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THU NGO 
Gfri các Bong chI Lãnh do các S& Nông nghip và Phát trin Nông thôn 

Than gi'i: Các Dng chI Lanh dgo các Sà Nóng nghiep và Phát trié'n Nóng thón 

Du thu, xin gi:ri dn cac Dng chI Ri chào than tInh, trãn tr9ng. Xin chãri 

thành cam an các Dng chi diã dành nhiu tInh cam üng h và gui Ryi chüc mirng 

khi tôi dam nhn nhirn vi B tnx&ng B Nông nghip và Phát triên Nong thôn. 

Tôi ' th(rc duoc rng, day vua là vinh du, vüa là trách nhiêm iOn lao truOc sr 

rnng dua ngành Nông nghip tip tiic yuan len tm cao mOi. Dng hành vOi nhau 

trong thOi gian tOi, chüng ta có ca hôi d.n than, n 1rc, chung tay dóng gop cho 

sr nghip Nong nghip, Nong dan, Nong thôn nuOc nhà. 

Nhung näm qua, nganh Nông nghip dã dt duçic nhiu kt qua, thành tiru 

quan tr9ng, duac xem nhu k' tIch khi trO thành "tri d5" mi khi kinh tê dat nuOc 

lam vào khó khän, truóc bi cãnh kho luOng cüa th giOi. Tir hào ye diu do, 

chñng ta không quên dir báo nhüng trO ngai,  thách thrc iOn trong giai dotn mOi 

cña mt th giOi Iuôn thay di, bin dng, bt dnh, phirc tp vàma h. Cách mtng 

cong nghip ln thir tu lam thay di dáng k cách thrc san xut, mô hInh kinh 

doanh, phuang thirc quân l nhà nuO'c, sr vn hành cüa xã hi,... Ng9n gió thay 

di dã len lOi vào tlrng rnânh rung, cánh dng, khu vuOn, vao tung phân xuO'ng, 

nhà may, vao trng t chuc, don vi. Su canh tranh trên thj truOng nông san ngày 

càng gay gt han, không chi dirng 1i 0 giá cà, quy mô, cht lugng, ma cOn thông 

qua hang rào k5 thut, tiêu chun v an toàn v sinh thirc phrn, yêu cu kht khe 

v trách nhiêm xã hi, trách nhiêm báo v rnôi truOng bn vng,... Tôi thumg 

tràn trO truOc câu hôi: "Ngoai Ida gió dang thai, chu'ng ta mwçrn thc gió dé di xa, 

bay cao, hay chz.ng ta chüg igi, chip nhgn de' ngçrn gió xó dá'y? ". 



Nghi. quyt D.i hi Dai  biu XIII cüa Dàng xác djnh quan dim "chuyê'n 

tui' tu' duy san xuá't nóng nghip sang tu' duy kinh te' nông nghip". Tü "chuyéi a'i 

,, 2 2. , ,, A A . tu' duy sang chuyen ã'oz mo hznh tang trwo'ng se la hanh trmh can. den biroc 

tin mnh m, quyt tam thirc hin kiên trI và bn bi, xuyên sut K hoach  Hành 

dtng 05 näm tci cüa ngành Nong nghip và cüa mi chüng ta. Nhiu Nghj quyt 

cüa Dâng dâ t&ng nhn djnh các yk t thng tnr&ng kinh t di.t rnróc dã cham 

nguöng, cn phài tim kim các du dja tang truông mó'i, di theo chiu sâu. Trong 

nông nghip cling 4y, nng sut, san hrqng dã d.n cham nguo'ng do giói han  v 

trInh d khoa h9c k5 thut, sir suy giam tài nguyen thiên nhien, tác dng tiêu cuc 

cüa bin di khI h.0 và th,i tit circ doan, djch bnh b.t thu&ng... Din tIch dt 

san xu.t nông nghip càng ngày càng thu hçp do phai chuyn di miic dIch sir 

ding. Bài toán phãn b& can di hài hoà thong quan ngun 1irc phát trin gilia 

ngành nông nghip vói các ngành, khu vrc khac cn 1&i giài thoà dáng. 

Nhim k' mó'i, tôi cüng nhiu Dng chI mâi dugc tin thim, ph trách 

ngành Nong nghip và Phát trin Nong thôn. Sir da dang  v chuyên ngành, chuyên 

mon duoc dào tao, kmh nghiêm cong tac thuc tin, su am hiêu, g.n bo mat thiêt 

vd các dja phixcmg, khu vrc cüa mi ngui chiing ta, có th giiip cung c.p góc 

nhIn, quan dim tip c.n dc l.p, mói me v ngãnh. Song, cn chia sé vó'i nhau 

ring: Nông nghip và Phát trin Nong thôn là linh vrc r.t rng, dôi hOi cách tip 

cn mang tinh h thng, lien ngành, lien 11th virc kinh t - xã hi, tir yêu c.u, kin 

thüc khoa h9c, k5 thuat  chuyên bit, dn t.m nhIn tng th, bao quát. VI v.y, 

không có cách nào khác, chüng ta phài vira lam vra hçc, vüa hçc vra lam. H9c 

hOi tr trong sách vi cho dn thc tin rung vithn, hçc hOi ttr chuyén gia am tLrô'ng 
A A • A A A fl A . A A nhieu lmh vrc cho den ba con nong dan giau kinh nghiçm. Tren the girn, nen nong 

A A A A A - A . , , nghiep truyen thong da chuyen bien mnh me, khong con thrng lal  o co khi hoa, 

din khI hoá, thus' lçii hoá, ma dä tin dn nông nghip hru co, nông nghip tun 

hoàn, nOng nghip thông mirih, nông nghip chInh xác, nông nghip trách 

thim,... Bit bao kin thüc mói, tu duy mOi ma chiing ta phài cüng nhau tip cn 

va ap ding sang tao,  linh  hoat,  phü hqp, d thng btróc tao  ra giá ftj gia tang mang 

tInh bn vling. S&p tói, B Nong nghip và Phát trin nông thôn së t chirc các 

lop 
t.p hu.n, bi duông, c.p nh.t kin thOc, k5 näng cho Länh dao  ngành Nông 

nghip, truOc ht là 0 c.p tinh. 



Qua các chuyn cong tác thrc t dja phixang, tôi thithng ghi nhn d nghj 

h trçl kêu gçi, thu hut doanh nghiêp lien kt tiêu thii, du tu nba may ch bin 

nông san,... Day là mêi quan tam diing va cn thik trong xây dirng chui cung 

ung, tin tó'i chui giá tn trong Nong nghiêp. Tuy nhiên, tr each nhIn kinh t, các 

nhà du tu së dt ra nhiu cau hói: "Quy mó, san hrn'ng có di dáp &ng de' xáy 

dy'ng nhà may khóng? Ngun cung nguyen lieu, nóng san có rái du quanh nám 

hoçc có nông san khác thay th phf.i hop, dé' báo dam cong suá't và hogt dc5ng lien 

tyc cia nhà may khong? Nguài nOng dc2n s&i sang cam ke't tudn th day d, 

nghiêm tic quy trinh canh tác chat chê de' nOng san luón dqt yêu ccu chá't luçrng 

khOng? Ngwài nOng dan có thl(t'c hin thng, dñ hop dng mi khi giá cá thj tru'ô'ng 

chênh léch nhá't thô'i, so vó'i gic cá dà kj kê't truàc do?... ". Mi câu hôi do phái 

ducic lành dao  ngành nông nghip dta  phumg suy xét, tim câu trà li thoà dláng 

truic khi tip xiic, trao di vi nhà du tu. D cii th hoá nhüng mong mun, djnh 

hucng vào thirc tin rung dng, nn Nông nghip cn g dn tmg nñt th.t "manh 

man, nhO lé, tc phát ", khci thông timg dim nghen "chi phi cao, chá't lwQllg 

thcIp ". Tôi mun d cp dn diu nay vdd suy nghi rang, nu mun nn Nông 

nghip trong tuo'ng lai phát trin math me, thi không chi dya vào k5 thut, khoa 

hoc, eOng nghê tiCn tin, ma con phãi gãn kêt chit chê vào nn tang vthig chc 

cUa kinh t tp th, vO'i vai trO cue kSi  quan trQng cüa hap tác xâ, t hqp tác, lien 

k&, hi quán nông dan - mô hlnh c kt cong dng dan cu nông thôn. 

Kinh nghim tr nhiu da phuong thành cong trong thu hut doanh nghip 

du tu vao nông nghip theo chui là dä hmnh thành dixçc thiu hap tác xA hoat 

dng hiu qua, dung thçrc chit, phát huy t& vai trO kt ni chat chê, phân phi igi 

Ich hài boa. Nhiu báo cáo thng thn chi ra nhüng tn tai  cüa thiu hcip tác xä 

nông nghip, han  ch cüa mt s chInh sách h trg hin hành, bt cp v cách thuc 

phi hop, trách nhiêm trong cong tác quán l hap tác xã,... Chüng ta cn sâu sat 

hon nüa, cüng nhau tim giài pháp kh.c phiic. Trong th?yi gian sóm nht, B NOng 

nghip và Phát trin nOng thôn së trInh ChInh phü ban hành nhthg Ca ch& chInh 

sách du math h tro cho hap tác xã. 



Nhu dä dé cap, mô hInh thng truô'ng cüa ngành nông nghip trong giai doan 
mi cn phài thay di. Do là mô hinh nông nghip ti uu hoá ch.t 1iicng va giá trj 
gia tang, nhô tIch hqp da giá tr, thay cho nông nghip don giá trj, uu tiên san 
lucing, thiu quan tam dn yeu cu giàm tbiu chi phi san xu.t. DO là mô hmnh 
nông nghip sinh thai, có trách nhim tnróc ht vói chInh ngu?i san xut, vth 
nguii tiêu ding, vâi cong  dng, vfii môi trung. Do mô hInh nông nghip dira 
trén chuyn di s d diu chinh quy trInh canh tác, phuang thirc kinh doanh nông 
san, thông su& dông chày kt ni cung - cu. Do là mô hinh nông nghip vira bào 
dam hoàn thanh các chi tiêu xuât khu, tang truàng, vi'ra trçn vn bôn phn dem 
dn ba an an toàn, dinh duong, ngon lành cho gn tram triu nguñ dan Vit Nam. 

Chuyn di mô hInh tang tmng d.t ra yêu cu thay dIi nhan  thirc, phuong 
thüc hoat dng các kh& chuyên nganh: Trng tr9t, chan nuoi, thus' san, bào V 

thirc vat,  thu y, khuyn nông, phát trin nông thôn... Song song vOi yeu cu chuyên 
môn, k5 thuat,  các khi chuyên nganh c.n dng thi4.n tinh thn sang tao,  linh 
boat, sn sang don nhan và thIch üng sir thay dii lien tçlc, không ngrng. Bô Nong 
nghip và Phát trin nông thôn sê tip tic nghiên ciiru di mâi chüc nãng, nhirn 
vit, cách thirc hoat  dng cüa các co quan trong b may cüa ngành Nong nghiêp, 
dáp üng yêu cu ye tInh hiu 1irc, hiu qua. 

Thirc tin chi ra: Sir thay di tir don vj nhó, tr cp co sâ báo glô' fin d 
dàng, thuan  igi han, so vâi don v cp cao han. Tôi cO nim tin vüng chic r.ng, 
b&ng tt cà trách nhim và bn phan ciia mInh, bang tinh th.n di mói, sang tao, 

,¼ 1 - t A - A A chu dçng dan than, khong ngai xcho ihan, cac dong chi Lanh diao  So Nong nghiçp 
va Phát trin nông thôn tirng dja phuong së manh dan d xu,t, thI dim nhffiig mô 
hInh dOc  dáo, hiu qua, tao  ra sue bat  mi cho ngành Nong ngbip dja phuong và 
dóng gop chung cho hInh ãnh näng dng cüa ngành Nông nghip Ca nuâc. 

Nim tin tao lap hành vi. Hành vi gieo nên kt qua. "Ngày mai dang bat 
du tic ngày horn nay". Chüc các dng chI, chüc mi chñng ta bn chI, kiên trI, 
dng thuân, dng lOng, chung tay vi mt nn Nông nghip Vit Nam không chi 
là "tru d&" cUa nn kinh t trong nhüng thi dim khó khàn, ma dü sirc trà thành 
"thu'ó'c do müc d5 bn vicng cia quc gia ". 

Lê Minh loan 
U viên Ban Chap hành Trung irong Bang 

B trtrrng B Nông nghip và Phát triên Nông thou 
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