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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Định hướng vai trò của Tổ Khuyến nông 

 cộng đồng trong phát triển kinh tế tập thể 

 

Thực hiện công văn số 859/SNN-PTNT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT, về việc chuẩn bị báo cáo tham luận Hội nghị “Chia sẻ kinh 

nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2022 - 2025”. 

Trung tâm Khuyến nông báo cáo tham luận về “Định hướng vai trò của Tổ Khuyến 

nông cộng đồng trong phát triển kinh tế tập thể” như sau: 

1. Thực trạng hệ thống Khuyến nông 

- Trong những năm qua hệ thống khuyến nông trên địa bàn tỉnh đã có những 

đóng góp tích cực và quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn tại địa 

phương. Khuyến nông là cầu nối giữa nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với 

nông dân và thị trường. Tuy nhiên công tác khuyến nông hiện nay đang gặp những 

khó khăn, thách thức và thiếu tính bền vững, đó là: 

+  Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, do không có văn 

bản hướng dẫn nên các địa phương thực hiện không đồng bộ, thống nhất (đã có 

33/63 tỉnh tiến hành sắp xếp Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; 02 tỉnh giải thể 

Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; 36/63 tỉnh đã tiến hành hợp nhất Trạm Khuyến 

nông, Trạm BVTV, Trạm Thú y để thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp 

huyện; nhiều tỉnh đã giải thể đội ngũ khuyến nông viên xã, cộng tác viên khuyến 

nông thôn bản). Đến thời điểm hiện tại đối với tỉnh Đắk Nông đã sáp nhập và 

không còn hệ thống Khuyến nông cấp huyện, xã, thôn, bon, buôn. Điều này đã gây 

lên tình trạng “đứt gãy” hệ thống khuyến nông, làm hệ thống suy yếu và thiếu tính 

liên kết bền vững. 

 + Thời gian qua công tác khuyến nông còn nặng về chuyển giao kỹ thuật, 

chưa chú trọng đến phát triển thị trường, liên kết theo chuỗi giá trị, quản lý chất 

lượng, truy xuất nguồn gốc,…  

+ Năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp còn hạn chế, đặc biệt 

thiếu các kiến thức, kỹ năng mềm như: quản lý, quản trị, kinh tế, chuyển đổi số, 

marketing,... 

2.  Sự cần thiết 



 Trong bối cảnh mới và những yêu cầu mới vừa tạo ra những thuận lợi mới, 

cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới cho cả ba vấn đề 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta. Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai 

trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển 

đất nước và được thể hiện rất rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII: Đẩy mạnh cơ 

cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; 

Phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng 

dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Khuyến khích 

phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 

nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số, thích ứng với biến đổi khí 

hậu; Xây dựng chính sách bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong tình hình 

mới, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông 

thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội… 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Chính phủ đã xác định ba trụ cột chính 

phát triển toàn diện là nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong đó người nông 

dân phải là trung tâm, nông thôn là nền tảng, và nông nghiệp là động lực. Người 

nông dân phải là trung tâm, là chủ thể mọi hoạt động phát triển nông nghiệp phải 

xoay quanh người nông dân nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng 

sống cho người nông dân; cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, xã hội 

và thị trường. Nông nghiệp - nông thôn - nông dân phải tiếp tục góp phần ổn định 

chính trị, xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

 Tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển mạnh tư duy từ “sản 

xuất nông nghiệp” sang làm kinh tế nông nghiệp, từ chuỗi liên kết cung ứng nông 

sản sang chuỗi liên kết giá trị ngành hàng, chuyển từ nền nông nghiệp sản lượng 

cao sang nền nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững, khởi 

tạo chuyển đổi số, chuyển từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ đơn 

giá trị sang tích hợp đa giá trị, từ hỗ trợ đầu vào sang vừa hỗ trợ đầu vào, vừa chú 

trọng hỗ trợ, kết nối đầu ra, quan tâm phát triển thị trường xuất khẩu đi đôi với chú 

trọng phát triển thị trường nội địa. 

 Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, đảm bảo môi 

trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên cơ chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng 

vùng, từng lĩnh vực, để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, 

trước hết là lao động, đất đai, rừng và biển; khai thác tốt các điều kiện thuận lợi 

trong hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cho phát triển 

lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn; phát huy cao nội lực của ngành, 

của nông dân, doanh nghiệp, của thị trường trong nước; đẩy mạnh xã hội hóa các 

nguồn lực, coi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như nguồn xúc tác quan trọng huy 

động nguồn lực xã hội; ứng dụng nhanh thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến 

cho nông nghiệp, nông thôn; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí nông dân.  



Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn là hướng đi chủ đạo 

để phát triển nông thôn, tạo điều kiện cho người dân nông thôn có môi trường sống 

tốt đẹp, dần được tiếp cận các điều kiện như các đô thị văn minh. Xây dựng xã hội 

nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường 

sinh thái được bảo vệ. Với những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước nêu trên, 

ngành Nông nghiệp và PTNT cần phải đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để có 

thể đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn trong giai đoạn mới. 

Giai đoạn hiện tại, công tác khuyến nông cần phải kiện toàn về tổ chức, đặc 

biệt là khuyến nông cơ sở, đa dạng hoạt động khuyến nông theo cách tiếp cận dịch 

vụ cụ thể như sau:  

- Tăng cường công tác khuyến nông cơ sở, đặc biệt là cấp xã, lấy HTX nông 

nghiệp là nền tảng để hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững.  

- Tăng cường nhiệm vụ khuyến nông theo hướng dịch vụ, bám vào 4 nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hình thành phát triển hợp tác 

xã (vận động, tư vấn thành lập HTX, tư vấn tổ chức sản xuất,...), thông tin thị 

trường, liên kết sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi số.  

- Đa dạng các loại hình hoạt động khuyến nông theo hướng dịch vụ, ưu tiên 

phục vụ phát triển vùng nguyên liệu bền vững.  

 - Trong giai đoạn trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác khuyến 

nông là củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở theo 

mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động 

khuyến nông theo hướng đa dạng hóa chức năng và loại hình hoạt động khuyến 

nông, phát triển dịch vụ khuyến nông theo hướng xã hội hóa, tích hợp đa giá trị 

nhằm tạo ra giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cho các đối tượng tham gia khuyến 

nông. 

3. Vai trò của tổ Khuyến nông cộng đồng trong phát triển kinh tế tập thể 

Mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng dự kiến sẽ thí điểm cung cấp nhiều 

công năng để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo 4 

nhóm hoạt động:  

- Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. 

- Tư vấn hỗ trợ hình thành HTX nông nghiệp  

- Phát triển thị trường liên kết sản xuất  

- Tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số trong các HTX  

Như vậy, Tổ khuyến nông cộng đồng có vai trò quan trọng để góp phần thực 

hiện mục tiêu xây dựng một nền “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và 

nông dân văn minh” mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. 



4. Chức năng nhiệm vụ của tổ khuyến nông cộng đồng  

* Hỗ trợ, tư vấn cho hộ nông dân, hợp tác xã về khuyến nông:  

- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX 

phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, thời vụ, và thực tế sản xuất của địa phương. 

 - Tư vấn, hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu của doanh 

nghiệp về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và phù hợp với thực tế sản xuất 

hộ gia đình, tổ hợp tác, HTX.  

- Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho nông dân, HTX, tổ hợp tác 

trong địa bàn được phân công.  

- Hướng dẫn, nông dân, HTX tham gia thực hiện các dự án khuyến nông 

trong vùng nguyên liệu.  

- Tư vấn, tập huấn về các kỹ thuật, công nghệ, quy trình sản xuất.  

- Liên kết nông dân với các doanh nghiệp, HTX giải quyết đầu ra cho nông 

sản.  

* Hỗ trợ, tư vấn phát triển hợp tác xã nông nghiệp:  

- Tư vấn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã nông nghiệp. 

- Tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã xây dựng mới, hoàn thiện, củng cố, kiện toàn các 

quy chế quản lý nội bộ của hợp tác xã: quản trị hành chính, quản trị tài chính, quản 

trị hoạt động.  

- Tư vấn, hỗ trợ HTX xây dựng và thực hiện kế hoạch/phương án sản xuất 

kinh doanh hàng năm. 

- Tư vấn, hỗ trợ HTX phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh mới có 

lợi thế cạnh tranh.  

* Hỗ trợ, tư vấn hộ nông dân, HTX tham gia thị trường và liên kết chuỗi giá 

trị: 

- Tư vấn hỗ trợ trong liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp:  

+ Tìm kiếm, giới thiệu doanh nghiệp.  

+ Tư vấn xây dựng hợp đồng, ký kết hợp đồng để đảm bảo nông dân, HTX 

hiểu rõ và hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết.  

- Hỗ trợ HTX trong xác định tiềm năng thị trường sản phẩm, chuỗi giá trị sản 

phẩm dựa trên thế mạnh và tiềm năng của HTX.   

- Tư vẫn, hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng công cụ thúc 

đẩy thương mại sản phẩm.  

* Tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp 



 - Tư vấn, hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác, người nông dân ứng dụng công 

nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc…  

- Tư vấn, hướng dẫn ứng dụng thương mại điện tử: hướng dẫn bán hàng, 

kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử.  

- Hướng dẫn sử dụng nền tảng số trong quản lý hợp tác xã. 

- Tư vấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển giao kỹ 

thuật. 

Trên đây là báo cáo tham luận về định hướng vai trò của Tổ Khuyến nông 

cộng đồng trong phát triển kinh tế tập thể của Trung tâm Khuyến nông gửi Chi cục 

Phát triển nông thôn biết, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Lưu: VT, ĐTTT. 

  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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