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TÓM TẮT 

Mục tiêu của bài viết là tổng quan một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam, từ đó chỉ ra những tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Kết quả tổng hợp thông tin, số liệu từ các nghiên cứu trước cho thấy 

ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được coi là xu hướng tất yếu cho ngành nông nghiệp Việt Nam 

trong thời kỳ hội nhập dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là một trong những chủ trương lớn được 

Đảng và Nhà nước ta triển khai thực hiện trong thời gian qua. Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, 

nhưng số lượng các đơn vị ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều và ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam vẫn đang gặp khá nhiều thách thức. Để đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thì hoàn thiện hệ thống chính sách về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

nông nghiệp là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện qui hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao, đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực, hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng và tuyên truyền về hiệu quả của ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là những giải pháp cần được ưu tiên thực hiện trong thời gian tới. 

Từ khóa: Công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp, ứng dụng, Việt Nam. 

A Review of Theoretical and Practical Issues on Promoting the High-Tech Application  
in Agricultural Production in Vietnam 

ABSTRACT 

This paper aimed to review theoretical and practical issues on promoting the high-tech application in agricultural 

production in Vietnam, thereby to point out the challenges and to recommend some measures for enhancing the 

high-tech application in agricultural production in Vietnam in the coming time. Based on secondary information and 

data from published papers and documents, the study showed the high-tech application in agricultural production is 

an inevitable way for agricultural sector development in Vietnam under the context of global integration and impacts 

of the industry revolution 4.0. Promoting the high-tech application in agricultural production is thus highly paid 

attention by Vietnamese government in recent years. Despite the remarkable achievements, the number of 

enterprises and farm households that have applied high technologies in agricultural production is still modest, and 

development of high-tech agriculture in Vietnam still faces with many challenges. For enhancing the high-tech 

application in agriculural production in Vietnam, improving the current policy system is of high necessity. In addition, 

implementation of high-tech agriculture development planning, human training and credit supports for as well as the 

proganda on efficiency of the high-tech application in agricultural production should be reinforced in the coming time.  

Keywords: High-tech, agricultural production, application, Vietnam. 

 

1.ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ứng dýng công nghệ cao (CNC) trong sân 

xuçt nông nghiệp (SXNN) là ý tþởng về phát 

triển nông nghiệp bền vững giúp giâi quyết 

thách thức trong phát triển nông nghiệp bìng 

các tính nëng þu việt cûa công nghệ, nhþ công 

nghệ nhà kính, công nghệ tự động hóa, công 
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nghệ câm biến„ tÿ đò giúp tiết kiệm chi phí, 

tëng nëng suçt, hä giá thành và nâng cao chçt 

lþợng nông sân, bâo vệ môi trþờng, đồng thời 

giúp giâm bớt sự phý thuộc cûa quá trình SXNN 

vào các yếu tố tự nhiên nhþ thời tiết, khí hêu 

(Zhang & cs., 2010). Vì vêy, phát triển nông 

nghiệp ứng dýng CNC đang trở thành xu hþớng 

chû đäo, là chìa khóa thành công cûa các nþớc 

có nền nông nghiệp phát triển và cüng là xu 

hþớng tçt yếu cho ngành nông nghiệp Việt Nam 

trong thời kỳ hội nhêp và dþới tác động mänh 

mẽ cûa cuộc cách mäng công nghiệp 4.0 (Đỗ Kim 

Chung, 2021; Nguyễn Xuån Cþờng, 2019; Phäm 

Vën Hiển, 2014). 

Việt Nam là quốc gia có dân số gæn 100 triệu 

ngþời, có diện tích đçt nông nghiệp bình quân 

trên đæu ngþời thuộc nhóm thçp nhçt trên thế 

giới và ngày càng bð thu hẹp do công nghiệp hóa 

và đô thð hòa. Để đáp ứng nhu cæu tiêu thý sân 

phèm ngày càng tëng câ về số lþợng và chçt 

lþợng (do thu nhêp tëng và xu hþớng tiêu dùng 

thay đổi) thì thúc đèy ứng dýng CNC trong 

SXNN vÿa là đñi hói bức thiết tÿ thực tiễn, vÿa 

là giâi pháp quan trọng để thực hiện công nghiệp 

hóa, hiện đäi hóa nông nghiệp, nông thôn. Chính 

vì vêy, trong thời gian qua, Đâng và Nhà nþớc ta 

đã ban hành nhiều chû trþơng, chính sách nhìm 

thúc đèy phát triển nông nghiệp CNC nhþ Đề án 

phát triển Nông nghiệp CNC đến nëm 2020, 

Chþơng trình phát triển nông nghiệp ứng dýng 

CNC thuộc Chþơng trình quốc gia phát triển 

CNC đến nëm 2020 (Quyết đðnh 1895/2012/QĐ-

TTg), Chþơng trình cho vay khuyến khích phát 

triển nông nghiệp ứng dýng CNC, nông nghiệp 

säch theo Nghð quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 

cûa Chính phû (Quyết đðnh số 813/2017/QĐ-

NHNN). Mặc dù đã đät đþợc một số kết quâ ban 

đæu, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau, 

phát triển nông nghiệp CNC ở Việt Nam vén 

đang gặp khá nhiều khò khën thách thức, số 

lþợng các đơn vð ứng dýng CNC trong SXNN 

chþa nhiều (Lê Linh, 2020; Vü Thð Minh, 2019). 

Tính đến tháng 7/2019, câ nþớc mới có 3 khu 

nông nghiệp CNC đþợc Thû tþớng quyết đðnh 

thành lêp đi vào hoät động, mới có 44 doanh 

nghiệp đþợc công nhên là doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dýng CNC (Nguyễn Xuån Cþờng, 

2019). Theo UBND thành phố Hà Nội (2020), 

tính đến tháng 10/2020, trên đða bàn thành phố 

mới chî có 16 công ty có ứng dýng CNC trong 

SXNN (trong tổng số 160 mô hình ứng dýng 

CNC trong SXNN) trong đò chî có 01 công ty 

đþợc Bộ NN&PTNT công nhên là doanh nghiệp 

nông nghiệp CNC.  

Trong thời gian qua, đã cò khá nhiều bài 

viết liên quan đến chû đề ứng dýng CNC trong 

SXNN ở Việt Nam (Phäm Vën Hiển, 2014; 

Nguyễn Xuån Cþờng, 2019; Vþơng Minh Hoài & 

Nguyễn Thð Thọ, 2019; Vü Thð Minh, 2019; 

Nguyễn Thð Ngọc Anh, 2020; Đỗ Kim Chung, 

2021„). Tuy nhiên, đa số các bài viết têp trung 

phân ánh vai trò cûa ứng dýng CNC trong 

SXNN hoặc phân tích một số mô hình điển hình 

ứng dýng CNC trong SXNN, chþa cò các nghiên 

cứu đánh giá, phån tích hay tổng hợp một cách 

có hệ thống các nội dung đã đþợc triểnkhai để 

thúc đèy ứng dýng CNC trong SXNN ở Việt 

Nam. Bài viết này nhìm mýc đích tổng hợp một 

số vçn đề lý luên và thực tiễn theo một số nội 

dung thúc đèy ứng dýng CNC trong SXNN ở 

Việt Nam, tÿ đò đề xuçt một số giâi pháp nhìm 

đèy mänh ứng dýng CNC trong SXNN ở Việt 

Nam trong thời gian tới.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thông tin, số liệu thứ cçp trong nghiên cứu 

này chû yếu đþợc thu thêp tÿ vën bân chính 

sách cûa các bộ và cûa Chính phû Việt Nam, tÿ 

kết quâ cûa các nghiên cứu trong nþớc và quốc 

tế, tÿ các bài viết cò liên quan đến phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao, ứng dýng CNC 

trong SXNN. Phþơng pháp nghiên cứu täi bàn 

(desk study), phþơng pháp tổng hợp, kế thÿa là 

những phþơng pháp chû yếu đþợc sử dýng trong 

quá trình nghiên cứu nhìm phân tích và tổng 

hợp những kết quâ tÿ các nghiên cứu, trên cơ sở 

đò đþa ra những đánh giá, nhên đðnh và đề xuçt 

một số giâi pháp thúc đèy ứng dýng CNC trong 

SXNN trong thời gian tới.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số khái niệm có liên quan đến thúc 

đẩy ứng dụng CNC trong SXNN 

Công nghệ: Thuêt ngữ công nghệ trþớc kia 

thþờng đþợc hiểu là khoa học về kỹ thuêt hay sự 
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nghiên cứu có hệ thống về kỹ thuêt do thuêt 

ngữ nàyđþợc bít nguồn tÿ tiếng Hy Läp bao 

gồm 2 tÿ tekhne là kỹ nëng hay kỹ thuêt và 

logos là khoa học hay sự nghiên cứu. Tÿ những 

nëm 60 cûa thế kỷ XX, khởi đæu tÿ Mỹ rồi Tây 

Âu đã sử dýng thuêt ngữ công nghệ để chî các 

hoät động ở mọi lïnh vực, các hoät động này áp 

dýng những kiến thức là kết quâ cûa nghiên 

cứu khoa học ứng dýng (sự phát triển cûa khoa 

học trong thực tiễn) nhìm mang läi hiệu quâ 

cao hơn trong hoät động cûa con ngþời (Grubler, 

1998). Theo tÿ điển Bách khoa Việt Nam (2005), 

công nghệ là sự áp dýng khoa học vào thực tế để 

täo ra sân phèm và dðch vý. Công nghệ cüng cò 

thể đþợc hiểu là têp hợp các phþơng pháp, quy 

trình kỹ nëng, bí quyết, công cý, phþơng tiện 

dùng để biến đổi các nguồn lực thành sân phèm. 

Công nghệ cao: Theo luêt Công nghệ cao số 

21/2008/QH12 cûa Việt Nam thì “Công nghệ cao 

là công nghệ cò hàm lþợng cao về nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ; đþợc tích hợp 

tÿ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đäi; 

täo ra sân phèm có chçt lþợng, tính nëng vþợt 

trội, giá trð gia tëng cao, thån thiện với môi 

trþờng; có vai trò quan trọng đối với việc hình 

thành ngành sân xuçt, dðch vý mới hoặc hiện 

đäi hóa ngành sân xuçt, dðch vý hiện cò”.  

Ứng dýng CNC trong SXNN: Trên thế giới 

có nhiều khái niệm cò liên quan đến nông 

nghiệp CNC và ứng dýng CNC trong SXNN. 

Theo quan niệm cûa các nþớc phát triển thì 

nông nghiệp CNC là nền nông nghiệp tiên tiến, 

hiện đäi hòa, cơ giới cao, trên cơ sở vên dýng 

những thành tựu công nghệ sinh học, sinh thái 

và môi trþờng; hþớng tới sự phát triển bền 

vững, an toàn; đâm bâo täo ra nông sân với đû 

số lþợng và chçt lþợng cao nhìm đáp ứng nhu 

cæu tiêu dùng ngày càng cao cûa xã hội và 

không làm thay đổi môi trþờng (Zhang & cs., 

2010). Nhþ vêy, nông nghiệp CNC có thể đþợc 

coi là việc ứng dýng CNC, công nghệ tiên tiến 

trong quá trình SXNN. Theo Ngân hàng Quốc 

gia cho Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ấn 

Độ (NABARD, 2020), nông nghiệp CNC chû yếu 

đề cêp đến các hoät động nông nghiệp liên quan 

đến các công nghệ mới nhçt. Đåy là một nền 

nông nghiệp thâm dýng vốn vì cæn phâi có vốn 

lớn để mua thiết bð chuyên dýng, bâo trì tài sân, 

đào täo lao động. Nông nghiệp CNC chû yếu liên 

quan đến hệ thống canh tác thþơng mäi nhìm 

phýc vý theo nhu cæu cûa câ thð trþờng trong 

nþớc cüng nhþ xuçt khèu. Nó sử dýng công 

nghệ canh tác để tëng nëng suçt,đâm bâo chçt 

lþợng cao (thþờng không có thuốc trÿ sâu) và 

tëng giá trð thð trþờng. Theo Lê Linh (2020) thì 

nông nghiệp CNC là nền nông nghiệp ứng dýng 

hợp lý những công nghệ mới, tiên tiến vào sân 

xuçt nhìm nâng cao hiệu quâ, täo bþớc đột phá 

về nëng suçt, chçt lþợng nông sân, thóa mãn 

nhu cæu ngày càng cao cûa xã hội và bâo đâm sự 

phát triển nông nghiệp bền vững. Còn theo Bộ 

NN&PTNT thì nông nghiệp CNC là nền nông 

nghiệp có sử dýng công nghệ thông tin, công 

nghệ sinh học, công nghệ vêt liệu mới, công 

nghệ tự động hóa, công nghệ sau thu hoäch và 

công nghệ quân lý nhìm tëng nëng suçt, chçt 

lþợng, hiệu quâ và sức cänh tranh cao cûa nông 

sân hàng hòa, đâm bâo phát triển bền vững 

(dén theo Nguyễn Thð Ngọc Anh, 2020). Bên 

cänh khái niệm nông nghiệp CNC thì nhiều 

khái niệm nhþ nông nghiệp 4.0, nông nghiệp 

thông minh, nông nghiệp chính xác xüng xuçt 

hiện trong thời gian gæn đåy. Theo Đỗ Kim 

Chung (2017), nông nghiệp 4.0 còn có thể đþợc 

gọi là nông nghiệp thông minh hay nông nghiệp 

số. Đặc trþng cơ bân cûa nông nghiệp 4.0 là số 

hóa các hoät động sân xuçt kinh doanh tÿ nông 

träi đến chế biến, marketing và tiêu dùng thông 

qua hệ thống kết nối internet vän vêt, kết hợp 

các hệ thống điều hành và tác nghiệp têp trung, 

tự động hóa và thông minh giữa công nghệ vêt 

lý, công nghệ sinh học và công nghệ điều hành 

đâm bâo cho quá trình sân xuçt - kinh doanh 

diễn ra liên týc, hiệu quâ và bền vững. Cüng 

theo Đỗ Kim Chung (2021) thì trên phþơng diện 

công nghệ, nông nghiệp CNC đþợc dựa trên nền 

tâng thế hệ công nghệ thứ 4 có sự giao thoa 

không ranh giới giữa công nghệ vêt lý (physical 

technology), công nghệ sinh học (biological 

technology) và công nghệ quân lý điều hành 

(operational technology). Cüng theo Điều 3 Luêt 

Công nghệ cao số 21/2008/QH12 cûa Việt Nam 

thì doanh nghiệp nông nghiệp ứng dýng CNC là 

doanh nghiệp ứng dýng CNC trong sân xuçt 

sân phèm nông nghiệp có chçt lþợng, nëng suçt, 

giá trð gia tëng cao. Nhþ vêy có thể thçy, nông 
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nghiệp CNC là việc ứng dýng khoa học công nghệ 

để giâi quyết các thách thức trong phát triển 

nông nghiệp bìng þu việt cûa các công nghệ mới, 

hiện đäi (nhþ công nghệ sinh học, công nghệ nhà 

kính, công nghệ tþới nhó giọt, công nghệ câm 

biến, tự động hóa, internet vän vêt„) giúp SXNN 

tiết kiệm chi phí, tëng nëng suçt, hä giá thành 

và nâng cao chçt lþợng nông sân, bâo vệ môi 

trþờng, đồng thời giúp nông dân chû động trong 

sân xuçt, khíc phýc đþợc tính mùa vý, giâm sự 

lệ thuộc vào thời tiết, khí hêu, đáp ứng nhu cæu 

thð trþờng về chçt lþợng nông sân. 

Thúc đèy ứng dýng CNC trong SXNN: Theo 

tÿ điển Bách khoa Việt Nam (2005), thúc đèy là 

kích thích, täo điều kiện, động lực cho hoät động, 

phát triển mänh hơn theo một hþớng nhçt đðnh 

nào đò, thþờng là hþớng tốt. Do vêy, thúc đèy 

ứng dýng CNC trong SXNN đþợc hiểu là các hoät 

động, cách thức hay giâi pháp để để kích thích, 

täo điều kiện thuên lợi, täo động lực để hộ nông 

dân, HTX hay doanh nghiệp tëng cþờng ứng 

dýng CNC trong SXNN nhìm nång cao nëng 

suçt, chçt lþợng và hiệu quâ cûa quá trình sân 

xuçt. Thúc đèy ứng dýng CNC trong SXNN giúp 

tëng nëng suçt, chçt lþợng, giá trð gia tëng, sức 

cänh tranh cûa nông sân hàng hòa, thúc đèy các 

liên kết trong trong kinh doanh, là tiền đề hình 

thành các tổ hợp tác, hợp tác xã hay các hình 

thức liên kết khác, hình thành các doanh nghiệp 

ở nông thôn, thu hút nguồn nhân lực chçt lþợng 

cao vào SXNN, giâm bớt tình träng chây máu 

chçt xám ở nông thôn (Nguyễn Thð Ngọc Anh, 

2020; Nguyễn Xuån Cþờng, 2019). 

3.2. Tổng quan về thúc đẩy ứng dụng CNC 

trong SXNN ở Việt Nam 

3.2.1. Về chính sách thúc đẩy ứng dụng 

CNC trong SXNN  

Trong phát triển nông nghiệp, quân lý nhà 

nþớc có vai trò to lớn và không thể thiếu, thể 

hiện qua các chức nëng: đðnh hþớng chiến lþợc 

cho sự phát triển nông nghiệp phù hợp với tÿng 

giai đoän phát triển cûa đçt nþớc; điều chînh 

mối quan hệ trong nội bộ ngành nông nghiệp, 

nông thôn với phæn còn läi cûa nền kinh tế; hỗ 

trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang 

träi, HTX và các loäi hình tổ chức sân xuçt khác 

trong nông nghiệp, nông thôn. Điều này đþợc 

thể hiện thông qua việc Nhà nþớc và chính 

quyền đða phþơng ban hành các chû trþơng, 

chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Những mýc tiêu cûa chính sách nông nghiệp 

thþờng têp trung vào tëng trþởng SXNN thông 

qua câi thiện nëng suçt, chçt lþợng và sức cänh 

tranh; phát triển cơ sở hä tæng; nâng cao mức 

sống cûa dån cþ nông thôn; tëng cþờng hội nhêp 

quốc tế; sử dýng và bâo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trþờng một cách bền vững và hiệu 

quâ (OECD, 2015).  

Ở Việt Nam, trong thời gian qua Nhà nþớc 

và chính quyền nhiều tînh thành đã ban hành 

những chû trþơng, chính sách cý thể để thúc 

đèy ứng dýng CNC trong SXNN. Tiếp theo sự ra 

đời cûa Luêt Công nghệ cao vào ngày 

13/11/2008, Thû tþởng Chính phû đã ban hành 

quyết đðnh số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 về 

việc phê duyệt chþơng trình phát triển nông 

nghiệp ứng dýng CNC thuộc Chþơng trình quốc 

gia phát triển CNC đến nëm 2020; Quyết đðnh 

số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 về việc phê 

duyệt Danh mýc CNC đþợc þu tiên đæu tþ phát 

triển và Danh mýc sân phèm CNC đþợc khuyến 

khích phát triển; Quyết đðnh số 738/QĐ-BNN-

KHCN ngày 14/3/2017 cûa Bộ NN&PTNT về 

Quy đðnh tiêu chí nông nghiệp CNC và phý lýc 

danh mýc CNC áp dýng; Quyết đðnh số 

813/NHNN ngày24/4/2017 cûa Ngân hàng Nhà 

nþớc về Chþơng trình cho vay khuyến khích 

phát triển nông nghiệp ứng dýng CNC, nông 

nghiệp säch theo nghð quyết 30/NQ-CP ngày 

07/03/2017 cûa Chính phû. Tuy nhiên, việc triển 

khai thực hiện những chính sách này trong thực 

tế đang gặp khá nhiều bçt cêp nhþ một số chính 

sách đã cò nhþng thiếu vën bân hþớng dén thi 

hành nên chþa thể triển khai ngay (Đoàn Thð 

Thu Hþơng, 2021), việc tiếp cên với nguồn vốn 

vay cho pháttriển nông nghiệp CNC vén gặp 

nhiều khò khën (Tran Ngoc Hoa, 2019; Trðnh 

Quang Thoäi, 2018), thiếu những chính sách 

khuyến khích hộ nông dân (chû yếu chî khuyến 

khích doanh nghiệp) ứng dýng CNC trong 

SXNN (Nguyễn Phþợng Lê & Nguyễn Mêu 

Düng, 2020). Do vêy, việc rà soát, đánh giá hệ 

thống chính sách hiện có, tÿ đò đề xuçt việc 

hoàn thiện hệ thống chính sách thúc đèy ứng 
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dýng CNC trong SXNN để những chính sách 

này đþợc triển khai kðp thời và mang läi hiệu 

quâ cao là vçn đề cæn đþợc triển khai thực hiện 

đối với các nhà nghiên cứu cüng nhþ những nhà 

hoäch đðnh chính sách cûa Việt Nam trong thời 

gian tới.  

3.2.2. Về qui hoạch và thực hiện qui hoạch 

phát triển SXNN ứng dụng CNC 

Qui hoäch là việc síp xếp, phân bố không 

gian các hoät động kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh gín với phát triển kết cçu hä 

tæng, sử dýng tài nguyên và bâo vệ môi trþờng 

trên lãnh thổ xác đðnh để sử dýng hiệu quâ 

các nguồn lực cûa đçt nþớc phýc vý mýc tiêu 

phát triển bền vững cho thời kỳ xác đðnh 

(Luêt Qui hoäch 2017). Qui hoäch các vùng, 

các khu phát triển SXNN ứng dýng CNC là 

vçn đề đã đþợc nhiều nþớc trên thế giới triển 

khai thực hiện nhþ Mỹ, Trung Quốc, Israel, 

Ấn Độ nhìm têp trung nguồn lực thúc đèy 

ứng dýng CNC trong SXNN.  

Ở Việt Nam, Hội nghð læn thứ 7 Ban chçp 

hành Trung þơng Đâng Khoá X về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn đã ban hành Nghð 

quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 khîng đðnh: 

“Đèy nhanh tiến độ qui hoäch SXNN trên cơ sở 

nhu cæu thð trþờng và lợi thế tÿng vùng, sử 

dýng đçt nông nghiệp tiết kiệm, có hiệu quâ, 

duy trì diện tích đçt lúa đâm bâo vững chíc an 

ninh lþơng thực quốc gia trþớc mít và lâu dài. 

Cơ cçu läi ngành nông nghiệp, gín với chế biến 

và thð trþờng„”. Nång cao chçt lþợng qui hoäch 

và quân lý qui hoäch đþợc xác đðnh là một 

nhiệm vý trọng tâm trong Nghð quyết số 

24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 cûa Chính 

phû. Đối với phát triển nông nghiệp CNC, Thû 

tþởng chính phû đã ban hành quyết đðnh 

575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 về việc phê duyệt 

qui hoäch tổng thể khu và vùng nông nghiệp 

ứng dýng CNC đến nëm 2020 và đðnh hþớng 

đến nëm 2030 với mýc tiêu là đến nëm 2020 

xây dựng 10 khu nông nghiệp ứng dýng CNC 

đþợc UBND tînh, thành phố trực thuộc Trung 

þơng quyết đðnh thành lêp và đðnh hþớng đến 

nëm 2030 là hoàn thành xåy dựng hä tæng kỹ 

thuêt và đþa vào hoät động hiệu quâ ít nhçt 10 

khu nông nghiệp ứng dýng CNC và các vùng 

nông nghiệp ứng dýng CNC; tiếp týc chọn lọc, 

thành lêp một số khu nông nghiệp CNC đáp 

ứng quy đðnh; mở rộng về quy mô và đối tþợng 

SXNN ứng dýng CNC. Bên cänh đò, trong thời 

gian qua, rçt nhiều tînh thành nhþ Hà Nội, 

Thái Nguyên, Phú Yên, Đík Nông„ đã ban 

hành những quyết đðnh phê duyệt các khu 

nông nghiệp CNC cûa tînh. Chîng hän, tính 

đến nëm 2020, Hà Nội đã qui hoäch đþợc 09 

khu nông nghiệp CNC với tổng diện tích là 

1628,6ha (Trðnh Quang Thoäi 2020). Tuy 

nhiên, việc triển khai thực hiện qui hoäch khu, 

vùngnông nghiệp CNC trong thời gian qua gặp 

nhiều khò khën, thách thức. Cho đến tháng 

07/2019, câ nþớc mới có 03 khu nông nghiệp 

CNC đþợc Thû tþớng Chính phû ra quyết đðnh 

thành lêp và đi vào hoät động (Nguyễn Xuân 

Cþờng, 2019). Theo Tran Ngoc Hoa (2019) thì 

khuôn khổ pháp lý cho các khu nông nghiệp 

CNC chþa cý thể và thiếu đồng bộ dén đến 

nhiều khò khën trong thực hiện qui hoäch, 

nhiều khu nông nghiệp CNC đþợc phê duyêt 

qui hoäch nhþng mçt rçt nhiều thời gian để 

hoàn thành các thû týc hành chính về giâi 

phóng mặt bìng, xây dựng cơ sở hä tæng, kêu 

gọi đæu tþ, quá trình thực hiện qui hoäch cüng 

diễn ra rçt chêm, nhiều diện tích đçt trong các 

khu nông nghiệp CNC bð bó hoang. Theo kết 

quâ một số nghiên cứu (Đỗ Kim Chung, 

2018;Nguyễn Quang Thuçn, 2020), vçn đề tích 

tý, têp trung đçt đai để täo quỹ đçt säch gặp 

rçt nhiều khò khën và đþợc coi là nút thít cho 

phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển 

các khu nông nghiệp CNC. Điều này là do các 

dự án nông nghiệp CNC cæn có quỹ đçt lớn, có 

vð trí thuên lợi, tuy nhiên đçt nông nghiệp ở 

nþớc ta hiện nay läi bð phân tán thành nhiều 

thửa với diện tích nhó, bên cänh đò là thû týc 

thuê, chuyển nhþợng đçt nông nghiệp còn 

nhiều vçn đề bçt cêp. Do vêy, tëng cþờng triển 

khai thực hiện qui hoäch các khu, vùng 

NNCNC, trong đò têp trung giâi quyết vçn đề 

täp quỹ đçt säch, hoàn thiện cơ sở hä tæng 

trong vùng qui hoäch, xây dựng và hoàn thiện 

cơ chế cho thuê đçt là vçn đề cæn đþợc têp 

trung giâi quyết trong thời gian tới. 
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3.2.3. Về nâng cao trình độ nhân lực cho 

ứng dụng CNC trong SXNN 

Nhân lực CNC là những ngþời cò trình độ 

và kỹ nëng đáp ứng đþợc yêu cæu cûa hoät 

động nghiên cứu, phát triển, ứng dýng CNC, 

dðch vý CNC, quân lý hoät động CNC, vên 

hành các thiết bð, dây chuyền sân xuçt sân 

phèm CNC (Minh Trang, 2020). Ứng dýng 

CNC trong SXNN đñi hói lực lþợng lao động có 

trình độ cao để thuên tiện trong việc thực 

hành, vên dýng các quy trình, thiết bð hiện đäi. 

Tuy nhiên, đa số lao động nông nghiệp có trình 

độ chuyên môn kỹ thuêt hän chế so với yêu cæu 

cûa việc ứng dýng CNC. Do vêy, đào täo, têp 

huçn nång cao trình độ kỹ thuêt cho lao động 

nông nghiệp để họ có thể ním vững đþợc công 

nghệ, sử dýng, vên hành công nghệ đúng cách, 

đúng quy trình là vçn đề then chốt để thúc đèy 

ứng dýng CNC trong SXNN. Đåy cüng là vçn 

đề đang đþợc đặt ra đối với việc ứng dýng CNC 

trong SXNN ở Việt Nam.  

Trên thực, tế nền nông nghiệp Việt Nam 

lâu nay vén phý thuộc vào kinh nghiệm là 

chính, nhân lực cò chuyên môn cao trong lïnh 

vực nông nghiệp còn rçt hän chế so với yêu cæu. 

Trong số 36,71 triệu lao động đang làm việc ở 

nông thôn vào nëm 2018, cò tới 31,46 triệu lao 

động (chiếm tới 85,7%) chþa qua đào täo (Vü 

Thð Minh, 2020). Công tác đào täo nghề trong 

nông nghiệp mặc dù đã đät đþợc những kết quâ 

nhçt đðnh, tuy nhiên nhìn chung vén chû yếu 

là giâng däy, hþớng dén kiến thức, kỹ nëng mà 

các tổ chức däy nghề có, chþa thực sự xuçt 

phát tÿ yêu cæu cûa thực tiễn (Vü Thð Minh, 

2020; Vþơng Minh Hoài & Nguyễn Thð Thọ, 

2019). Dự báo, đến nëm 2020, nguồn nhân lực 

khối ngành nông nghiệp sẽ thiếu khoâng 3,2 

triệu lao động đã qua đào täo và Việt Nam 

đang rçt thiếu lao động cò trình độ tay nghề, 

công nhân kỹ thuêt bêc cao (dén theo Ngọc 

Quỳnh, 2019). Do vêy, có thể nói Việt Nam 

đang phâi đối diện với những thách thức lớn về 

sự thiếu hýt lao động có trình độ cao và kỹ 

nëng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cæu về 

nguồn nhân lực cho nông nghiệp CNC, nông 

nghiệp 4.0. Vçn đề phát triển nguồn nhân lực 

phýc vý cho ứng dýng CNC trong SXNN còn có 

những hän chế, đò là: (i) chþa đþợc nghiên cứu 

một cách cơ bân và hệ thống về lý luên cüng 

nhþ thực tiễn và (ii) chþa cò quy đðnh, hþớng 

dén cý thể hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

phýc vý nông nghiệp CNC. Bìng chứng là 

Quyết đðnh 1895/2012/QĐ-TTg chî nòi đến thu 

hút nhân lực cho phát triển nông nghiệp CNC 

một cách chung chung, trong khi đò Nghð đðnh 

57/2018/NĐ-CP, Nghð đðnh 98/2018/NĐ-CP và 

Nghð đðnh 83/2018/NĐ-CP thì läi cý thể hóa về 

cơ chế hỗ trợ nång cao trình độ nhân lực cho 

SXNN chứ không riêng cho nông nghiệp CNC 

(Nguyễn Phþợng Lê & Nguyễn Mêu Düng, 

2020). Bên cänh đò kết quâ và hiệu quâ cûa 

đào täo, têp huçn nång cao trình độ cho nông 

dân còn phý thuộc vào nhiều yếu tố, nhþ đơn 

vð, cá nhân cung cçp dðch vý đào täo, nội dung, 

phþơng pháp đào täo, các thức tổ chức đào täo, 

thời gian đào täo, trình độ cûa, nhu cæu cûa hộ 

nông dân, nguồn lực tài chính, vçn đề hỗ sợ sau 

đào täo (Phäm Nguyễn Ngọc Anh, 2014; 

Nguyễn Thanh Sơn, 2020; Minh Trang, 2020). 

Do vêy, nghiên cứu nhu cæu đào täo nhân lực 

và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ đào täo 

nhân lực ứng dýng CNC trong SXNN cûa Nhà 

nþớc và chính quyền đða phþơng để là những 

giâi pháp cæn đþợc triển khai thực hiện.  

3.2.4. Về hỗ trợ tín dụng cho ứng dụng CNC 

trong SXNN 

Ứng dýng CNC thþờng đñi hói một lþợng 

vốn đæu tþ tþơng đối lớn. Do các doanh nghiệp 

nông nghiệp, HTX và các hộ nông dån thþờng có 

nguồn vốn hän chế nên tiếp cên hỗ trợ tín dýng 

đòng vai trñ rçt quan trọng trong thúc đèy ứng 

dýng CNC trong SXNN. Theo Mohamed & 

Temu (2008), tiếp cên tín dýng sẽ kích thích 

ứng dýng công nghệ trong SXNN. Tiếp cên tín 

dýng thúc đèy việc tiếp thu và ứng dýng các 

công nghệ có nhiều rûi ro thông qua việc giâm 

bớt những hän chế về tài sân và nâng cao khâ 

nëng chðu rûi ro cûa hộ nông dân. 

Ở Việt Nam để xây dựng một trang träi 

chën nuôi quy mô vÿa theo mô hình ứng dýng 

CNC cæn lþợng vốn gçp tÿ 4-5 læn so với trang 

träi chën nuôi truyền thống, đæu tþ cho 1ha nhà 

kính hoàn chînh với hệ thống tþới nþớc, phân 
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bón có kiểm soát tự động theo công nghệ Israel 

cho trồng trọt cæn ít nhât 10-15 tî đồng (Phäm 

Vën Hiển, 2014). Do vêy hỗ trợ tín dýng cho ứng 

dýng CNC trong SXNN là rçt cæn thiết. Hỗ trợ 

tín dýng đối với ứng dýng CNC trong SXNN đã 

và đang đþợc chính phû Việt Nam triển khai 

thực hiện thông qua việc ban hành một số chính 

sách và các gói hỗ trợ cho phát triển nông 

nghiệp CNC (Bâng 1). 

Nhờ triển khai đồng bộ các giâi pháp, chính 

sách trên nên đến tháng 9/2020 số cho vay lüy 

kế trong chþơng trình cho vay khuyến khích 

phát triển nông nghiệp ứng dýng CNC, nông 

nghiệp säch (theo Nghð quyết 30/NQ-CP) đät 

khoâng 65 ngàn tî đồng, dþ nợ khoâng 28 ngàn 

tî đồng với hơn 14.400 khách hàng cñn dþ nợ, 

têp trung vào lïnh vực nông nghiệp ứng dýng 

CNC với dþ nợ chiếm hơn 90% tổng dþ nợ cûa 

chþơng trình (Nguyễn Tuçn Anh, 2020). Mặc dù 

vêy, tiếp cên vốn vén đþợc coi là “nút thít” 

trong phát triển nông nghiệp CNC (Phäm Vën 

Hiển, 2014; Lê Tçt Khþơng & cs., 2018; Đoàn 

Thð Thu Hþơng, 2021; Vü Long, 2020). Để tiếp 

cên đþợc với những nguồn vốn hỗ trợ tín dýng 

này là tþơng đối khò khën do những tiêu chí để 

xác đðnh là doanh nghiệp CNC hay hộ CNC 

mang tính đðnh tính, thiếu tính đðnh lþợng và 

chþa thực sự rõ ràng. Các công trình SXNN ứng 

dýng CNC nhþ nhà kính, nhà lþới„ chþa đþợc 

cơ quan cò thèm quyền cçp giçy chứng nhên 

quyền sở hữu tài sân trên đçt nông nghiệp, gây 

khò khën cho doanh nghiệp, HTX và hộ nông 

dân trong việc làm thû týc đëng ký giao dðch 

đâm bâo, thế chçp cho khoân vay täi ngân hàng. 

Hơn nữa SXNN luôn tiềm èn rûi ro do thiên tai, 

dðch bệnh nên các ngån hàng thþơng mäi ngäi 

cho vay (Nguyễn Tuçn Anh, 2020; Vü Long, 

2020; Nguyễn Thð Minh, 2019). Do vêy, hoàn 

thiện các quy đðnh để cçp giçy chứng nhên 

quyền sở hữu tài sân, cý thể hòa và đơn giân 

hòa các quy đðnh về thû týc cho vay, qua đò täo 

điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ nông 

dân dễ dàng tiếp cên với vốn tín dýng cho phát 

triển nông nghiệp CNC là giâi pháp cæn thiết. 

Bảng 1. Nội dung chính sách hỗ trợ vốn cho phát triển nông nghiệp CNC 

Văn bản chính sách 
Vùng hoặc khu  

nông nghiệp CNC 

Doanh nghiệp nông nghiệp  

ứng dụng CNC 

HTX nông nghiệp  

ứng dụng CNC 

Hộ 

nông dân 

Quyết định 

1895/2012/QĐ-TTg 

Hỗ trợ tối đa đến 70% 
kinh phí từ NSNN để 

xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật 

DN nghiên cứu tạo ra CNC 
được hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước để đầu tư trang thiết bị, 

nhập khẩu máy móc, CNC 

  

Nghị quyết 

30/2017/NQ-CP 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng Thương mại dành ít nhất 100 ngàn tỉ đồng từ 

nguồn huy động để thực hiện cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng CNC 

Nghị định 

57/2018/NĐ-CP 

 DN nghiên cứu, chuyển giao, 
ứng dụng nông nghiệp CNC 

được hỗ trợ 80% kinh phí thực 

hiện nhưng không quá 300 triệu 

  

Nghị định 

55/2015/NĐ-CP 

 80% giá trị dự án sản xuất kinh 

doanh ứng dụng CNC 

70% giá trị hợp đồng chuyển 

giao hoặc tiêu thụ sản phẩm 

Từ 100 
đến 500 

triệu đồng 

Quyết định số 

813/2017/QĐ-NHNN 

Lãi suất cho vay thấp 

hơn 0,5% đến 1,5% so 

với lãi suất cho vay 
thông thường của 

ngân hàng thương mại 

Lãi suất cho vay thấp hơn 0,5% 

đến 1,5% so với lãi suất cho vay 

thông thường của ngân hàng 

thương mại 

  

Nghị định 

98/2018/NĐ-CP 

 DN (là chủ trì liên kết) được 
Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí 

tư vấn XD liên kết (không quá 

300 triệu đồng); Dự án liên kết 

được hỗ trợ 30% chi phí đầu tư 

(không quá 10 tỉ đồng) 

HTX (là chủ trì liên kết) được 
nhà nước hỗ trợ 100% chi phí 

tư vấn XD liên kết (không quá 

300 triệu đồng); Dự án liên kết 

được hỗ trợ 30% chi phí đầu 

tư (không quá 10 tỉ đồng) 
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3.2.5. Về thúc đẩy liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp CNC  

Liên kết trong sân xuçt và tiêu thý sân 

phèm ứng dýng CNC trong SXNN là rçt cæn 

thiết, đặc biệt đối với các hộ nông dân do hộ 

nông dån thþờng có quy mô sân xuçt nhó, nëng 

lực tài chính, trình độ tiếp thu và sử dýng công 

nghệ thçp nên rçt cæn sự liên kết, hỗ trợ cûa các 

bên liên quan. Theo Hồ Quế Hêu (2012), thông 

qua liên kết hộ có thể khíc phýc đþợc những bçt 

lợi về qui mô sân xuçt nhó lẻ, không đáp ứng 

đþợc yêu cæu cûa thð trþờng về số lþợng nông 

sân hàng hóa cung ứng. Theo Træn Thùy 

Phþơng (2013) nông nghiệp Israel phát triển 

mänh mẽ trong điều kiện tự nhiên khíc nghiệt 

chính là kết quâ cûa sự hợp tác chặt chẽ giữa 

sân xuçt và tiêu thý sân phèm thông qua mối 

liên kết giữa các nhà nghiên cứu, công nhân sân 

xuçt, nông dân và các ngành dðch vý, công 

nghiệp liên quan. 

Ở Việt Nam, SXNN hiện nay vén chû yếu là 

ở quy mô nông hộ nhó lẻ, phån tán, chþa täo ra 

sân phèm an toàn, chçt lþợng. Vçn đề liên kết 

giữa các hộ nông dân, giữa hộ với HTX, thþơng 

lái, doanh nghiệp còn hän chế, liên kết chþa 

chặt chẽ, chþa bền vững do đa số vén là thóa 

thuên miệng với cơ chế, nội dung liên kết, chia 

sẻ rûi ro chþa cý thể (Hồ Quế Hêu, 2012; Tran 

Ngoc Hoa, 2020). Trong khi đò, việc triển khai 

ứng dýng CNC cæn tiến hành đồng bộ giữa các 

khâu, đặc biệt là vçn đề liên kết trong sân xuçt 

và tiêu thý sân phèm mới có thể đâm bâo sự 

thành công (Lê Tçt Khþơng & cs., 2018). Mặc dù 

chính phû đã ban hành nhiều vën bân khuyến 

khích liên kết tiêu thý sân phèm nông sân nhþ 

quyết đðnh số 80/2002/QĐ-TTg cûa Chính phû 

về khuyến khích tiêu thý nông sân hàng hóa 

thông qua hợp đồng và gæn đåy là nghð đðnh 

98/2018/NĐ-CPvề chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sân xuçt và 

tiêu thý sân phèm nông nghiệp, trong đò quy 

đðnh khá chi tiết về cơ chế hỗ trợ, đối tþợng đþợc 

hỗ trợ với các khoân mýc hỗ trợ cüng khá toàn 

diện tÿ tþ vçn xây dựng chuỗi liên kết đến đæu 

tþ cơ sở hä tæng, đào täo têp huçn và bao bì 

nhãn mác sân phèm nhþng phát triển quan hệ 

liên kết trong sân xuçt và tiêu thý sân phèm 

nông nghiệp CNC vén còn rçt hän chế. Điều này 

là do chþa cò các điều khoân þu tiên cho liên 

kết, xúc tiến thþơng mäi đối với các sân phèm 

nông nghiệp CNC trong các quy đðnh, nghð đðnh 

(Nguyễn Phþợng Lê & Nguyễn Mêu Düng, 

2020). Theo Thứ trþởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc 

Doanh thì việc tổ chức sân xuçt liên kết theo 

chuỗi giá trð giữa doanh nghiệp với ngþời sân 

xuçt chþa trở thành phổ biến và chû đäo, dén 

đến kinh tế hộ nhó lẻ vén chiếm tî trọng cao và 

đåy chính là nút thít lớn cân trở quá trình sân 

xuçt sân phèm nông nghiệp CNC hàng hóa quy 

mô lớn täi Việt Nam (dén theo Vü Long, 2020). 

Do vêy, phát triển mối quan hệ liên kết giữa 

ngþời sân xuçt với các đơn vð chế biến, tiêu thý 

sân phèm nông nghiệp CNC nhìm bâo đâm thð 

trþờng tiêu thý ổn đðnh và mang läi hiệu quâ là 

hết sức cæn thiết (Tran Ngoc Hoa, 2020; Nguyễn 

Phþợng Lê & Nguyễn Mêu Düng, 2020; Lê 

Linh, 2019). 

3.2.6. Về hiệu quả của ứng dụng nông 

nghiệp CNC 

Suy cho cùng, hộ nông dân quyết đðnh ứng 

dýng CNC trong SXNN hay không tùy thuộc 

vào kết quâ và hiệu quâ công nghệ mäng läi 

cho họ. Theo Foster and Rosenzweig (2010), 

yếu tố then chốt quyết đðnh việc tiếp thu và 

ứng dýng công nghệ mới chính là thu nhêp và 

lợi nhuên mang läi cho ngþời nông dân tÿ việc 

ứng dýng công nghệ.Theo Lê Đëng Lëng & cs. 

(2014), hiệu quâ ứng dýng CNC trong SXNN 

đþợc thể hiện qua tëng nëng suçt, chçt lþợng, 

lþợng sân phèm đþợc tiêu thý và/hoặc giâm chi 

phísân xuçt khi áp dýng công nghệ mới. Thông 

thþờng hiệu, quâ kinh tế đþợc tính bìng lợi 

nhuên thu đþợc trên vốn đæu tþ. Đối với hộ 

nông dân có quy mô nhó, sử dýng lao động gia 

đình là chính,hiệu quâ có thểđþợc phân ánh 

thông qua thu nhêp đät đþợc tÿ ứng dýng 

CNC. Ngoài khía cänh hiệu quâ kinh tế thì 

hiệu quâ xã hội, hiệu quâ môi trþờng cüng là 

những khía cänh cæn đþợc xem xét khi đánh 

giá hiệu quâ cûa ứng dýng CNC trong SXNN.  

Theo kết quâ cûa một số nghiên cứu 

(Nguyễn Xuån Cþờng, 2019; Nguyễn Thð Thu 

Phþơng & cs., 2020; Lê Tçt Khþơng & cs., 

2018„), ứng dýng CNC trong SXNN đã giúp 

giâm chi phí sân xuçt (chi phí lao động, phân 

bón, thuốc trÿ såu, nþớc tþới„) nhþng läi cho 
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nëng suçt cây trồng, vêt nuôi cao hơn nên 

doanh thu và lợi nhuên đều cao hơn so với 

SXNN truyền thống. Cüng theo kết quâ cûa các 

nghiên cứu này, ứng dýng CNC trong SXNN 

mang läi hiệu quâ môi trþờng, hiệu quâ xã hội 

cao hơn. Tuy nhiên, nhìn chung các nghiên cứu 

này mới chî đánh giá kết quâ và hiệu quâ cûa 

một số mô hình điểm về ứng dýng nông nghiệp 

CNC chứ chþa dựa trên điều tra khâo sát ở quy 

mô lớn, để tÿ đò cò thể phân tích hiệu quâ theo 

tÿng däng mô hình ứng dýng CNC (ứng dýng 

theo tÿng công đoän sân xuçt, theo tÿng loäi cây 

con). Các nghiên cứu này cüng chþa phån tích 

để chî rõ những yếu tố ânh hþởng đến hiệu quâ 

kinh tế, xã hội, môi trþờng và mức độ ânh 

hþởng cûa các yếu tố cý thể ra sao. Do vêy, việc 

tiếp týc nghiên cứu để khîng đðnh tính hiệu quâ 

cao cûa ứng dýng CNC trong SXNN và chî rõ 

các yếu tố ânh hþởng đến hiệu quâ cûa ứng 

dýng CNC trong SXNN sử dýng các phþơng 

pháp nghiên cứu hiện đäi là rçt cæn thiết. Đåy 

chính là cơ sở cho công tác tuyên truyền về hiệu 

quâ và các biện pháp nâng cao hiệu quâ cûa ứng 

dýng CNC trong SXNN, qua đò thúc đèy quá 

trình ứng dýng CNC trong SXNN cûa các doanh 

nghiệp, HTX và hộ nông dân.  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong bối cânh diện tích đçt nông nghiệp 

bình quân trên đæu ngþời thuộc nhóm thçp nhçt 

trên thế giới và ngày càng bð thu hẹp do công 

nghiệp hòa và đô thð hóa và dþới tác động cûa 

cách mäng công nghiệp 4.0, phát triển nông 

nghiệp CNC đþợc coi là xu hþớng tçt yếu cho 

ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới 

để có thể đáp ứng nhu cæu tiêu thý sân phèm 

nông nghiệp ngày càng tëng câ về số lþợng và 

chçt lþợng. Chính vì thế, trong thời gian qua, 

Đâng và Nhà nþớc đã ban hành nhiều chû 

trþơng chính sách để thúc đèy ứng dýng CNC 

trong SXNN. Mặc dù đã đät đþợc một số kết quâ 

ban đæu đáng ghi nhên, nhþng số lþợng các đơn 

vð ứng dýng CNC trong SXNN chþa nhiều và 

phát triển nông nghiệp CNC ở Việt Nam vén 

đang gặp khá nhiều khò khën thách thức. Để có 

thể thúc đèy ứng dýng CNC trong SXNN trong 

thời gian tới, việc nghiên cứu đánh giá thực 

träng và đề xuçt giâi pháp nhìm hoàn thiện hệ 

thống chính sách thúc đèy ứng dýng CNC trong 

SXNN là hết sức cæn thiết. Bên cänh đò, rà soát 

công tác qui hoäch và triển khai thực hiện qui 

hoäch phát triển NNCNC, đèy mänh công tác 

đào täo nguồn nhân lực cho phát triển nông 

nghiệp CNC, hỗ trợ tiếp cên vốn tín dýng, đèy 

mänh tuyên truyền nâng cao nhên thức về hiệu 

quâ cûa ứng dýng CNC trong SXNN là những 

giâi pháp cæn đþợc þu tiên triển khai thực hiện 

trong thời gian tới.  
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