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Tổng quan về ngành nông nghiệp và tài nguyên, môi trường 

1. Kết quả hoạt động, những Khó khăn và Cơ hội  

1. Vào cuối năm 2010, đóng góp của ngành nông nghiệp vào tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) là 20% nhưng hiện đang giảm xuống, trong khi sản lượng vẫn tăng và ngành nông nghiệp 
vẫn là nhân tố đóng góp chủ yếu cho xuất khẩu (chiếm 25% giá trị xuất khẩu) và việc làm (70% số 
hộ gia đình ở nông thôn). Mặc dù nông nghiệp đang ngày càng trở thành hoạt động bán thời gian, 
ngành nông nghiệp đang tiếp tục cung cấp mạng lưới an toàn đối với người dân nông thôn Việt 
Nam. Lúa gạo vẫn là sản phẩm chủ lực. Từ năm 1990 đến 2008, diện tích canh tác lúa đã tăng 
khoảng 20%, nhưng sản lượng lúa của nước đã tăng gần gấp đôi. Cuối năm 2008, ngoài 6,6 triệu 
hecta (ha) trồng lúa, đã có trên 3 triệu hecta trồng cây lâu năm và trên 2,1 hecta trồng cây hàng 
năm.2 Thu nhập của nông trại thường được bổ sung bằng nguồn thu từ chăn nuôi, một phần lớn 
của thu nhập của hộ gia đình. Lâm nghiệp chỉ chiếm 1% GDP năm 2008, mặc dù ngành này đóng 
vai trò quan trọng trong ổn định môi trường và đảm bảo bền vững về sinh thái. Ngành thủy sản 
đóng góp khoảng 4% trong GDP, với việc nuôi trồng thủy sản của khu vực tư nhân tăng nhanh. 
Tăng trưởng trong giao thương các sản phẩm nông nghiệp khá mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là xuất 
khẩu dưới dạng hàng hóa thô. 

2. Hệ thống canh tác nông nghiệp của Việt Nam rất đa dạng theo khu vực, và sản xuất 
gặp nhiều thách thức về nguồn lực (trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu). Những thách thức về 
môi trường mới xuất hiện là những vấn đề rất phức tạp. Vấn đề của khu vực đồng bằng là lũ lụt, 
hạn hán và sự nhạy cảm với các sự kiện thời tiết cực đoan như bão, trong khi thử thách đối với 
trung du, miền núi là đất đai cằn cỗi, địa hình khó khăn, và độ xói mòn cao. Việc chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất thành đất đô thị và đất công nghiệp đang làm giảm diện tích đất có thể trồng trọt 
vốn đã rất hạn chế (28% tổng diện tích đất tự nhiên) và là lý do làm cho quy mô bình quân nông 
trại ở Việt Nam rất nhỏ. Lượng nước ngầm đang suy giảm và mức độ ô nhiễm công nghiệp đối 
với tài nguyên đất và nước đang tăng lên. Bất chấp chương trình trồng rừng hoạt động khá 
mạnh, những khu rừng tự nhiên còn lại đang bị xuống cấp và bị biến mất với tốc độ nhanh chóng. 
Sự đa dạng sinh học ở mức cao của Việt Nam đang bị đe dọa, và hậu quả là nhiều loài động thực 
vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Những tác động của biến đổi khí hậu được dự báo bao gồm: (i) 
lũ lụt và mức độ nhiễm mặn ở vùng đồng bằng và hạn hán tăng trong mùa khô; (ii) nhiệt độ tăng 
lên, dẫn đến tăng nhu cầu nước dùng cho nông nghiệp; (iii) sông suối bị đổi dòng; (iv) tỉ lệ mắc 
bệnh và lây truyền các loại sâu bệnh tăng lên; (v) những thay đổi trong mô hình cây trồng và lịch 
canh tác; (vi) nạn cháy rừng tăng; và (vii) mực nước biển dâng, điều này có khả năng làm sản 
lượng lúa giảm tới 7%, và sẽ làm giảm diện tích rừng ngập mặn. 

3. Nông nghiệp là cơ sở sản xuất duy nhất đối với người nghèo, phụ nữ nông thôn 
thường nghèo hơn nam giới, với phần lớn phụ nữ nông thôn là nông dân. Ngoài ra, phụ nữ là 
những người chịu trách nhiệm chính đối với phần lớn công việc gia đình, điển hình là phải làm 
việc nhiều hơn từ 10–12 tiếng mỗi tuần so với nam giới. Những người nghèo nhất ở Việt Nam 
thường là: (i) người dân tộc thiểu số, những người mà cuộc sống của họ phụ thuộc vào cả nông 
nghiệp tự cung tự cấp và nguồn tài nguyên rừng; (ii) người dân sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, 
thường là các vùng núi cao, những nơi các nguồn tài nguyên bị xuống cấp ngày càng tăng (iii) 
người dân sống ở các vùng duyên hải, nơi bị ảnh hưởng nhiều bởi các hiện tượng khí hậu cực 
đoan; (iv) Những hộ gia đình có chủ hộ là phụ nữ hoặc người tàn tật; và (v) người di cư hoặc 
người dân không có đất đai và các nguồn lực khác.   

                                                
1
 Bản tóm tắt này dựa trên cơ sở Đánh giá và Tổng quan về Nông nghiệp, Chiến lược về Môi trường và Tài nguyên 
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4. Những khuyến khích và cơ hội đối với khu vực tư nhân bị hạn chế. Có trên 500 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường (ANRE), 
và điều này hạn chế cơ hội dành cho khu vực tư nhân; phần lớn những doanh nghiệp nhỏ đang 
gặp phải khó khăn trong tiếp cận cả về nguồn vốn và công nghệ. Luật Đất đai năm 2003 xác định 
rõ quyền của người sử dụng đất và tạo ra một khung khổ quản lý đất đai hiện đại, nhưng số liệu 
địa chính (kể cả bản đồ) phần lớn chưa hoàn chỉnh. Sự phát triển của các định chế tài chính là 
khá ấn tượng, nhưng phần lớn người nghèo ở nông thôn vẫn chưa tiếp cận được các dịch vụ tài 
chính của các định chế đó, đặc biệt ở khu vực miền núi và vùng sâu, vùng xa.  

5. Việc lập kế hoạch và quản lý kỹ thuật của ngành còn yếu kém. Việc sử dụng các kỹ 
thuật kinh tế để đánh giá tác động của các nguồn tài nguyên chưa được hiệu quả. Chưa có cơ 
chế mang tính hệ thống để đánh giá chi phí và lợi ích của các chính sách và quy định mới, và 
những cải tổ về mặt pháp luật thường không được bố trí đủ kinh phí. Năng lực soạn thảo luật và 
quy định còn yếu, cùng với sự trì hoãn dài ngày trong việc ban hành quy định (ví dụ, luật tài 
nguyên nước sửa đổi và chính sách lâm nghiệp). Vẫn còn những khó khăn mang tính hệ thống 
trong việc tuyển chọn, duy trì và đãi ngộ những nhân viên có chất lượng cao. Nhu cầu giải quyết 
những vấn đề về lương thực và an toàn sinh học đang ngày càng trở nên cấp bách, trong bối 
cảnh giao thương nông nghiệp tăng lên, những rủi ro xuyên biên giới về sức khỏe con người và 
động vật tăng lên và mức độ phức tạp của người tiêu dùng trong nước tăng lên. Cần phải phát 
huy những thành tựu tăng cường và hiện đại hóa gần đây trong nghiên cứu nông nghiệp và dịch 
vụ khuyến nông. Tỉ trọng ngân sách dành cho nông nghiệp trong tổng ngân sách nhà nước còn 
tương đối thấp so với các nước khác trong khu vực. 

6. Còn nhiều khó khăn đáng kể trong cơ sở hạ tầng nông thôn. Chỉ có khoảng 4 triệu ha 
trong 6,6 triệu ha đất trồng lúa có hệ thống thủy lợi hoạt động, và hiệu quả hoạt động thường bị 
hạn chế. Phần lớn người dân sống ở khu vực duyên hải và các vùng châu thổ liên tục phải gánh 
chịu lũ lụt, úng ngập, hạn hán vào mùa khô và sự nhiễm mặn, đang cho thấy sự thiếu hiệu quả 
của cơ sở hạ tầng. Điều này đang tạo ra cả những thách thức lớn và cơ hội phát triển lớn—cùng 
với hạ tầng kỹ thuật thủy lợi được cái thiện, sản xuất nông nghiệp có thể vừa được tăng cường 
vừa được đa dạng hóa, tạo điều kiện tăng thu nhập ở khu vực nông thôn và giảm đói nghèo. 
Ngoài ra, chỉ có 28.000 ki-lô-mét (km) trong khoảng 104.000 km đường nông thôn được rải nhựa, 
và rất nhiều trong số đó không thể đi trong mùa mưa, ảnh hưởng rất nhiều đến (i) công tác tiếp thị 
sản phẩm nông nghiệp, và (ii) tiếp cận những đầu vào hiện đại và những cơ hội kinh tế xã hội 
khác của khu vực nông thôn. Thiếu hụt kinh phí tài trợ cho đường nông thôn và công trình thủy lợi 
ước tính là trên 2 tỷ USD trong khuôn khổ Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 
2011-2015 (SEDP). Khó khăn tiềm ẩn lớn trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao 
thông nông thôn là việc quản lý hiệu quả những tài sản mới được xây dựng. Tính nghiêm trọng 
của vấn đề ngày càng được nhận thức rõ ràng hơn, cả về phía chính phủ và các đối tác phát 
triển.  

7. Nguồn cơ hội chính. Lâu nay, Việt Nam đã thể hiện rõ cam kết đổi mới kinh tế, nhiều cơ 
quan chính phủ đã thể hiện năng lực thực hiện các chương trình đầu tư lớn trong ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. Hiện nay nhu cầu đối với nhiều loại hàng hóa và những sản phẩm 
có giá trị gia tăng cao mà ngành nông nghiệp, nông thôn và tài nguyên môi trường có thể sản 
xuất ngày càng tăng, và sự thay đổi vị thế của Việt Nam thành nước có thu nhập trung bình sẽ 
làm tăng nhu cầu trong nước đối với những sản phẩm được đa dạng hóa và có giá trị gia tăng 
cao. Các nhà hoạch định chính sách có nhận thức rất rõ ràng (ví dụ, trong SEDP) rằng những 
vấn đề về tài nguyên và môi trường chưa được lưu ý đúng mức và rằng nông nghiệp chắc chắn 
sẽ là con đường thoát nghèo đối với người nghèo ở nông thôn. Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp 
tăng lên và giá trị gia tăng đã tạo cho phụ nữ nông thôn những cơ hội để cải thiện thu nhập gia 
đình và tiếp cận các dịch vụ, các điều kiện về giáo dục và y tế. Trì hoãn sự phát triển của ngành 
nông nghiệp và tài nguyên môi trường sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu của đất nước. Nông nghiệp 
là nhân tố đóng góp lớn thứ hai vào lượng khí thải nhà kính ở Việt Nam (sau ngành năng lượng). 
Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển cơ chế tài chính các-bon, các sản phẩm ―xanh‖ và quá 
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trình sản xuất thân thiện với môi trường và những sáng kiến giảm thiểu thay đổi khí hậu. SEDP 
chỉ ra những hỗ trợ tăng cường đối với khu vực nông thôn và những cam kết mạnh mẽ nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp để cải thiện năng suất lao động khu vực nông thôn và khuyến khích đầu 
tư của khu vực tư nhân.  

2. Chiến lược ngành của Chính phủ  

8. SEDP dự kiến tăng trưởng GDP hàng năm từ 2011 đến 2015 sẽ đạt khoảng 7,5%, thu 
nhập bình quân đầu người và xuất khẩu sẽ tăng khoảng 70%. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 
sản sẽ đóng góp khoảng 19% GDP, và việc làm trong khu vực nông nghiệp và tài nguyên môi 
trường dự kiến sẽ chiếm 41% tổng số việc làm của cả nước. Tầm nhìn tổng thể của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn (BỘ NN&PTNT) trong kế hoạch 5 năm đối với phát triển nông 
nghiệp (2011–2015) thúc đẩy ngành nông nghiệp bền vững, hiện đại theo định hướng thị trường, 
hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu liên tục và hội nhập kinh tế quốc tế. Hai trong số sáu mục tiêu 
chính của kế hoạch là giảm đói nghèo ở những huyện nghèo nhất và tăng đáng kể thu nhập của 
khu vực nông thôn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn Mới do Bộ 
NN&PTNT chỉ đạo và được thực hiện trong khuôn khổ của kế hoạch 5 năm. Mục tiêu của 
Chương trình là cải thiện cơ sở hạ tầng vật chất khu vực nông thôn, dịch vụ xã hội, phương thức 
và bối cảnh sản xuất—cải thiện mạnh mẽ điều kiện sống ở nông thôn.  

9. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Ứng phó với Biến đổi Khí hậu do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (BTN&MT) chỉ đạo đã đề ra những chính sách đối phó với thay đổi khí hậu. BỘ 
NN&PTNTTheo kế hoạch, Bộ NN&PTNT và các bộ ngành khác sẽ xây dựng những công cụ pháp 
lý liên quan để hỗ trợ những chính sách này, bao gồm (i) thúc đẩy phát triển ngành nhằm đảm 
bảo đa dạng hóa, bền vững, thích ứng nhanh chóng với khoa học và công nghệ mới, có khả năng 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; (ii) xây dựng nông thôn thông qua cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ ngành nông nghiệp hiện đại; và (iii) đảm bảo an ninh lương thực, cân bằng sinh 
thái và đa dạng hóa sinh học.  

3. Kinh nghiệm ngành và Chương trình Hỗ trợ của ADB 

10. Nghiên cứu đánh giá3 chương trình hỗ trợ quốc gia gần đây đã đánh giá những đóng góp 
của ADB đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường là ―rất quan 
trọng‖, nghiên cứu chỉ rõ rằng ADB đã khuyến khích đổi mới toàn ngành; mục tiêu là các khu vực 
nghèo đói; nhấn mạnh xây dựng năng lực thể chế tại Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MTvà các sở ở cấp 
tỉnh; khuyến khích đổi mới và hiện đại hóa công tác nghiên cứu nông nghiệp và hệ thống khuyến 
nông; cải tiến năng suất và cơ sở hạ tầng nông thôn; và thúc đẩy công tác trồng rừng trong cộng 
đồng. Mặc dù ADB không phải lúc nào cũng đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu được quốc gia 
xác định trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường, song các hoạt động đáp ứng theo 
mục tiêu đã rất thành công. Tác động của những khoản đầu tư của ADB trong ngành được xác 
định bằng quy mô của sản phẩm đầu ra, bao gồm: hệ thống tưới tiêu cải thiện cho trên 900.000 
ha; bảo vệ khỏi lũ lụt đối với 1 triệu ha; nâng cấp 2.100 km đường nông thôn; cải thiện công tác 
quản lý 500.000 ha rừng; và hỗ trợ công tác đổi mới thể chế và ra chính sách, đóng vai trò chính 
trong việc loại bỏ những bất cập trong quá trình hiện đại hóa ngành nông nghiệp. Những bài học 
bao gồm: (i) những dự án được lựa chọn về mặt chiến lược, được thiết kế phù hợp có thể có tác 
động tích cực đối với nền kinh tế, thu nhập từ xuất khẩu, tạo việc làm, thu nhập hộ gia đình, dinh 
dưỡng và giảm đói nghèo; (ii) cho dù còn có những vấn đề về thể chế làm giảm kết quả cuối 
cùng, chính phủ đã thể hiện năng lực trong việc triển khai những dự án khó khăn, cho dù vẫn còn 
một số tồn tại về thể chế và hiệu quả thực hiện; (iii) quyền sở hữu của những can thiệp đối với dự 
án của chính phủ và các tổ chức thực hiện dự án liên quan là vấn đề cốt yếu đảm bảo thành 
công; (iv) Hoạt động của ANRE khá phức tạp, yêu cầu phải có thực hành, quản lý hàng ngày; (v) 
chính sách, quy định và những hạn chế về mặt thể chế—cụ thể ở cấp tỉnh—cần phải được giải 

                                                
3
 ADB. 2009. Việt Nam: Đánh giá Chương trình Trợ giúp Quốc gia. Manila. 



4 

quyết đầy đủ trong quá trình thiết kế dự án; và (vi) việc tham gia, điều hành và giám sát cần phải 
được củng cố thêm. 

11. Chương trình trong tương lai của ADB sẽ đáp ứng nhu cầu của chính phủ đối với hỗ trợ 
nhằm hiện đại hóa và xây dựng năng lực của các ANRE. Chương trình sẽ hỗ trợ những ưu tiên 
của chính phủ trong tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo trong bối cảnh quản lý môi trường bền 
vững. Hầu hết các dự án đầu tư mới sẽ tiếp tục phát huy những dự án đã thành công, ví dụ như 
cải thiện các cơ sở hạ tầng kỹ thuật về thủy lợi và giao thông nông thôn. Những liên kết giữa các 
đối tác phát triển và các dự án quốc gia—trong khuôn khổ các vùng của Việt Nam và trong bối 
cảnh khu vực như sáng kiến Tiểu vùng Sông Mekong Mở rộng (GMS) —sẽ được tăng cường.4 
ADB sẽ tiếp tục lồng ghép giới trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường, khuyến 
khích tạo việc làm cho phụ nữ trong các hợp đồng xây lắp và quản lý các dự án phát triển ở nông 
thôn. Chương trình tiếp theo sẽ có khả năng phục vụ những sáng kiến quan trọng ngày càng 
tăng, như an ninh lương thực và nâng cao khả năng chống chịu với khí hậu. Những hoạt động 
trong tương lai sẽ được sắp xếp theo hai định hướng có quan hệ tương tác với nhau: (i) nâng cao 
năng suất lao động khu vực nông thôn; và (ii) quản lý nguồn tài nguyên và nâng cao khả năng 
chống chịu với khí hậu. Giả định ở đây là chính phủ vẫn duy trì những ưu tiên trong SEDP đến 
năm 2015. Rủi ro cơ bản là các chương trình đổi mới chính sách có thể bị sao nhãng nếu Bộ 
NN&PTNT và Bộ TN&MTkhông có khả năng theo đuổi những sáng kiến đổi mới đã được lên kế 
hoạch và đang thực hiện. 

12. Cải thiện năng suất khu vực nông thôn sẽ được theo đuổi thông qua (i) cải thiện cơ sở 
hạ tầng sản xuất là thủy lợi và giao thông nông thôn; và (ii) đa dạng hóa hệ thống sản xuất nông 
nghiệp, sử dụng tốt hơn các công nghệ dẫn đến lợi nhuận cao hơn, những sản phẩm có dinh 
dưỡng hơn và nâng cao tiềm năng xuất khẩu. Phụ nữ nông thôn sẽ được hưởng lợi thông qua 
việc tham gia ngày càng tăng vào việc xây dựng, thực hiện dự án và lợi nhuận từ các hoạt động 
nông nghiệp. Những biện pháp nâng cao tính chống chịu với khí hậu sẽ có tầm quan trọng ngày 
càng tăng để đảm bảo cơ sở hạ tâng nông thôn bền vững. Những dự án cải thiện thủy lợi trước 
đây và hiện tại cung cấp nền móng cho những đầu tư trong tương lai, với những kết quả và tác 
động đã được chứng minh, và đã giúp các cán bộ chính quyền thu được những kiến thức về quy 
trình thủ tục của ADB và phát triển năng lực thực hiện cần thiết. Đà của chương trình sẽ được 
duy trì trong các dự án tập trung vào những cải thiện hệ thống tưới tiêu và chống lũ, cả trong 
phạm vi quốc gia và phối hợp với các nước láng giềng thuộc Tiểu vùng Sông Mekong Mở rộng 
(GMS).  

13. Những sáng kiến tăng khả năng tiếp cận khu vực nông thôn đã tập trung thành công 
vào cải thiện đường sá khu vực nông thôn kết nối tỉnh và mạng lưới làng xã được xác định trong 
các kế hoạch phát triển địa phương. Những tác động của các dự án đầu tư này đã tác động trực 
tiếp đến việc giảm đói nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Chúng được cả chính quyền trung ương 
và chính quyền địa phương ưu tiên cao; tăng sự tiếp cận tới các thị trường sản xuất, các yếu tố 
đầu vào và thông tin; và tạo điều kiện làm tăng sự tham gia của khu vực tư nhân vào các vùng 
nông thôn. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ khả năng tiếp cận tới các vùng nông thôn và sẽ xác định các 
khu vực mục tiêu có mức nghèo đói cao, những vùng này thường là các vùng dân tộc thiểu số. 
Để đảm bảo tính bền vững lâu dài, ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường sẽ tăng cường 
phối hợp với chương trình giao thông tổng thể được ADB và các đối tác phát triển khác trợ giúp. 
Những sáng kiến tăng khả năng tiếp cận tới các vùng nông thôn đang được lên kế hoạch cho 
vùng Tây Nguyên, cũng như mở rộng các dự án hiện thời tại khu vực miền trung và miền núi phía 
bắc.  

14. Cần cải thiện kiến thức làm cơ sở cho việc ra quyết định liên quan tới lựa chọn và cách 
làm. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ các viện nghiên cứu và các tổ chức đào tạo để xây dựng những kiến 
thức nhạy cảm về giới và những cơ sở thực hành và hỗ trợ việc chuyển giao những kiến thức này 

                                                
4
 Quan hệ kết nối với Tổ chức Phát triển Pháp sẽ được tiếp tục duy trì trong khi quan hệ hợp tác với Quỹ Phát triển 

Nông nghiệp Quốc tế sẽ được phát triển.  
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tới những người nông dân và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là phụ nữ. 
ADB sẽ tập trung vào ba lĩnh vực: chất lượng lương thực, những công nghệ phù hợp và biến đổi 
khí hậu. Phải giải quyết được những quan ngại về an ninh lương thực, chất lượng và tiêu chuẩn 
dinh dưỡng đề tạo điều kiện nâng cao sản lượng nông nghiệp, chế biến lương thực và xuất khẩu. 
Đảm bảo các sản phẩm lương thực an toàn cho tiêu dùng trong nước và hấp dẫn đối với xuất 
khẩu sẽ là vấn đề cốt tử, và cho thấy cần phải cân đối những nỗ lực tăng sản lượng với nhu cầu 
cải thiện dinh dưỡng và tiêu dùng bền vững. ADB đang chuẩn bị dự án khu vực với mục tiêu 
nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm và đẩy mạnh thương mại nông sản giữa các nước thành 
viên GMS. Dự án này sẽ hỗ trợ việc phát triển công nghệ khí sinh học, năng lượng sinh học và 
các công nghệ các bon thấp khác mang lại lợi ích cho cả nam giới, phụ nữ và môi trường.  

15. ADB sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT trong quản lý nguồn 
tài nguyên và khắc phục biến đổi khí hậu. Điều này sẽ liên quan đến cả bảo tồn và sử dụng 
bền vững các nguồn tài nguyên (đặc biệt là tài nguyên đất và nước) trong bối cảnh tác động của 
biến đổi khí hậu. ADB đã thiết lập vai trò lãnh đạo trong quản lý tài nguyên nước và sẽ tiếp tục 
công việc hỗ trợ chính sách (ví dụ, hỗ trợ Bộ TN&MT để thông qua Luật Tài nguyên Nước Sửa 
đổi). Việc quản lý nguồn tài nguyên trên cơ sở đất đai sẽ được theo đuổi thông qua các hoạt động 
hiện thời trong ngành lâm nghiệp và các hoạt động đa dạng hóa sinh học của khu vực GMS; sáng 
kiến trồng rừng sẽ làm tăng độ bao phủ rừng và cải tiến công tác quản lý rừng. Những sáng kiến 
hạn chế lượng các-bon như than sinh học sẽ được theo đuổi, và công tác quản lý nguồn tài 
nguyên bền vững sẽ được hỗ trợ thông qua sự tham gia liên tục vào các sáng kiến hành lang bảo 
tồn đa dạng sinh học trong khuôn khổ chương trình GMS. ADB cũng sẽ hỗ trợ chính phủ tiếp cận 
các nguồn vốn mới để tài trợ cho các dự án thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.  
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Cây phân tích vấn đề cho Ngành Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đóng góp hạn chế của ngành nông nghiệp, tài nguyên và môi trường vào tăng 
trưởng kinh tế quốc dân, xuất khẩu và tạo việc làm; sự xói mòn liên tục nguồn 

tự nhiên và tăng tổn thương đối với các cú sốc 

Tác động 
Quốc gia 
mpacts 

Khó khăn 
chính của 

Ngành 

Kết quả 
yếu kém 
của 
Ngành 

Tác động 
Ngành 

Nguyên 
nhân chính 

Năng lực hạn 
chế trong đáp 
ứng cơ hội thị 
trường mới và 
đầu tư sản xuất 
có giá trị cao 
hơn. 

 

Số lượng và chất 
lượng tài nguyên đất, 
nước, rừng và đa dạng 
sinh học càng ngày 
càng suy giảm; rủi ro 
trước cú sốc từ bên 
ngoài, bao gồm rủi ro 
về khí hậu 

 

Hấp thu lao động 
tương đối thấp, thu 
nhập thấp (đối với 
người sản xuất, chế 
biến, buôn bán, vận 
chuyển). 

 

Sản lượng các 
loại cây trồng 
chất lượng thấp, 
giá trị thấp chỉ đạt 
mức thấp. 

Hiện đại hóa dở dang trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi 
trường. 

Đầu tư cho cơ sở 
hạ tầng khu vực 
nông thôn ở mức 
thấp. 

 

Môi trường hoạt động cho ngành 
nông nghiệp và TNMT vẫn trong 
giai đoạn chuyển đổi từ hệ thống 
kế hoạch hóa tập trung. 

Giảm chất 
lượng đất 
và rừng 
sản xuất. 
 

Tiềm 
năng 
xuất khẩu 
chưa 
khai thác 
hết. 

Suy giảm 
chất lượng 
nguồn tài 
nguyên cơ 
bản, bao 
gồm đất đai 
và nước. 
 

Sản xuất chỉ 
giới hạn 
trong các 
loại cây 
truyền thống 
giá trị thấp 
thường bán 
theo dạng 
hàng rời để 
dễ vận 
chuyển. 

Thu nhập 
hộ gia 
đình dưới 
mức tiềm 
năng. 

Sản xuất 
không đáp 
ứng tiềm 
năng. 

Sự tham gia 
của khu vực 
tư nhân ở 
mức thấp 

Năng lực hạn chế trong đối phó với 
những thử thách phức tạp mới về 
tài nguyên và môi trường  



Chiến lược Đối tác Quốc gia: Việt Nam, 
2012–2015 

 

Khung kêt quả (Ngành Nông nghiệp và Tài nguyên, 2011–2015) 

Kết quả phát triển của ngành 
trên cả nước 

Kết quả đầu ra của ngành trên cả 
nước 

Hoạt động của ADB  

Kết quả với sự 
đóng góp của 

ADB 

Chỉ số, chỉ 
tiêu và mốc 

cơ bản 

Kết quả với 
sự đóng góp 

của ADB 

Chỉ số và chỉ 
tiêu tăng thêm 

Dự án đang triển khai và Dự án năm trong kế hoạch của ADB  Dự kiến kết quả đầu ra từ các 
dự án can thiệp của ADB  

 Tăng trưởng 
sản xuất 
nông nghiệp 
bền vững; 
nguồn tài 
nguyên thiên 
nhiên được 
quản lý bền 
vững; tăng 
cường khả 
năng chống 
chịu với biến 
đổi khí hậu.  

 Diện tích 
che phủ 
rừng tăng 
từ 40% 
trong năm 
2011 lên 
42.5% tổng 
diện tích đất 
tự nhiên 
vào năm 
2015. 

 Tăng 
trưởng liên 
quan tới 
ngành nông 
nghiệp tăng 
2.6% /năm 
từ mức cơ 
sở 20% 
trong năm 
2010. 
 

 Tăng diện 
tích rừng 
được quản 
lý và bảo 
vệ; tăng 
diện tích 
được tưới 
tiêu, thoát 
nước và 
kiểm soát lũ 
lụt, cùng với 
việc cải 
thiện khả 
năng tiếp 
cận khu vực 
nông thôn 
trong mọi 
điều kiện 
thời tiết và 
tăng cường 
kỹ năng cho 
khu vực 
nông thôn. 
 

 Diện tích che 
phủ rừng 
tăng thêm 1 
triệu ha vào 
cuối năm 
2015. 

 Tăng diện 
tích được 
tưới thêm 
410.000 ha 
vào cuối năm 
2015.  

 Tăng diện 
tích được 
tiêu úng thêm 
200.000 ha 
vào cuối năm 
2015. 

 17.700 
ki-lô-mét 
đường nông 
thôn được rải 
nhựa vào 
cuối 2015. 
 

Những lĩnh vực hoạt động chính được lập kế hoạch: 

 Quản lý hệ thống thủy lợi và cải thiện hệ thống thoát nước (62% 
vốn) 

 Cơ sở hạ tầng nông thôn (18% vốn) 

 Phát triển ngành nông nghiệp và phát triển chính sách (11% 
vốn) 

 Các chương trình cải thiện đời sống và tạo việc làm, (6% vốn) 

 Quản lý đất đai bền vững (3% vốn) 
Những Dự án dự kiến với ngân sách dự kiến: 

 Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Lũ lụt và Hạn hán trong khu vực 
GMS (2012-45 triệu $) 

 Hỗ trợ Nông nghiệp Cac-bon Thấp (2012-84 triệu $) 

 Xây dựng Cơ sở hạ tầng Nông thôn phục vụ sản xuất vùng Tây 
Nguyên (2013-90 triệu $) 

 Phát triển Thủy lợi vùng Trung và Đông Bắc Đồng bằng Sông 
Hồng (2013-80 triệu $) 

 Xây dựng Chuỗi Giá trị Thân thiện với Khí hậu tại GMS  
(2013-35 triệu $) 

 Phát triển Nông thôn Tổng hợp tại các Tỉnh Miền Trung (tài trợ 
bổ sung) (2014-75 triệu $) 

Các Dự án đang triển khai với số tiền đã được duyệt: 

 Thủy lợi Phước Hòa (150 triệu $) 

 Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (30 triệu $) 

 Phát triển lâm nghiệp để Cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên 
(53 triệu $) 

 Thủy lợi Miền Trung (74.3 triệu $) 

 Dự án Phát triển Nông thôn Tổng hợp tại các tỉnh Miền Trung 
(90 triệu $) 

 Nâng cao chất lượng và an toàn nông sản và Phát triển Khí 
Sinh học (104 triệu $) 

 Tăng cường Quản lý & Phục hồi Hệ thống Thủy lợi (100 triệu $) 

 Sáng kiến Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học (34.1 triệu $) 

 Phát triển Hạ tầng Nông thôn Bền vững tại các Tỉnh Miền núi 
Phía Bắc (108 triệu $) 

 Xây dựng Hệ thống Kênh Tưới Bắc Sông Chu và Nam Sông 
Mã (100 triệu $) 

Những lĩnh vực hoạt động 
chính được lập kế hoạch: 

 Khoảng 50.000 ha được cải 
thiện tưới tiêu, tăng tỉ lệ tham 
gia của phụ nữ vào nhóm 
người sử dụng nước tại địa 
phương. 

 Khoảng 300 km đường nông 
thôn được cải thiện. 

Những Dự án đang chuẩn bị: 

 Khoảng 60.000 ha được cải 
thiện tưới tiêu và tăng tỉ lệ 
tham gia của phụ nữ vào 
nhóm người sử dụng nước 
tại địa phương. 

 Xây dựng khoảng 40.000 
hầm bi-o ga. 

 Khoảng 400 km đường nông 
thôn được rải nhựa. 

Những Dự án đang triển khai: 

 Khoảng 80.000 ha được cải 
thiện tưới tiêu, tăng tỉ lệ tham 
gia của phụ nữ vào nhóm 
người sử dụng nước tại địa 
phương. 

 Khoảng 500 km đường nông 
thôn được rải nhựa. 

 Số sinh viên trúng tuyển vào 
Đại học Thủy lợi tăng 7% 
hàng năm, tăng 10% số học 
viên sau đại học các ngành 
tương ứng (thiết kế công 
trình thủy lợi), có chỉ tiêu cụ 
thể cho sinh viên nữ.  

 Khoảng 260.000 ha đất rừng 
được cải thiện. 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, ha = héc-ta,  
Nguồn: Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 2011-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch 5 năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2011-2015). 


