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Tổng quan về ngành nông nghiệp Việt nam
Năng suất nông nghiệp cao dựa vào…

… sự thâm dụng và thiếu hiệu quả các yếu tố đầu vào

… nhu cầu cao về nước dùng cho sản xuất nông nghiệp

Đa dạng xuất khẩu nông-lâm-thủy sản, năm 2020
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Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Đứng thứ 2 Đông Nam Á; đứng top 15 thế giới về xuất khẩu nông sản
- Kim ngạch xuất khẩu NLTS từ 2008 – 2020: đạt 385 tỷ USD, tăng trung bình 9,1%/năm

Nông nghiệp với Biến đổi khí hậu

Cần góp phần tích cực với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó với BĐKH, bảo vệ hệ thống khí hậu Trái
đất: Giảm 30% phát thải KNK vào 2030, tiến đến Không phát thải khí nhà kính (Net Zero) vào 2050

Thách thức đối với Nông nghiệp, nông thôn
Nông nghiệp và nông dân cần có giải pháp tổng hợp ứng phó
thông minh với 03 biến động chính:

+ Biến đổi khí hậu
+ Biến động của Thị trường trong và ngoài nước

+ Dịch bệnh mới nổi
để phát triển bền vững

Chuyển đổi hệ thống thực phẩm Việt nam bền vững đến 2030
Có 5 lộ trình hành động giúp Việt Nam chuyển đổi sang Hệ thống thực phẩm có trách nhiệm, bền vững
và minh bạch. Những nội dung này cũng đóng góp vào 17 mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2030

 Đảm bảo mọi người tiếp cận thực
phẩm an toàn và dinh dưỡng
 Chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững
 Đẩy mạnh sản xuất bền vững,
chuyển đổi nông nghiệp sinh thái
 Xây dựng các chuỗi giá trị cạnh
tranh, bao trùm và bình đẳng
 Tăng cường khả năng chống chịu
với tổn thương, cú sốc và sức ép

Các đòn bẩy cho sự thay đổi là gì?
- hành động tập thể và quan hệ đa đối tác; đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ; chuyển đổi số;
-tài chính và bảo hiểm; bình đẳng giới và hòa nhập xã hội; quản trị, chính sách và thể chế
Source: Nhóm khoa học của UN Food Systems Summit

Nâng cao uy tín nông nghiệp Việt Nam

Nâng cao giá trị nông sản Việt

Chuyển đổi
nông nghiệp
sinh thái
mang lại lợi
ích gì cho
Việt Nam?

Nâng cao khả năng chống chịu trước BĐKH

Bảo tồn phát huy tri thức bản địa

Quản lý bền vững tài nguyên

Nâng cao sinh kế cho người dân

Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa
Tích hợp đa giá trị (kinh tế, xã hội, nhân văn, văn hóa, tri thức bản địa, môi trường…)

Chuyển đổi
sang nông
nghiệp sinh
thái
HIỆN ĐẠI

Nông nghiệp sinh thái là một phương pháp tiếp
cận áp dụng đồng thời các khái niệm và nguyên
tắc về sinh thái và xã hội nhằm xây dựng và quản
trị hệ thống nông nghiệp và thực phẩm, tối ưu
hóa các mối tương tác giữa động thực vật, con
người và môi trường, bao gồm cả các yếu tố xã
(FAO: 170 quốc gia thành hội hướng tới một hệ thống thực phẩm bình đẳng
viên đồng thuận năm 2015) và bền vững

6 NHÓM NÔNG NGHIỆP SINH THÁI THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU

NÔNG LÂM KẾT
HỢP : 900000 ha

NN BẢO TỒN,
NN CẢNH QUAN,
LÀNG THUẬN
THIÊN

QUẢN LÝ SÂU
BỆNH TỔNG HỢP
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HỮU CƠ: 237000 ha
VietGAP: 10% DT lúa
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Chuyển đổi số: Nông nghiệp thông minh


Việt nam đang ở giai đoạn khởi đầu của chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn



Nông nghiệp thông minh là ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại (ICT) vào giúp người sản xuất
quản trị nông nghiệp chính xác, hiệu quả, giảm rủi ro, tăng tính chống chịu và bền vững hơn



Hiện có một số mô hình Nông nghiệp thông minh dựa trên dữ liệu cung cấp qua dịch vụ của các
nền tảng số dùng chung:


Sản xuất thông minh, chính xác (thuỷ canh rau, hoa…)



Dịch vụ sản xuất: phun phuốc sâu bang máy bay không người lái (drone), tưới tự động, tiết kiệm



Khuyến nông, tư vấn nông nghiệp, bao gồm Dịch vụ khí hậu



Thương mại điện tử,



Truy xuất nguồn gốc (blockchain)



Chuyển đổi số nông thôn: Làng thông minh, du lịch nông thôn

Các thách thức, khó khăn đối với chuyển
đổi số nông nghiệp, nông thôn


Cơ sở hạ tầng số ở nông thôn còn thiếu



Nhận thức và kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh của nông dân còn hạn chế



Các mô hình quản trị minh bạch trong các chuỗi giá trị nông sản-thực phẩm chưa phổ biến



Cơ sở dữ liệu số phục vụ nông nghiệp còn tản mạn, chưa được thiết kế và số hoá đồng bộ.



Khả năng cung ứng công nghệ cho nông nghiệp thông minh còn hạn chế, các công ty vừa và nhỏ thường sử dụng
các giải pháp riêng lẻ, không kết nối với nhau.



Suất đầu tư cho nông nghiệp thông minh, công nghệ cao hơn rất nhiều so với nông nghiệp truyền thống nên
phần lớn hộ không không đủ điều kiện để đầu tư.



Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật mặc dù đã được đầu tư chuyên sâu nhưng vẫn
còn chưa theo kịp thực tiễn yêu cầu sản xuất; các tiêu chí về nông nghiệp CNC, nông nghiệp thông minh cùng
với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình sản xuất cho từng đối tượng vật nuôi, cây trồng chưa được nhà nước
ban hành.



Nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn tín dụng trong đầu tư phát triển nông nghiệp CNC, nông nghiệp
thông minh còn hạn chế.

Tiềm năng áp dụng Nông nghiệp số của Việt nam

Nhu cầu Chuyển đổi Nông nghiệp sinh thái, kết hợp Chuyển đổi số
Nông nghiệp-Nông thôn


Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch hành động chính sách và Lộ trình chuyển đổi Chuyển đổi hệ thống
LTTP ở các cấp tích hợp chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và chuyển đổi số



Tăng cường hợp tác liên ngành Nông nghiệp và Công nghệ thông tin: thiết kế các nền tảng số nông
nghiệp và nông thôn dùng chung, xây dựng các dịch vụ cơ sở dữ liệu lớn, số hoá các quy trình quản trị
tiên tiến…



Nghiên cứu và phổ biến rộng đa dạng các sáng kiến Chuyển đổi số đổi mới, sáng tạo (cơ giới hoá, cho
vay, bảo hiểm…) phục vụ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái, thông minh với khí hậu cho DN, THT, HTX



Chuyển đổi số phục vụ phát triển liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp sinh thái minh bạch,
bền vững



Chuyển đổi số thúc đẩy các dịch vụ sinh thái và du lịch sinh thái kết hợp



Chính sách khuyến khích đầu tư hợp tác công tư và phát triển HTQT vào chuyển đổi số NN và NT

Cảm ơn!

