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Bài toán hội nhập cho nông nghiệp An Giang
Thưa quý vị và các bạn! Hội nhập - câu chuyện tưởng chừng quá xa xôi nhưng thực tế
đang đến rất gần, nhất là hội nhập về kinh tế. Tất nhiên, hội nhập kinh tế của An Giang
cũng sẽ dựa trên nền tảng của từng ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp hay thương
mại - dịch vụ... Và khi nhắc đến hội nhập kinh tế, chúng ta đang nói nhiều về ngành Nông
nghiệp bởi nó được dự báo sẽ chịu nhiều tác động, bên cạnh những thuận lợi là vô vàn
thách thức.
Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang
phân tích, những năm qua, mặc dù ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục giữ vai trò chủ đạo
trong nền kinh tế nhưng mức tăng trưởng của ngành đã chậm lại so với trước. Một trong
những nguyên nhân của quá trình “tăng trưởng chậm” đó là do diện tích, năng suất, sản
lượng gần như đã tiến gần tới “ngưỡng”; sản phẩm lúa, cá tra có sức cạnh tranh kém. Gạo
VN xuất ra các nước trên thế giới, loại 25% tấm chỉ quanh mức 315 – 340 USD/tấn, trong
khi các quốc gia khác như Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ… và gần bên ta là Campuchia, các
nước này chọn phân khúc gạo cấp cao để bán sản phẩm nên giá trị của họ mang về cho quốc
gia là rất lớn. Trên 20 năm qua, gạo VN vẫn xuất ở phân khúc cấp thấp nên đời sống của đại
bộ phận nông dân vẫn còn nghèo. Riêng sản phẩm cá tra, đây được xem là một sản phẩm
mang tính ưu thế của VN nhưng đến cuối năm 2015, giá 1 kg cá file xuất vào Châu Âu cũng
chỉ chạy quanh mức 2,15 – 2,20 USD/kg. Một kg cá xuất khẩu, tính trên toàn chuỗi giá trị
ngành hàng, các bên tham gia chỉ lãi ở mức 5.000 đồng/kg, trong khi đây là một ngành hàng
được xác định là chủ lực của An Giang. Vì vậy, tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung và
nội ngành nông nghiệp nói riêng là việc cần phải làm trong năm mới. Song, việc tái cơ cấu
ngành phải bắt đầu từ đâu thì câu chuyện này vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau.
Chúng tôi đã mang câu chuyện hội nhập liên quan ngành Nông nghiệp đến với nhiều
người để tìm hiểu cách phản ứng của họ.
GSTS Võ Tòng Xuân, Chuyên gia Nông nghiệp, khẳng định “Để nông nghiệp An
Giang hội nhập thành công trong bối cảnh VN phải thực thi các cam kết từ TPP, chúng ta cần
tổ chức lại sản xuất theo hướng lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm, lấy khoa học - kỹ
thuật làm khâu then chốt, nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích đất. Sản xuất theo tín
hiệu của thị trường và phải đi lên quy mô lớn. Doanh nghiệp đóng vai trò nồng cốt của quá
trình tổ chức lại sản xuất…” Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Minh Nhị, Nguyên
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nói:
(phát biểu 1)
Để người tiêu dùng trong và ngoài nước ủng hộ sản phẩm nông nghiệp do nông dân và
doanh nghiệp làm ra, thời gian tới, theo ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An
Giang, chúng ta cần tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng xây dựng vùng nguyên liệu
sạch, an toàn, chất lượng cao để một mặt đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người

tiêu dùng trên thế giới, mặt khác cũng nhằm đáp ứng được mục tiêu chuyển dịch cơ cấu mặt
hàng xuất khẩu theo hướng sản xuất các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng sản phẩm chế
biến, gia tăng hàm lượng công nghệ và chất xám để đáp ứng nhu cầu của thị trường nhập
khẩu. Nếu trước đây, lãnh đạo quản lý lúc bấy giờ chọn nông dân là điểm nút để giải quyết
cho bài toán phát triển thì bây giờ điểm nút đó là doanh nghiệp. Chỉ có doanh nghiệp mới có
thể tổ chức được thị trường và vấn đề sản xuất…” ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư
Tỉnh ủy An Giang, khẳng định:
(phát biểu 2)
Riêng mặt hàng lúa gạo, ông Huỳnh Thế Năng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương
thực Miền Nam, cho rằng “Cần tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo để
tham gia chuỗi giá trị lúa gạo toàn cầu. Muốn làm được việc đó, chúng ta phải quay lại với
ngành hàng này mà khâu đột phá của nó là tổ chức mô hình liên kết “Cánh đồng lớn” và xây
dựng thương hiệu lúa gạo quốc gia.
(phát biểu 3)
Thưa quý vị và các bạn! Chúng ta đang chơi trong một sân chơi lớn mang tính toàn
cầu, vì vậy không thể nào một mình nông dân hoặc cơ quan quản lý Nhà nước hay Nhà Khoa
học có thể làm được việc mang sản phẩm ra thị trường thế giới mà việc này cần phải có sự
hợp tác của 4 nhà, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong thời gian
tới, tỉnh An Giang cần tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để
việc tái cơ cấu nông nghiệp được thành công – Đó cũng là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang khi về thăm và làm việc tại An Giang trong năm 2015:
(phát biểu 4)
Vâng! Đã có những cái “bắt tay” của nông dân với nông dân, và giờ đây là nông dân
với doanh nghiệp sẽ tạo nên những giá trị mới trong sản xuất. Dần dần sẽ không còn những
người sản xuất nhỏ lẻ, cạnh tranh trong thế yếu với các DN lớn mà trở thành những HTX, tổ
hợp tác có chung chí hướng, chung vốn, chung hạch toán lợi nhuận để sản xuất lớn. Nền
nông nghiệp truyền thống dần được “cởi trói”, mở cửa đón nền kinh tế hội nhập… Đó cũng
là một lẽ đương nhiên vì kinh tế cả nước nói chung và An Giang nói riêng vẫn phụ thuộc
nhiều vào sản xuất nông nghiệp./.
Mai Hữu

