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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại buổi làm việc với  

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam    
 

Ngày 02/7/2021, tại trụ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã làm việc với 

Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và các đơn vị thành 

viên. Tham gia buổi làm việc, về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

có Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, lãnh đạo các đơn vị: Vụ Khoa học Công nghệ và 

Môi trường, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài Chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Bộ, 

Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông 

quốc gia. Sau khi nghe báo cáo của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về 

thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công tác đào 

tạo sau đại học giai đoạn 2016 - 2020 và phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ 

trưởng Lê Minh Hoan kết luận:  

Bộ chia sẻ với VAAS những khó khăn về nguồn lực cho công tác nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ; những bất cập về cơ chế quản lý; chính sách thu 

hút, động viên, khích lệ các cán bộ làm công tác nghiên cứu. Mặc dù trong bối cảnh 

còn nhiều khó khăn, bất cập, Bộ đánh giá rất cao và biểu dương những nỗ lực của 

tập thể Ban Giám đốc Viện, Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động 

trong toàn hệ thống Viện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đóng góp 

quan trọng vào thành tựu phát triển chung của toàn ngành.   

Trong 5 năm qua, Viện đã nghiên cứu chọn, tạo và phát triển được 334 

giống cây trồng mới; 49 giống được công nhận lưu hành và tự công bố lưu hành; 

công nhận 94 tiến bộ kỹ thuật; đào tạo cho ngành 125 tiến sĩ. Các giống cây 

trồng, tiến bộ kỹ thuật mới và đội ngũ cán bộ trình độ cao được đào tạo đã góp 

phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn.  

 Trong thời gian tới, dư địa cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ trong lĩnh vực này còn rất lớn. Vì vậy, để khai thác hết tiềm năng của cả 

hệ thống, đề nghị các đơn  vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

 1. VAAS và các đơn vị thành viên 

 - Tích cực đổi mới trong suy nghĩ, không chỉ nhìn vào khó khăn để làm 

giảm ý chí, động cơ trong nghiên cứu mà phải chủ động nắm bắt thời cơ, khắc 

phục khó khăn và khai thác tối đa hiệu quả của các nguồn lực; đổi mới mạnh mẽ 

công tác quản lý, điều hành, tránh hành chính hóa công tác nghiên cứu khoa học. 
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- Việc nghiên cứu cần tiếp cận theo tư duy mới, ngoài việc tiếp tục nghiên 

cứu cải tiến, chọn tạo giống có chất lượng cao, chống chịu tốt sâu bệnh và các 

điều kiện bất thuận, hiệu quả kinh tế cao; nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ 

thuật theo chuỗi từ khâu giống đến bảo quản, chế biến sau thu hoạch, thương 

hiệu, nhãn hiệu, mã số vùng trồng, ưu tiên một số nhóm cây trồng chủ lực thì 

cần tập trung xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ cho các sản 

phẩm trọng điểm và đưa ra lộ trình thực hiện đến sản phẩm cuối cùng.  

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp 

chính xác, nông nghiệp số phù hợp cho từng vùng sinh thái, phát triển các chuỗi 

giá trị sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản, áp dụng công 

nghệ số, áp dụng khoa học và công nghệ gắn với mô hình quản trị tiên tiến. Đẩy 

mạnh hợp tác công tư với nhiều hình thức khác nhau để tạo “cánh tay nối dài” 

nhanh chóng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; huy động nguồn đầu 

tư của các doanh nghiệp cho công tác nghiên cứu, chuyển giao. 

- Xây dựng chiến lược phát triển VAAS và các đơn vị thành viên trong đó 

ưu tiên việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ nghiên 

cứu đầu ngành trong toàn hệ thống VAAS để đáp ứng với xu thế hội nhập và 

phát triển của KHCN trên thế giới.  

- Chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa 

học, lấy mệnh lệnh của thị trường, yêu cầu của sản xuất là kim chỉ nam trong 

quá trình xác định mục tiêu, nội dung nghiên cứu; lồng ghép một cách hài hòa 

giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện cơ sở lý luận trong 

quá trình giải quyết những yêu cầu cấp bách đặt ra cho sản xuất. 

- Đối với cơ chế, chính sách của nhà nước phát sinh bất cập trong quá trình 

triển khai cần tổng hợp, kiến nghị cụ thể gửi Bộ để điều chỉnh theo thẩm quyền 

hoặc tổng hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế tiếp nhận công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, 

ứng dụng hiệu quả trong điều kiện sinh thái của từng vùng.  

2. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: 

a) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:  

- Tổng hợp những kiến nghị và tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xử lý các vấn đề có 

liên quan đến quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; phối hợp với VAAS xây 

dựng chiến lược phát triển về khoa học và công nghệ; 

- Ưu tiên bố trí giao cho VAAS và các đơn vị thành viên thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ liên quan đến nghiên cứu chọn tạo, phát triển các giống 

cây trồng mới (tập trung vào nhóm cây trồng chủ lực) và một số đối tượng khác như 

rau, hoa, chế phẩm sinh học, cơ sở dữ liệu đất… 

b) Vụ Kế hoạch: Rà soát dự án đầu tư công trung hạn, ưu tiên nguồn vốn từ 

đầu tư công trung hạn và Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục 

vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 để giúp VAAS và các đơn 

vị thành viên nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trạm trại phục vụ nghiên 

cứu, chuyển giao. 
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c) Vụ Tài chính: Theo chức năng và thẩm quyền rà soát, tham mưu cho Lãnh 

đạo Bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về tài chính; 

tài sản. 

d) Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với VAAS rà soát chức năng, nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức các đơn vị thành viên bảo đảm tính hệ thống trong toàn VAAS và 

kiến nghị điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của VAAS theo 

hướng gọn, nhẹ, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có; phối hợp hướng 

dẫn VAAS xây dựng lộ trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

đ) Vụ Hợp tác quốc tế: Hỗ trợ VAAS hình thành các chương trình, dự án 

hợp tác với những nước có thế mạnh về nghiên cứu nông nghiệp trong khu vực 

và quốc tế để tăng cường tiếp nhận công nghệ mới. 

e) Các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ Thực vật, Chăn nuôi: Chủ động đặt hàng để 

Bộ giao cho VAAS và các đơn vị thành viên nghiên cứu làm chủ công nghệ 

mới; giải quyết những vấn đề thực tiễn sản xuất phát sinh… 

g) Trung tâm Khuyến nông quốc gia: Phối hợp với VAAS xây dựng chương 

trình khuyến nông chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn sản 

xuất, đánh giá hiệu quả, nhân rộng các mô hình khi dự án kết thúc. Ưu tiên các mô 

hình canh tác sạch, mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao… 

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Các Cục: TT, BVTV, Chăn nuôi; 

- Các Vụ: KH, TC, KHCN&MT, HTQT; 

- Trung tâm KNQG; 

- Các Viện: Viện KHNN Việt Nam và các đơn vị 

thành viên; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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