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THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
tại Hội nghị tăng cường quản lý và xây dựng chuỗi liên kết cho ngành yến
để phục vụ xuất khẩu tổ yến

Ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị "tăng cường quản lý và xây dựng chuỗi liên
kết cho ngành yến để phục vụ xuất khẩu tổ yến".
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ: Cục Chăn nuôi; Cục Thú y; Văn phòng Bộ; Vụ Khoa học Công nghệ và
Môi trường; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Viện Chăn nuôi; Đại diện Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn của 19 tỉnh, thành phố có hoạt động nuôi chim yến
phát triển: Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; Đà Nẵng; Bình Định; Phú Yên; Khánh
Hòa; Đắk Lắk; Đắk Nông; Đồng Nai; Bình Dương; TP. Hồ Chí Minh; Bạc Liêu;
Sóc Trăng; Đồng Tháp; Tây Ninh; Bến Tre; Bà Rịa - Vũng Tàu; Tiền Giang;
Kiên Giang. Đại diện Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam;
Chi hội Nhà yến Việt Nam; Hiệp hội yến sào Việt Nam; một số doanh nghiệp nuôi
chim yến (Công ty Yến Sào Khánh Hòa; Công ty Yến Quân) và một số cơ sở nuôi
yến.
Sau khi nghe đại diện Cục Chăn nuôi báo cáo về thực trạng quản lý và phát
triển của ngành yến; Cục Thú y báo cáo về những yêu cầu về an toàn dịch bệnh để
xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc; Chi hội Nhà yến Việt Nam trình bày về mô
hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm yến sào
Việt Nam đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ và ý kiến tham luận của các đại biểu
dự họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau:
1. Việt Nam có lợi thế địa lý thuận lợi, với bờ biển dài gắn liền hệ thống biển
đảo tạo hệ sinh thái thích hợp cho chim yến phát triển, tổ yến của Việt Nam có chất
lượng tốt nhất trong khu vực. Nghề nuôi chim yến có từ lâu đời, tuy nhiên việc dẫn
dụ, gây nuôi và khai thác tổ yến thương mại mới phát triển mạnh trong thập kỷ qua,
với nhiều cơ sở nuôi yến mang tính chuyên nghiệp, với nhiều loại hình và quy mô
khác nhau. Đến tháng 8/2019, đã có 42 tỉnh, thành có nghề nuôi chim yến với tổng
số gần 12 ngàn nhà yến, trong đó tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng Sông Cửu
Long (36%), tiếp đến là Nam Trung bộ (30%) và Đông Nam Bộ (26,3%). Việc
quản lý hoạt động nuôi chim yến đã và đang được các cấp các ngành quan tâm, Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 35/2013/TTBNNPTNT ngày 22/7/2013 quy định tạm thời quản lý nuôi chim yến, đặc biệt nghề
nuôi yến từ 1/1/2020 được quản lý có điều kiện theo Luật Chăn nuôi, các Nghị định
và Thông tư. Các Hội, Chi hội được thành lập để kết nối các nhà sản xuất, kinh
doanh yến sào Việt Nam, một số doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư để chế biến, kiểm
soát chất lượng hướng đến xuất khẩu sản phẩm tổ yến. Tuy nhiên, việc xuất khẩu
yến thô theo đường tiểu ngạch và phát triển nuôi yến tự phát đang làm giảm giá trị
sản phẩm và hiệu quả của ngành yến Việt Nam. Do vậy cần tăng cường quản lý và
xây dựng chuỗi liên kết sản xuất yến sào Việt Nam để khai thác có hiệu quả tiềm
năng và lợi thế cạnh tranh của ngành, tránh đầu tư thiếu kiểm soát gây lãng phí tài
nguyên và tiền của người dân.
2. Trước tình hình nhà yến phát triển tự phát, không theo quy hoạch, để đầu
tư có hiệu quả, giao Cục Chăn nuôi làm đầu mối, phối hợp với Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có nghề nuôi chim yến kịp thời rà soát lại
số lượng cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn (số lượng nhà yến đã xây dựng, diện tích
xây dựng, sản lượng tổ yến) báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để
làm cơ sở định hướng phát triển nghề nuôi chim yến của Việt Nam.
3. Cục Thú y thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh, đàm phán để ký
nghị định thư về xuất khẩu tổ yến tới các thị trường tiềm năng, trước mắt là thị
trường Trung Quốc. Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản triển khai các
hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường cho sản phẩm tổ yến. Vụ
Khoa học công nghệ và Môi trường, Viện Chăn nuôi đề xuất các nhiệm vụ khoa
học nghiên cứu chuyên sâu về ngành yến, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động nuôi chim yến.
4. Các Hội, Chi hội nghề nghiệp, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông

nghiệp Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và
PTNT và các cơ quan liên quan cùng người nuôi chim yến ở các địa phương tiếp
tục hoàn thiện mô hình liên kết để sản xuất tổ yến theo chuỗi giá trị, truy xuất được
nguồn gốc, xây dựng thương hiệu. Hướng dẫn xây dựng, cải tạo nhà yến trong
chuỗi liên kết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho sản phẩm tổ yến đáp ứng chất lượng,
an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh đủ điều kiện xuất khẩu; xây dựng Trung
tâm Kiểm định chất lượng yến sào Việt Nam để yến sào Việt Nam sớm chính thức
xuất khẩu chính ngạch sang thị trường các nước, trước mắt là thị trường Trung
Quốc.
5. Các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở nuôi chim yến cần tham gia liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường chế biến sâu, đa dạng sản phẩm từ tổ yến đáp
ứng nhiều phân khúc của thị trường trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng sản

phẩm yến sào Việt Nam, phát triển ngành yến đảm bảo tính bền vững, hiệu quả và
tuân thủ quy định pháp luật.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển
khai thực hiện./.
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