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Làm sao để nông sản Việt Nam phát triển bền vững 

Việt Nam là một quốc gia đi lên từ nông nghiệp, phần lớn người dân sinh sống ở nông 
thôn và cuộc sống phụ thuộc vào nghề nông. Tuy nhiên, nông nghiệp lại là ngành có 
năng suất thấp nhất, đối diện với nhiều rủi ro nhất. Đến nay, ngành nông nghiệp Việt 
Nam vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững, tránh điệp khúc 
“được mùa, mất giá, được giá, mất mùa”. 

Trong thời gian qua, Cty TNHH XNK Mầm Xanh (Green Bud) rất hân hạnh được đồng 
hành cùng người nông dân đưa những nông sản Việt Nam chất lượng cao đến các 
thị trường thế giới. Từ kinh nghiệm thu mua và xuất khẩu nông sản của mình, đội ngũ 
của Cty Mầm Xanh đã nhận ra một số vấn đề cần cải thiện trong hoạt động trồng trọt, 
thu hoạch, chế biến, bảo quản, và xuất khẩu nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới. 
Dưới đây là tóm tắt 1 vài điểm yếu cần khắc phục để ngành nông sản Việt Nam có 
thể phát triển bền vững. 

1/ Phương thức trồng trọt và canh tác lạc hậu: Tư duy trồng trọt theo thói quen, 
kinh nghiệm, khiến nhiều nông dân lạm dụng thuốc trừ sâu và các loại phân bón hóa 
học. Điều này, chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ có tác hại đến độ 
màu mỡ của đất, chất lượng tăng trưởng của cây, và tăng khả năng trái cây thu hoạch 
sẽ bị vướng dư lượng các loại hóa chất độc hại, khiến không thể xuất khẩu đến các 
quốc gia phát triển, nơi có tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Vì vậy, người nông 
dân cần tự trang bị kiến thức, tìm kiếm các phương thức canh tác hữu cơ, thân thiện 
môi trường, giảm lượng thuốc trừ sâu sử dụng, thì mới hy vọng tăng năng suất, và 
tăng cơ hội đầu ra cho sản phẩm.  

2/ Thiếu khả năng dự báo và tư duy cộng tác dài hạn: Hầu hết các nông dân, hợp 
tác xã nông nghiệp và cả những DN tham gia trong chuỗi cung ứng nông sản ở Việt 
Nam đều chưa tận dụng được sức mạnh của CNTT-VN để hỗ trợ cho việc dự báo và 
lập kế hoạch dài hạn. Vì vậy, không thể đảm bảo độ ổn định của sản lượng và chất 
lượng các sản phẩm cung cấp trên thị trường. Điều này gây khó khăn cho tất cả các 
mắc xích trong chuỗi cung ứng. Vì mở rộng hay thu hẹp diện tích trồng trọt 1 loại cây 
trái nào đó sẽ có ảnh hưởng đến lượng cung cầu trên thị trường, nên cần phải dựa 
trên phân tích thấu đáo vào nhu cầu thị trường, năng lực cung cấp, điều kiện thời 
tiết… Trên thực tế, các hoạt động giữa nhà nông, hợp tác xã, DN xuất khẩu hiện vẫn 
rời rạc, thiếu sự cộng tác và định hướng dựa trên thông tin dự báo và tầm nhìn dài 
hạn. Chính phủ, các hiệp hội ngành nghề cần hỗ trợ xây dựng các CSDL dùng chung, 
thúc đẩy việc khai thác các nguồn thông tin công cộng như dự báo thời tiết, nhu cầu 
nông sản của thị trường thế giới theo thời gian… để có thể chuẩn bị nguồn lực và đáp 
ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường. 

3/ Thiếu khả năng đổi mới và sáng tạo: Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của 
thị trường thương mại quốc tế, ảnh hưởng của CMCN 4.0, đòi hỏi nông nghiệp Việt 
Nam phải thích ứng bằng cách tăng cường năng lực đổi mới và sáng tạo. Cần phải 
dành nguồn lực để đầu tư cải tiến chất lượng giống cây trồng đạt năng suất cao hơn, 
cải thiện phương thức canh tác theo hướng thân thiện môi trường, xây dựng thương 
hiệu, đổi mới mẫu mã, bao bì sản phẩm… Đặc biệt, các viện nghiên cứu nông nghiệp, 
các hợp tác xã và DN thương mại cần phải chú trọng liên kết với nhau trong các dự 
án đổi mới sản phẩm, góp phần hình thành những sản phẩm mới, tạo nên thương 
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hiệu mạnh của quốc gia. Chỉ có đầu tư đáng kể vào đổi mới sản phẩm, quy trình, thực 
hiện cải tiến liên tục mới có thể làm tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam 
trên thị trường trong nước và quốc tế. 

4/ Thiếu liên kết giữa nhà máy chế biến, nhà XNK và công ty logistics: Để sản 
phẩm đến được tay người tiêu dùng đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn 
vị có liên quan trong việc kiểm soát chất lượng, nhiệt độ, phương thức bảo quản, vận 
chuyển, thủ tục thông quan… để đảm bảo duy trì được chất lượng sản phẩm lâu dài. 
Bởi vấn đề đối với nông sản là loại sản phẩm có thời hạn sử dụng ngắn, chất lượng 
giảm rất nhanh khi thay đổi nhiệt độ hoặc do vận chuyển quá lâu. Không những cộng 
tác trong từng đơn hàng riêng lẻ, mà cần hình thành những mối quan hệ chiến lược 
lâu dài để cùng chia sẻ lợi ích và giảm bớt rủi ro về giá, sản lượng và chất lượng của 
ngành hàng này. 

5/ Thiếu sự hỗ trợ hiệu quả từ cơ quan quản lý nhà nước: Mặc dù chính phủ Việt 
Nam có một vài động thái hỗ trợ sự phát triển của ngành nông sản, như: liên kết ba 
nhà, khuyến khích nông nghiệp 4.0, thúc đẩy xuất khẩu 1 vài mặt hàng nông sản… 
Tuy nhiên, các hoạt động trên vẫn còn rời rạc và mang tính phong trào mà chưa đi 
vào hỗ trợ thực chất cho sự phát triển ngành nông sản. Cụ thể hơn, ngành nông sản 
cần sự hỗ trợ thông tin của chính phủ về các hiệp định tự do thương mại với các 
nước, các quy định về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, các thông tin 
thống kê, dự báo về tình hình xuất nhập khẩu từng loại mặt hàng, các cơ quan ngoại 
giao cần tích cực vận động để ngày càng nhiều các mặt hàng có thể được xuất khấu 
đến các nước phát triển, giảm các thủ tục hành chính, miễn giảm các loại thuế và lệ 
phí liên quan đến việc cấp phép, kiểm dịch, thông quan… Cần tận dụng tối đa nền 
tảng CNTT-VT, chính phủ điện tử để cung cấp thông tin kịp thời đến người dân về các 
quy định, chính sách, tình hình thương mại quốc tế có liên quan, để người dân, doanh 
nghiệp có thể chủ động trong việc kết nối, tìm kiếm cơ hội và đối tác kinh doanh phù 
hợp. 

Tóm lại, để nông sản Việt Nam có thể nâng cao giá trị, và vị thế trên thị trường thế 
giới, để ngành nông sản có thể phát triển bền vững, đòi hỏi các bên liên quan trong 
chuỗi cung ứng nông sản (bao gồm: người nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, nhà 
máy chế biến, nhà XNK, DN logistics…) cần phải cộng tác và thay đổi những điểm tồn 
tại đã được nhận diện trên. Cụ thể là: 1/ người nông dân phải thay đổi phương thức 
canh tác theo hướng hiện đại, sạch, an toàn, và ít sử dụng thuốc trừ sâu hay phân 
bón hóa học; 2/ cần sử dụng sức mạnh CNTT-VT để nâng cao năng lực dự báo, và 
điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thu hoạch, kinh doanh một cách linh hoạt; 3/ cần đầu 
tư đổi mới sản phẩm và quy trình để tăng năng suất và giá trị sản phẩm; 4/ cần xây 
dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các bên trong chuỗi cung ứng để gắn kết 
bền vững vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu; 5/ cơ quan quản lý nhà nước cần 
có nhiều chính sách cụ thể, thiết thực và hiệu quả để cải thiện chất lượng, giá trị và 
hình ảnh thương hiệu của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Hy vọng rằng, 
khi 5 vấn đề trên được nhận diện và giải quyết triệt để, sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn 
cho các bên trong chuỗi cung ứng ngành nông sản, góp phần vào sự phát triển bền 
vững của ngành nông sản Việt Nam nói riêng, và cả nền kinh tế Việt Nam nói chung.  
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