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CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐẾN CHÍNH SÁCH  

 

Thoạt tiên khi nói đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp, một số nơi và một số 

văn bản, báo chí đã nói đến tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp làm cho nhiều ngƣời 

vẫn còn suy nghĩ khác nhau, nhƣ: “đã cơ cấu” chƣa mà lại “tái cơ cấu”. Cũng khi 

nói đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp, suy nghĩ theo thói quen là giảm tỷ trọng phần 

này và tăng tỷ trọng phần kia; cũng chƣa biết phần này và phần kia là cái gì. Khi 

nghiên cứu thêm một ít, cơ cấu lại ngành nông nghiệp là phải làm thay đổi cách suy 

nghĩ truyền thống cũ, kể cả trong cách đánh giá và xây dựng chính sách về “sản 

xuất” nông nghiệp để đƣa ra định hƣớng và chính sách tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp. Vì thế, Chính phủ có Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 phê duyệt 

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững; Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 Phê duyệt Chƣơng 

trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, 

ổn định đời sống dân cƣ. Đến Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 phê 

duyệt Kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. Để giám sát, đánh 

giá cơ cấu ngành nông nghiệp, Thủ tƣớng Chính phủ có Quyết định số 678/QĐ-TTg 

ngày 19/5/2017 Ban hành Bộ tiêu chí (15 tiêu chí) giám sát, đánh giá về cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp đến năm 2020. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn có Quyết 

định số 3449/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Bộ tiêu chí giám sát cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 (ba văn bản sau 

thay cụm từ “Tái cơ cấu” thành “cơ cấu lại”). 

Quan điểm, mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp: Trên cơ sở thực tế của 

ngành nông nghiệp hiện tại; cần phải cơ cấu lại theo hƣớng nâng cao chất lƣợng và 

hiệu quả sản xuất của ngành nông nghiệp; không thể để ngành nông nghiệp phát 

triển theo kiểu truyền thống, tự phát, tƣ duy theo kiểu cũ. Từ truyền thống sản xuất 

nông nghiệp không ngừng tăng về quy mô số lƣợng (chiều rộng), cần phải chuyển 

sang phát triển ngành nông nghiệp theo hƣớng chiều sâu và nâng cao về chất lƣợng, 

góp phần nâng cao đời sống nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 

05/8/2008 của BCH T.Ƣ Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhƣ 

vậy, mục tiêu của cơ cấu lại ngành nông nghiệp vẫn phát triển theo chiều rộng, nhƣ 

ta thƣờng gọi là phát triển về quy mô, về số lƣợng; đồng thời coi trọng phát triển 

theo chiều sâu, có nghĩa là nâng cao năng suất, chất lƣợng và giá trị gia tăng. 

Chỉ nói riêng về cây lúa chiếm tỷ trọng 22,22% trong giá trị sản xuất nông 

nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) và chiếm 61,76% giá trị cây hàng năm năm 2018 

của tỉnh Hà Tĩnh; không chỉ mục tiêu phấn đấu sản lƣợng mà phải cơ cấu lại chất 

lƣợng lúa. Từ trƣớc, sản xuất loại giống lúa thƣơng phẩm có giá khoảng 5 ngàn 

đồng một kg, thì nay phấn đấu sản xuất loại giống lúa có giá trên 6 ngàn, thậm chí 

trên 8 ngàn đồng một kg. Và chúng ta cũng không nên nói chất lƣợng lúa cao thì 

thƣờng có năng suất thấp! Đồng thời, vẫn tiếp tục phấn đấu tăng về quy mô số 

lƣợng (diện tích và sản lƣợng) bằng loại giống lúa có chất lƣợng và áp dụng các 

biện pháp giảm chi phí để nâng cao giá trị gia tăng. Từ chỗ đó, các loại cây khác 
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nhƣ: lạc, đậu, rau; các loại cây lâu năm, nhƣ: cam, bƣởi, chè, dó trầm v.v. cũng cần 

đẩy mạnh cả về chất lƣợng lẫn quy mô. 

Một thực tế những năm qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ngƣời nông dân đã 

từng nói nếu nhƣ sản xuất lúa chỉ để tiêu dùng, để ăn thì chỉ cần sản xuất một vụ 

Xuân là vừa đủ; có khi lúa rẻ, không bán đƣợc, còn dƣ; vụ Hè Thu không cần phải 

thâm canh vì lúa dƣ thừa. Nếu sản xuất lúa để bán thì ngƣời ta mới đầu tƣ thâm 

canh. Ngày nay, khi sản xuất đã đƣợc liên doanh liên kết, sản xuất lúa đã có hợp 

đồng tiêu thụ ngay từ đầu vụ, thì ngƣời nông dân tiến tới sản xuất lúa vụ Xuân sạch 

(lúa sạch) để ăn; còn lúa vụ Hè Thu thâm canh để bán. Không những thế, sản xuất 

lúa Hè Thu theo yêu cầu đặt hàng của bên mua theo từng loại giống lúa có chất 

lƣợng cao, đƣợc giá, không chỉ giá lúa từ 6 ngàn thậm chí trên 7 ngàn đồng một kg 

ngay tại chân ruộng (lúa tƣơi). Đây là tín hiệu vui cho một nền sản xuất nông 

nghiệp ở Hà Tĩnh, thị trƣờng lúa gạo đã đến ngay tại chân ruộng của bà con nông 

dân. Một tín hiệu vui nữa đến với chúng ta là thị trƣờng lúa gạo không chỉ tại vụ Hè 

Thu mà năm 2019 đã chuyển sang cả vụ Xuân. Đây là những nội dung cơ bản và 

góp phần quan trọng thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

 

 

Thị trường thu mua lúa tươi đã về đến chân ruộng  

xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên - vụ Xuân 2019 
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Doanh nghiệp thu mua lúa tươi cho nông dân tại chân ruộng  

xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh - vụ Xuân 2019 

 

Nhƣ vậy, mục tiêu của tái cơ cấu ngành nông nghiệp là giá trị và giá trị sản 

phẩm trên đơn vị diện tích; tăng cả về lƣợng và tăng cả về chất. Một nội dung mà 

nông nghiệp Hà Tĩnh đã đạt đƣợc trong những năm qua (thập kỷ qua) đã thay đổi 

mạnh mẽ các loại giống lúa mới, ngắn ngày, chuyển đổi mùa vụ, né tránh thiên tai, 

đã đƣa đƣợc kết quả sản xuất vụ Đông Xuân lẫn cả Hè Thu đạt kết quả đáng mừng. 
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Chính sách: Khi nói đến sản xuất nông nghiệp lâu nay chúng ta đang theo 

tập quán cũ cũng chỉ nói đến sản xuất mà thôi; khi chƣa nói đến khâu tiêu thụ là 

chƣa nói đến đầy đủ của quá trình sản xuất. Nói đến sản xuất mà chƣa nói đến tiêu 

thụ thì coi nhƣ mới nói đến một nửa của chuỗi giá trị hàng nông sản.  

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã xây dựng và thực hiện đƣợc nhiều chính sách 

trong nông nghiệp; trong đó phải kể đến chính sách về giống; chính sách về hỗ trợ 

máy gặt đập liên hợp làm thay đổi nhận thức, chạy đua đƣợc với thời gian thu hoạch 

để sản xuất mùa vụ Hè Thu né tránh thiên tai. Đồng thời giảm đƣợc ngày công lao 

động thủ công; tăng năng suất lao động trong nông nghiệp; từng bƣớc thực hiện 

công nghiệp hóa nông nghiệp. Lực lƣợng lao động nông nghiệp sẽ cơ cấu lại, tự 

chuyển đổi sang các ngành nghề khác. 

Nhìn lại quá trình xây dựng chính sách sản xuất và phát triển nông nghiệp 

cũng chỉ mới xây dựng chính sách đầu vào cho sản xuất và chƣa quan tâm đến 

chính sách đầu ra.  Cấp tỉnh chƣa thể thực hiện nhƣ trên phạm vi cả nƣớc, khi giá 

lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long bị rớt giá, Nhà nƣớc đã có chính sách giúp đỡ cho 

nông dân bằng cách thu mua dự trữ hàng triệu tấn lúa quy gạo (năm 2012: 500 ngàn 

tấn; năm 2013: 1 triệu tấn … vụ Xuân năm 2019: 200 ngàn tấn), bằng các chính 

sách hỗ trợ 100% lãi suất cho đơn vị thu mua. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã ban hành 

đƣợc rất nhiều chính sách; trong đó có Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhƣ: hỗ trợ giống, hỗ trợ lãi suất hoặc bằng 

tiền mặt theo các mô hình sản xuất. Tuy nhiên, cần có những thay đổi khi xây dựng 

chính sách chuyển dần từ chính sách đầu vào sang chính sách ở đầu ra, nhƣ: hỗ trợ 

lãi suất tiêu thụ theo từng loại sản phẩm trong nông nghiệp v.v. 

Hiện nay, việc thu mua sản phẩm nông nghiệp (lúa) ở Hà Tĩnh cũng đang tự 

phát theo diễn biến của thị trƣờng là quy luật tất yếu. Nhƣng cũng cần có sự quản lý 

của Nhà nƣớc trong việc cam kết mua và cam kết bán theo hợp đồng kinh tế và theo 

pháp luật. Tránh trình trạng thị trƣờng tiêu thụ đang phát triển một cách tự do, tự 

phát; chƣa có sự quản lý và can thiệp của nhà nƣớc trong việc thực hiện hợp đồng 

mua, bán. Đến thời kỳ thu hoạch (lúa chín), ngƣời nông dân chờ doanh nghiệp (bên 

mua), gọi điện thoại “tắt máy”, “mất liên lạc”; làm rối thị trƣờng nông nghiệp trên 

địa bàn; quyền lợi của bên bán và bên mua phải đƣợc bảo hộ theo pháp luật hợp 

đồng kinh tế. 

Tóm lại, cơ cấu lại ngành nông nghiệp phải có quan điểm đúng, thay đổi cách 

nhìn một cách toàn diện; từng bƣớc thay đổi chính sách sản xuất “đầu vào” bằng 

chính sách thúc đẩy “đầu ra”; nâng cao chất lƣợng, gia tăng giá trị và cơ cấu lại sản 

phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trƣờng toàn cầu, khi đó mới có thể đạt đƣợc và 

vƣợt các mục tiêu nhiệm vụ đạt ra./. 

 

     Trần Thanh Bình 

Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh 

 

 


