 

dựng các vùng chuyên canh hàng hóa, vùng nguyên liệu đạt qui mô hàng hóa, 

tạo ra sản phẩm đồng chất, tăng tính hiệu quả trong liên kết vùng, từ đó tạo ra 

thương hiệu cho sản phẩm; 

- Phát triển hệ thống xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm có thương 

hiệu; tăng cường các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 

HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng 

thương hiệu nông sản; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm để các sản 

phẩm đã và đang xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu có chất lượng tốt, ổn 

định, dần khẳng định vị thế trên thị trường; 

- Có chính sách, chủ trương nhất quán của Nhà nước trong hỗ trợ phát 

triển thương hiệu, ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm nông sản chủ lực và hỗ trợ các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành nông nghiệp; 

-  Tích cực tuyên truyền, vận động bà con nông dân tham gia vào các hội, 

hiệp hội, làng nghề để thống nhất quan điểm trong việc áp dụng quy trình sản 

xuất, hạn chế sản xuất tự phát, làm mai một danh tiếng các sản phẩm đặc sản 

địa phương trong mắt người tiêu dùng. 

2.3. Chỉ đạo, thống nhất xây dựng quản lý Hệ thống truy xuất được 

nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. 

a) Tình hình truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông lâm thủy sản:  

- Về sản phẩm thực vật  xuất khẩu: Hầu hết các sản phẩm khô, đã qua chế 

biến có thể xuất khẩu đi tất cả các thị trường. Riêng đối với quả tươi một số thị 

trường khó tính như Trung quốc, Mỹ, Úc, Nhật Bản,.... đòi hỏi quả tươi xuất 

khẩu phải được phân tích nguy cơ dịch hại và cấp phép nhập khẩu từng quả: 

Đến nay đã có 09 loại quả tươi (Thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, chuối, 

dưa hấu, mít, măng cụt ) được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; 06 loại 

(Thanh long, nhãn, vải, chôm chôm, vú sữa, xoài) được xuất sang Hoa kỳ; 04 

loại (Thanh long, xoài, vải, nhãn) được xuất sang Úc; 03 loại (Thanh long đỏ, 

Thanh long trắng, Xoài) được xuất sang Nhật bản...Bộ Nông nghiệp đang tích 

cực đàm phán để có thêm các loại quả có giá trị cao xuất khẩu sang các thị 

trường này (chi tiết tại phụ lục gửi kèm). 

- Đã có 1.749 vùng trồng quả tươi được cấp mã số xuất khẩu đi Trung 

Quốc và các thị trường khó tính khác; 1.200 mã số cho cơ sở đóng gói quả tươi 

xuất khẩu đi các thị trường; 20 cơ sở sản xuất, chế biến gạo được xuất khẩu 

sang Trung Quốc. 

b) Về sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu:  
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- Hiện đã có 03 doanh nghiệp chế biến thịt gà được cấp phép xuất khẩu đi 

Nhật Bản; 07 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu lợn sữa vào Malaysia, Hồng 

Kông; 30 doanh nghiệp chế biến mật ong xuất khẩu đi EU, Hoa Kỳ. Có 01/05 

doanh nghiệp sữa của Việt Nam đã nộp hồ sơ và được Tổng cục Hải quan 

Trung Quốc cấp phép (Công ty CP thực phẩm sữa TH), 04 cơ sở khác đang chờ 

được cấp phép  

- Đàm phán thành công với cơ quan có thẩm quyền của Hồng Kông để 

xuất khẩu thịt lợn mảnh đông lạnh, thịt gà chế biến và tổ yến sang Hồng Kông 

(các doanh nghiệp của Việt Nam có thể xuất khẩu các sản phẩm này sang Hồng 

Kông ngay trong tháng 10/2019). 

c) Về thủy sản xuất khẩu: Tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam là 737 doanh nghiệp. Một số thị trường yêu cầu cấp 

phép doanh nghiệp xuất khẩu như EU cấp phép 562 doanh nghiệp; Trung quốc 

cấp phép 665 doanh nghiệp; Hàn quốc cấp phép 716 doanh nghiệp; Mỹ cấp 

phép 13 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra; Trung quốc: Đã có 48 loài thủy sản 

sống và 128 loại sản phẩm thủy sản qua sơ chế, chế biến được chấp thuận xuất 

khẩu sang Trung Quốc. 

Đối với việc đăng ký, cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá tra: Đã triển khai 

từ năm 2017 theo quy định tại Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 

của Chính phủ về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra (sau đó 

được thay thế bằng Nghị định 26). Hiện nay, các địa phương đã thực hiện cấp 

mã số cho khoảng 5.284 ao nuôi cá tra (đạt 100%). 

Đối với việc đăng ký, cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ, các 

địa phương đang tích cực triển khai theo đúng quy định của Nghị định 26. 

Tổng cục Thủy sản sẽ thông báo kết quả sau khi cập nhật từ địa phương. 

d) Về lâm sản xuất khẩu: cả nước có 2.372 doanh nghiệp tham gia xuất 

khẩu lâm sản, trong đó: doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ là 2.009 

doanh nghiệp, xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ là 373 doanh nghiệp. Các thị trường 

lớn nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, EU. 

đ) Giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc nông sản: 

- Rà soát, điều chỉnh các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 

phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản và các thông tư, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo hướng phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thực 

tiễn sản xuất. 

- Về mã số vùng trồng, vùng nuôi gắn với xuất khẩu: Cục Trồng trọt chủ 

trì hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng lộ trình 

và hướng dẫn cấp mã số vùng trồng trên phạm vi toàn quốc (theo Điều 64 Luật 

Trồng trọt); Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục đẩy mạnh việc truy suất nguồn gốc, 

mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường trọng điểm; 
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Tổng cục Thủy sản chỉ đạo các địa phương trong cấp mã số vùng nuôi phục vụ 

xuất khẩu. 

- Các địa phương cần tập trung nguồn lực xây dựng, mở rộng các vùng 

sản xuất quy mô lớn các sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng. Nhân rộng mô 

hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu 

cơ, thực hành nông nghiệp tốt (GAP).  

- Vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quy mô nhỏ áp dụng thực 

hành nông nghiệp tốt, thực hành sản xuất, kinh doanh tốt thực phẩm nông lâm 

thủy sản. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP 

nông lâm thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin đầy 

đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm 

ATTP, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi của người sản xuất, 

kinh doanh và người tiêu dùng. Tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ 

sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; công khai các cơ 

sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP. 

- Chú trọng đầu tư, tăng cường năng lực trong công tác thanh tra, kiểm 

tra, xử lý nghiêm vi phạm. 

3. Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

Nông nghiệp hữu cơ theo Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nông nghiệp hữu cơ giai 

đoạn 2020 – 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi) 

Sau khi Đề án Nông nghiệp hữu cơ được ban hành, Cục Chế biến và Phát 

triển thị trường Nông sản là đơn vị đầu mối được Bộ Nông nghiệp và PTNT 

giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bám sát 

mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án. Do đây là nội dung mới, 

liên quan đến nhiều chủ thể, đối tượng nên Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường Nông sản đã tổ chức 04 lần lấy ý kiến góp ý trực tiếp/bằng văn bản của 

các đơn vị trong Bộ và tổ chức 02 hội nghị vào ngày 26/10/2020 tại TP. Hồ Chí 

Minh và ngày 02/11/2020 tại Hà Nội xin ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, địa 

phương, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, người sản xuất đối với dự thảo 

Kế hoạch triển khai Đề án để đảm bảo tính thống nhất cao trước khi ban hành. 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Cục Chế biến và Phát triển 

thị trường Nông sản khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện, trình 

Bộ ban hành Kế hoạch trong năm 2020 để kịp thời triển khai các nhiệm vụ 

trước mắt như tổ chức đào tạo, tập huấn, hoàn thiện và triển khai các mô hình 

thí điểm; làm cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất chủ động 

triển khai thực hiện Đề án trong thời gian tới theo định hướng của Chính phủ. 

4. Tham mưu, đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng Trung 

tâm cung ứng nông sản đường biên tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà 

Khẩu, Trung Quốc thuộc Đề án Phát triển hệ thống Trung tâm cung ứng 

nông sản Việt Nam hiện đại giai đoạn 2020-2030 và định hướng đến 2045 



10 

 

của Chính phủ (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai) 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ 

trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai xây dựng “Đề án Phát triển hệ thống 

trung tâm cung ứng nông sản hiện đại giai đoạn 2020 - 2030”. Mục tiêu chung 

của Đề án nhằm phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản Việt Nam 

hiện đại, đáp ứng được các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế nhằm kết nối được 

vùng sản xuất với hệ thống phân phối, người tiêu dùng tại thị trường trong nước 

và phục vụ xuất khẩu, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nông 

sản, giảm chi phí về logistics góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại 

và dịch vụ nông nghiệp.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tích cực lấy ý kiến các Bộ, ngành và đang 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trung 

tâm cung ứng nông sản hiện đại giai đoạn 2020 – 2030. Hiện tại, Bộ đang lấy ý 

kiến Bộ Công Thương lần cuối theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ để trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. 

  Đối với việc đề xuất xây dựng Trung tâm cung ứng nông sản đường biên 

tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu, Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận và 

tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành chức năng kiến nghị 

Chính phủ để phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng thương mại nhằm tạo thuận lợi, 

thúc đẩy xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc. 

(Đề án “Phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại giai 

đoạn 2020 – 2030” do Văn phòng Điều phối NTM TW là cơ quan chủ trì, Viện 

Chính sách và Chiến lược PTNNNT là đơn vị tư vấn xây dựng Đề án). 

Đề nghị Quý Cục tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Lưu: VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Quốc Toản 
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