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I. BỐI CẢNH 

Trong giai đoạn vừa qua, nông nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển 

vượt bậc: giá trị sản xuất và giá trị gia tăng đã tăng liên tục trong một thời gian dài, 

sản lượng hàng hóa ngày càng tăng, xuất khẩu tăng trưởng với tốc độ cao, thu nhập 

và đời sống của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện. Sự tăng trưởng nông 

nghiệp trong thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng 

vụ và dựa trên các yếu tố đầu vào truyền thống cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) 

và nguồn lực tự nhiên cao. Việc ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến 

dựa trên số hóa và kết nối tạo ra các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp thông minh còn rất ít. Vì vậy, mô hình tăng trưởng nông nghiệp như hiện 

nay mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất 

đai, tài nguyên chưa cao. 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xu hướng phát 

triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh 

học với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn 

bản nền sản xuất của thế giới. Các thành tựu mới của khoa học - công nghệ được 

ứng dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và quản 

lý, quản trị... Tăng trưởng chủ yếu dựa vào động lực công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, thay cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống. Nếu 

không có những thay đổi mạnh mẽ về khoa học và công nghệ, ngành nông nghiệp 

Việt Nam sẽ phải đối mặt với mới nhiều thách thức và tác động tiêu cực như tụt 

hậu về công nghệ, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và suy giảm sản xuất kinh 

doanh... sản phẩm tạo ra sẽ không thể cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế 

giới. Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa 

thương mại toàn cầu sẽ tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp, đặc 

biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, để khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các 

đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, 

nhiệm vụ sau: 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 



1. Xác định các công nghệ mà ngành nông nghiệp cần ưu tiên phát triển 

trong trung hạn và dài hạn để đón đầu các xu hướng công nghệ mới trên thế giới. 

Rà soát điều chỉnh cơ cấu nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chú trọng đầu tư cho 

thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; lấy doanh nghiệp là trung tâm của 

hệ thống đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

nhanh chóng tiếp cận và phát triển được các công nghệ sản xuất mới. 

2. Ưu tiên cho nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới, đồng 

thời, tập trung đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng để nhanh chóng nâng cao năng lực 

công nghệ trong nước, trình độ thiết kế, chế tạo, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực 

sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh. 

3. Chú trọng nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, quản trị công nghệ và quản 

lý, quản trị doanh nghiệp; có chính sách khuyến khích lao động trình độ cao từ các 

viện nghiên cứu, trường đại học tham gia, thực hiện các nhiệm vụ do khu vực 

doanh nghiệp đặt hàng; tăng cường chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, 

bảo đảm cung cấp đầu vào về lao động nông nghiệp chất lượng cao cho các doanh 

nghiệp. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 

06/02/2017, số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 

Chính phủ; kiên quyết triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ để giảm chi 

phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

5. Tiếp tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù 

hợp; sửa đổi các điều kiện quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 

theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, bảo đảm minh 

bạch hóa hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ. 

6. Rà soát các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế 

hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản 

trị thông minh, ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh. 

7. Tăng cường hội nhập quốc tế, nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức để 

phát triển nông nghiệp bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển với các quốc gia 

và tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận bình đẳng và hưởng lợi từ các 

thành quả của cách mạng công nghiệp và tăng trưởng bền vững. 

8. Nâng cao nhận thức về cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng lần thứ 

tư để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

a) Chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về tăng cường năng lực tiếp 

cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 



b) Chủ trì, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Quyết định 

số 4332/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/10/2015 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công 

nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016-2020, các Nghị quyết 

số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và số 36a/NQ-

CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; kiên quyết triển khai Kiến trúc Chính phủ điện 

tử của Bộ để giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các nhiệm vụ nghiên 

cứu, chuyển giao và ứng dụng sâu rộng công nghệ sinh học, công nghệ cao, công 

nghệ thông tin, công nghệ viễn thám phục vụ việc phát triển các sản phẩm chủ lực 

của ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chú trọng 

đầu tư cho thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ. 

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm kết nối và 

thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia (Chương trình phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình 

công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản) và Đề án tăng cường ứng dụng công 

nghệ viễn thám và GIS trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn đến 2030 để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lựa chọn, đề 

xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành, trình Bộ báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017 để xem xét, tập trung đầu tư phát triển. 

2. Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ 

a) Xác định các công nghệ mà ngành nông nghiệp cần ưu tiên phát triển 

trong trung hạn và dài hạn để đón đầu các xu hướng công nghệ mới trên thế giới. 

Ưu tiên cho nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới. 

b) Rà soát các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế 

hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản 

trị thông minh, ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh. 

c) Tiếp tục chủ động rà soát, đề xuất bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không 

còn phù hợp; đề xuất sửa đổi các điều kiện quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa 

xuất, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính. 

d) Lựa chọn, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của lĩnh 

vực, đáp ứng được thực tiễn sản xuất, phù hợp với xu thế cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư phục vụ thiết thực và hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 

báo cáo Bộ trưởng để xem xét, tập trung đầu tư phát triển. 

đ) Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với sản phẩm 

chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của lĩnh vực, đáp ứng được thực tiễn sản xuất, phù 



hợp với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ thiết thực và hiệu 

quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

3. Các đơn vị nghiên cứu triển khai trực thuộc Bộ 

Chủ động đề xuất Bộ đặt hàng các sản phẩm khoa học công nghệ đối với sản 

phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của lĩnh vực, phát huy thế mạnh của đơn vị, 

đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết của sản xuất trên quy mô lớn, hiệu quả cao phù 

hợp với xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

4. Trung tâm Tin học và Thống kê, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, 

Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 

a) Truyền thông định hướng dư luận, giúp cho các tổ chức và người dân có 

nhận thức đúng về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

b) Tập trung xây dựng, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Chỉ thị này./. 

 Nơi nhận: 
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