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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về xây dựng                  

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp sản xuất giống lúa 

nguyên chủng, xác nhận trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo 

 

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây 

trồng Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Trần 

Thanh Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn về phát triển hợp tác xã 

nông nghiệp sản xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận. Tham dự đoàn công tác 

có lãnh đạo các đơn vị: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Cục Trồng trọt, Vụ Khoa 

học Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.  

Sau khi nghe Lãnh đạo Tập đoàn và Cục Kinh tế hợp tác và PTNT báo cáo 

về đề xuất nội dung phối hợp, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận như sau:  

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao sự nỗ lực phát triển của Công ty 

cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam trong đẩy mạnh nghiên cứu và 

chuyển giao các giống cây trồng năng suất, chất lượng vượt trội, có khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu, tiếp cận các tiêu chuẩn của thế giới về an toàn và chất 

lượng; qua đó đã đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp Việt nam.  

2. Để đẩy mạnh liên kết giữa Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với các doanh 

nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của nông dân đối với giống lúa nguyên chủng, xác 

nhận đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, Thứ trưởng chỉ đạo:  

a) Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp sản 

xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo 

(gọi tắt là Chương trình) với các nội dung chính như sau: 

- Củng cố và phát triển các HTX nông nghiệp tham gia liên kết với doanh 

nghiệp trong sản xuất và cung cấp giống lúa nguyên chủng, xác nhận đảm bảo 

phù hợp theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu của thị trường, 

đặc biệt đối với các thị trường xuất khẩu.  

- Thu hút sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã 

nông nghiệp sản xuất lúa giống; hướng tới hình thành mạng lưới sản xuất, cung 

ứng giống lúa nguyên chủng, xác nhận đảm bảo chất lượng trên phạm vi cả nước 

gắn với các chuỗi cung ứng, xuất khẩu ngành lúa gạo, đảm bảo theo tín hiệu của 

thị trường. 
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- Lồng ghép nội dung của Chương trình vào Đề án Nâng cao năng lực thích 

ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long giai đoạn 2021-2025; Dự án Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh. 

b) Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

Khuyến nông quốc gia nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo sản xuất giống 

cây trồng có cấp chứng chỉ đào tạo; hướng tới hình thành và phát triển các làng 

nghề công nghệ trong sản xuất và chuyển giao giống cây trồng.  

c) Giao Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ tập huấn, 

kiểm định đồng ruộng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cho nông dân tham gia 

Chương trình; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn ở địa phương thực hiện 

việc cấp mã số vùng trồng cho các diện tích sản xuất giống liên kết giữa HTX 

nông nghiệp với doanh nghiệp.   

d) Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì, phối hợp cụ thể với các đơn 

vi liên quan thuộc Bộ xây dựng Chương trình phối hợp cụ thể với Công ty cổ phần 

Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam nhằm củng cố và phát triển các HTX nông 

nghiệp liên kết với Tập đoàn trong sản xuất, cung ứng giống lúa nguyên chủng, 

xác nhận, hướng tới phát triển các vùng liên kết sản xuất lúa giống chất lượng; 

báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Bộ. 

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Các Thứ trưởng (để b/c);  

- Các cục: KTHT&PTNT; TT; 

- Các Vụ: KH; KHCN&MT;  

- TTKNQG;   

- Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam; 

- Lưu: VT, TH.  
 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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