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Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
tại Hội nghị “Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam
khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do”
Nhằm chủ động trong quá trình chỉ đạo, điều hành, quản lý ngành Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đáp ứng tình hình mới khi Việt Nam tham gia các
Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là 02 Hiệp định thế hệ mới là Hiệp định đối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương
mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); ngày 26/6/2019, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Cơ hội và thách thức
đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do”, Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương,
lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công
Thương một số địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, đại diện một số Hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan Thông tấn, báo
chí.
Sau khi nghe các báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và phát biểu
tham luận của đại biểu tham dự, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận như
sau:
1. Kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế
giới. Đến nay, chúng ta đã tham gia 12 Hiệp định thương mại tự do, trong đó
đặc biệt là 02 Hiệp định thế hệ mới gồm: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực thực thi từ ngày 14/01/2019 và
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sắp được ký kết tới đây.
Các Hiệp định này sẽ có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của Việt Nam nói
chung, ngành nông nghiệp, nông thôn nói riêng trong thời gian tới.
Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do mở ra cơ hội mới cho nông
nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá
trị, mạng lưới sản xuất toàn cầu, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cải
cách thể chế theo hướng tích cực, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh, tranh thủ vốn đầu tư, công nghệ tri thức, kinh nghiệm quản

lý, tạo thêm nhiều việc làm trong nước. Đây là cơ hội nhưng cũng rất nhiều
thách thức và rủi ro, nếu không nỗ lực chúng ta sẽ đánh mất cơ hội và mất thị
trường ngay trên sân nhà Việt Nam.
2. Để chủ động thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đối với
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
chỉ đạo trong thời gian tới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tập
trung triển khai các nhiệm vụ sau:
a) Toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động rà soát để
tích hợp các nội dung của 02 Hiệp định CPTPP và EVFTA vào nội dung triển
khai của các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển ngành, đặc biệt đối với
Chương trình Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Chương trình Mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới và các Chương trình phát triển lĩnh vực sản xuất, chế
biến như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.
b) Các đơn vị thuộc Bộ tiến hành rà soát, để xuất sửa đổi, bổ sung các cơ
chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, các tiêu
chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường
đảm bảo phù hợp với các cam kết của các Hiệp định thương mại tự do.
c) Các địa phương, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
chủ động xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh
cho các ngành hàng, doanh nghiệp, nông dân phù hợp với cam kết quốc tế.
d) Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương chủ
động phối hợp với ngành công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về các Hiệp định thương mại tự
do, đặc biệt đối với 02 Hiệp định CPTPP và EVFTA.
đ) Giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Chế biến và Phát
triển thị trường nông sản, các Tổng cục, Cục chuyên ngành chỉ đạo sản xuất và
các Hiệp hội ngành hàng chủ động kế hoạch triển khai các Hiệp định theo 4 lĩnh
vực lớn, bao gồm: Thủy sản, lâm nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi, tới các khu
vực kinh tế của cả nước.
e) Giao Vụ Kế hoạch hoàn chỉnh bộ tài liệu Hội nghị, gửi Lãnh đạo các
địa phương để tham khảo, chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn
vị, địa phương biết và phối hợp triển khai thực hiện./.
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