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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 

---------------------------------------------------- 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm: “Thu hút  doanh  nghiệp đầu tư  vào  nông nghiệp” 

- Thể loại: Tọa đàm 

- Thời lượng: 30’ 

- Thời gian phát sóng: Ngày 25/01/2020 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả: Nguyễn Nga 

- Đơn vị: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định 

- Địa chỉ đơn vị: Số 6, đường Nguyễn Viết Xuân, khu đô thị Hoà Vượng, 

phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

- Điện thoại liên hệ: 0978519586 

- Email: nguyenngapvntv@gmail.com 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Dẫn chương trình:  Thanh Hương 

- Biên tập: Quỳnh Hương 

- Kỹ thuật viên: Xuân Hà 

- Đạo diễn: Nguyễn Nga 

4. Thông tin trên bằng khen: 

- Tên tác phẩm: Tọa đàm  “Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp” 

- Tên tác giả/nhóm thực hiện: Nguyễn Nga. Xuân Hà. Quỳnh Hương… 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                   (ký tên, đóng dấu) 

 

 

mailto:nguyenngapvntv@gmail.com
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Tóm tắt: Nội dung tọa đàm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

Tác giả: Nguyễn Nga 

Nội dung: Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cũng như chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, tỉnh Nam Định đã và đang triển khai nhiều giải pháp đột phá 

nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, coi 

đây là động lực chính của quá trình xây dựng nông thôn mới.  Xác định vai trò 

quan trọng của doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là đầu tàu của quá trình tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp, Nam Định đã ban hành các chính sách thu hút doanh 

nghiệp đầu tư, đồng hành với nông dân liên kết sản xuất, tạo ra những cánh đồng 

lớn.Tuy nhiên nhìn tổng thể, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vẫn 

còn hạn chế về chất lượng, quy mô, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển 

nông nghiệp của tỉnh. Chương trình tọa đàm: Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp cùng các vị khách mời bàn luận, trao đổi về vấn đề: Làm thế nào để 

thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thực trạng tiềm năng của nông 

nghiệp Nam Định, những khó khăn của thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp hiện nay? Biện pháp nào để tháo gỡ? Và thời gian tới ngành nông nghiệp 

có những giải pháp nào để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đây là 

những nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chương trình tọa đàm: 

“Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” với sự tham gia của các 

vị khách mời:  

- Ông Nguyễn Sinh Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn 

tỉnh Nam Định 

- Bà Lại Thị Duyên - Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ Bình Minh, xã 

Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định  

- Ông Lâm Văn Chiểu - Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định 
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KỊCH BẢN TỌA ĐÀM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH 

Thời lượng: 30 Phút 

                                                Thể loại: Tọa đàm 

                                                Kịch bản và lời bình: Nguyễn Nga 

Chủ đề: Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

- Kính chào quý vị thính giả!  

Mời quý vị và các bạn  lắng nghe chương trình tọa đàm: “Thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”của  Đài PT&TH Nam Định.  

- Thưa quý vị thính giả!  

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, tỉnh Nam Định đã và đang triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, coi đây là động lực 

chính của quá trình xây dựng nông thôn mới.  Xác định vai trò quan trọng của 

doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là đầu tàu của quá trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, Nam Định đã ban hành các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, đồng 

hành với nông dân liên kết sản xuất, tạo ra những cánh đồng lớn.Tuy nhiên nhìn 

tổng thể, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vẫn còn hạn chế về chất 

lượng, quy mô, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh. 

Làm thế nào để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vẫn là bài toán khó 

hiện nay. Vậy những khó khăn đó là gì? Biện pháp nào để tháo gỡ? Đây là những 

nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chương trình tọa đàm: “Thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” với sự tham gia của các vị khách 

mời:  

 Xin trân trọng giới thiệu: 

 - Ông Nguyễn Sinh Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông 

thôn tỉnh Nam Định 

 - Bà Lại Thị Duyên - Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ Bình Minh, 

xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định  
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 - Ông Lâm Văn Chiểu - Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân, huyện 

Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

 Trước khi vào cuộc trò chuyện, mời quý thính giả cùng các vị khách mời 

lắng nghe ghi nhận của chúng tôi về hiệu quả khi nông dân được liên kết với 

doanh nghiệp cũng như mong muốn tiếp tục nhận được sự đầu tư tham gia của 

doanh nghiệp vào nông nghiệp. 

                      Trích Băng:   Trích Voxpop người dân 1 phút 

- Từ khi có doanh nghiệp Bình Minh về thu mua sản phẩm nông nghiệp và 

liên kết với gia đình tôi trồng cây hẹ thì chúng tôi rất yên tâm. 

- Hiệu quả của liên kết với doanh nghiệp rất tốt: tích tụ được ruộng đất để 

bà con sản xuất đạt hiệu quả cao. Liên kết được với doanh nghiệp được đầu tư về 

giống, vốn, thuốc bảo vệ thực vật. Người dân chỉ bỏ công sức lao động. Cuối vụ 

bán thóc ngay luôn từ đầu bờ cho doanh nghiệp luôn. Bà con rất phấn khởi. 

- Đối với địa phương chúng tôi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đầu ra gặp 

khó khăn. Mong được các doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư thêm, đứng ra thu mua bao 

tiêu sản phẩm nông nghiệp bà con làm ra. 

 

Nhạc cắt: 

PHẦN I: THỰC TRẠNG, TIỀM NĂNG CỦA NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 

 

 DCT: Thưa quý thính giả, thưa các vị  khách mời, qua ý kiến chia sẻ mà 

quý vị vừa nghe, chúng ta phần nào thấy được lợi ích của doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp hiện nay tại một số địa phương. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho 

Ông Nguyễn Sinh Tiến – phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn 

tỉnh Nam Định. Ông hãy cho biết việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp có vai trò như thế nào trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

của tỉnh ? 

 Trả lời: Ông Nguyễn Sinh Tiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp  Phát 

triển nông thôn tỉnh Nam Định. . 
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 Nam Định đang triển khai xây dựng NTM gắn với thực hiện đề án tái cơ 

cấu nông nghiệp....Trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp  xác định thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là 1 trong giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh 

sản xuất theo hướng hàng hóa, có nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh giữ được vị 

thế ...... doanh nghiệp đóng vai trò trọng tâm dẫn dắt mối liên kết  trong nông 

nghiệp. 

 DCT: Vâng, như ông Tiến vừa cho biết, thì thu hút doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp là xu hướng tất yếu và là khâu then chốt để thực hiện đề án tái cơ 

cấu trong nông nghiệp? Với tỉnh Nam Định hiện nay có những tiềm năng, thuận  

lợi gì để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thưa ông? 

 Trả lời: Ông Nguyễn Sinh Tiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp  Phát 

triển nông thôn tỉnh Nam Định 

 - Có điều kiện thuận lợi về tự nhiên, cơ chế chính sách thuận lợi, nông dân 

cần cù lao động sáng tạo.                  

 DCT : Xin hỏi Bà Lại Thị Duyên- Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch 

vụ Bình Minh - xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, với  góc độ là người gắn bó với 

nông nghiệp nhiều năm, Bà thấy ở xã Nam Điền có những tiềm năng thuận lợi gì 

để phát triển nông nghiệp? Hiện nay, những tiềm năng này của địa phương đã 

được khai thác như thế nào? 

 Trả lời: Bà Lại Thị Duyên – Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ 

Bình Minh - xã Nam Điền – huyện Nghĩa Hưng- tỉnh Nam Định 

- Nam Điền có lợi thế về trồng màu, thủy sản và đang cho sản lượng 

lớn....Tuy nhiên đầu ra khó khăn. Hợp tác xã dịch vụ Bình Minh có tìm liên kết với 

doanh nghiệp , tuy nhiên chỉ liên kết được với 1 số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và 

chúng tôi hi vọng có sự tham gia của doanh nghiệp về địa phương đầu tư để tạo 

nên những đột phá. 

 DCT: Vâng, thưa bà Duyên, Tại sao bà có thể nhận định nông nghiệp Nam 

Điền sẽ có những phát triển đột phá nếu có sự chung tay góp sức đầu tư của doanh 

nghiệp, thưa bà? 
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 Trả lời: Bà Lại Thị Duyên – Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ 

Bình Minh - xã Nam Điền – huyện Nghĩa Hưng- tỉnh Nam Định. 

 - Tại địa phương ngoài lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu thì 

nhận thức của bà con về sản xuất nông nghiệp tiếp cận nhanh, nguồn lao động dồi 

dào, nếu có sự chung tay của doanh nghiệp sẽ có điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa, 

ứng dụng được tiến bộ khoa học trong nông nghiệp…… 

 DCT: Bây giờ tôi xin được hỏi  Ông Lâm Văn Chiểu – Phó giám đốc công 

ty TNHH Cường Tân, huyện Trực Ninh. Được biết năm 2009, Công ty Cường 

Tân bắt đầu thuê 60 ha đất của nông dân đầu tư làm nông nghiệp tại xã Trực 

Hùng, huyện Trực Ninh, năm 2015, doanh nghiệp mở rộng đầu tư lên tới 300 ha, 

đến nay diện tích này tăng lên hàng nghìn ha với tổng tiền đầu tư hàng trăm tỷ 

đồng.  Ông chia sẻ lý do vì sao công ty Cường Tân có quyết định đầu tư  lớn vào 

nông nghiệp- một ngành có khá nhiều rủi ro như vậy ?  

 Trả lời: Ông Lâm Văn Chiểu – Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân 

– huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Định. 

 - Do tình yêu với cây lúa, với quê hương nơi mình sinh ra, thấy được Nam 

Định trước có nhiều ô thửa ruộng nhỏ, năng suất thu nhập của nông dân rất thấp, 

và  có sự hướng dẫn của tỉnh trong thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp nên cty 

đã mạnh dạn đầu tư. 

 - Quy hoạch ruộng lớn, giảm được chi phí, tưới tiêu, đưa cơ giới hóa được 

vào đồng ruộng…. Trước đây làm ruộng không có lãi, nhưng giờ cấy lúa giống lãi 

từ 15- 30 triệu/ha/vụ, xuất hiện nhiều ông chủ nông dân. 

        DCT: Với những chia sẻ của ông Chiểu, tôi nghĩ đây là những kết quả 

rất khả quan, 15-30 triệu/ha/vụ hay là những ông chủ nông dân – điều mà tôi nghĩ 

trước đây những nông dân sẽ không nghĩ đến? Còn về phía doanh nghiệp thì sao? 

Khi hợp tác với người nông dân tại Nam Định, doanh nghiệp có thuận lợi không? 

 Trả lời: Ông Lâm Văn Chiểu – Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân 

– huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Định 
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 - (Doanh nghiệp tham gia vào nông nghiệp ở Nam Định tại thời điểm hiện 

nay sẽ được tạo điều kiện rất thuận lợi…..) 

 DCT: Đó là ý kiến của ông Chiểu, về vấn đề này, Bà Lại Thị Duyên có thể 

cho biết  quan điểm, ý kiến của bà  như thế nào?  

 Trả lời : Bà Lại Thị Duyên – Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ 

Bình Minh - xã Nam Điền – huyện Nghĩa Hưng- tỉnh Nam Định 

 - Bà Duyên trả lời Nam Định có rất nhiều tiềm năng thu hút doanh nghiệp 

đầu tư của doanh nghiệp. 

 DCT: Xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Có một thực tế 

chúng ta có thể  khẳng định là Nam Định có rất nhiều tiềm năng thuận lợi để phát 

triển nông nghiệp. Song để tiềm năng này được khai thác thì  rất cần sự đầu tư của 

doanh nghiệp. Vậy thực tế hiện nay, nông nghiệp Nam Định thu hút sự đầu tư như 

thế nào của các doanh nghiệp. Sau đây mời quý vị cũng như các vị khách mời 

cùng nghe ghi nhận của chúng tôi về: " Thực trạng doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp hiện nay tại Nam Định" . 

Trích băng: (Tại Nam Định, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp trong những năm qua có sự tăng trưởng khá, nhiều doanh nghiệp đã nâng 

cao được năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, đến nay tổng số doanh nghiệp nông 

nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh mới chỉ có  400 doanh nghiệp, tăng 3% 

về số doanh nghiệp so với 2008. Đây vẫn là con số quá khiêm tốn so với 1 tỉnh 

trọng điểm về nông nghiệp của khu vực phía Bắc. Việc quá ít các doanh nghiệp 

tham gia vào nông nghiệp cũng khiến lĩnh vực đầy tiềm năng này chưa được khai 

thác hiệu quả.Vậy đâu là nguyên nhân khiến doanh nghiệp ít đầu tư vào nông 

nghiệp?) 

 DCT: Qua những con số vừa rồi, quý vị thính giả cũng như các vị khách 

mời có thể nhận thấy doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp, không 

riêng gì ở Nam Định mà đó là thực trạng chung ở nhiều nơi hiện nay. Xin được 

hỏi ông Nguyễn Sinh Tiến – Phó giám đốc Sở NN &PTNT tỉnh Nam Định, ông có 
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thể lý giải nguyên nhân vì sao: tiềm năng về phát triển nông nghiệp Nam Định lớn 

như vậy nhưng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp có tỷ lệ thấp? 

 Trả lời: Ông Nguyễn Sinh Tiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp  Phát 

triển nông thôn tỉnh Nam Định 

 - Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tâm lý giữ ruộng của 

nông dân, bình quân ruộng đất thấp, doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp rủi 

ro cao, các cơ chế chính sách về vốn, tín dụng còn khó khăn. 

 DCT: Với góc độ là doanh nghiệp trực tiếp đầu tư vào nông nghiệp tại tỉnh 

Nam Định, theo ông Lâm Văn Chiểu- phó giám đốc công ty TNHH Cường Tân, 

ngoài những nguyên nhân trên còn nguyên nhân nào khác khiến cho Nam Định 

chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp? Với doanh nghiệp 

Cường Tân trong những năm qua khi thực hiện đầu tư vào nông nghiệp, đơn vị 

gặp những vướng mắc khó khăn gì? 

 Trả lời: Ông Lâm Văn Chiểu – Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân 

– huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Định. 

 - Khó khăn về vốn, cơ chế chính sách còn hạn chế. 

 DCT: Tôi nghĩ khó khăn này của cty cường Tân cũng chính là thực trạng 

chung hiện nay của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Thưa bà Lại Thị 

Duyên, cũng là 1 địa phương có nhiều lợi thế trong nông nghiệp, tuy nhiên, những 

năm qua, xã Nam Điền vẫn chưa thể  thu hút được những doanh nghiệp lớn về đầu 

tư, theo bà nguyên do ở đâu?  

 Trả lời: Bà Lại Thị Duyên – Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ 

Bình Minh - xã Nam Điền – huyện Nghĩa Hưng- tỉnh Nam Định 

 - Khó khăn về thủ tục hành chính, vốn, thị trường 

      

 PHẦN II: NH NG GiẢI PHÁP THU HÚT DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ 

 

 DCT: Thưa ông Nguyễn Sinh Tiến – phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Nam Định, có thể thấy vấn đề tích tụ đất đai để có vùng sản 
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xuất lớn, hàng hóa, thêm vào đó vấn đề vốn, các thủ tục hành chính là những khó 

khăn, rào cản để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Vậy đối với cơ quan quản 

lý chuyên ngành ở địa phương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh  Nam 

Định đã có những giải pháp gì tháo gỡ được nút thắt này để thúc đẩy doanh 

nghiệp  đầu tư vào nông nghiệp? 

 Trả lời: Ông Nguyễn Sinh Tiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp  Phát 

triển nông thôn tỉnh Nam Định. 

 - Giải pháp: Tham mưu với tỉnh ban hành các cơ chế chính sách về đất đai, 

khoa học công nghệ. Nhân rộng các cánh đồng mẫu lớn như Công ty TNHH 

Cường Tân.....Thực hiện mối liên kết giữa nông dân – doanh nghiệp.............. 

 DCT:  Thưa các vị khách mời, ngoài những khó khăn về đất đai, vốn, chính 

sách. Một nguyên nhân chủ chốt nữa khiến doanh nghiệp băn khoăn đầu tư vào 

nông nghiệp đó là khó khăn trong tìm kiếm thị trường. Ông Lâm Văn Chiểu, có 

thể cho biết thêm về những khó khăn mà doanh nghiệp Cường Tân từng gặp khi 

tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông nghiệp của đơn vị mình? 

 Trả lời: Ông Lâm Văn Chiểu – Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân 

– huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Định. 

 - Có thể nhắc tới 1 số thất bại khó khăn khi tìm thị trường cho sản phẩm 

của doanh nghiệp? 

 DCT: Vậy thưa ông Chiểu, trước những khó khăn ấy, cty Cường Tân  đã có 

kinh nghiệm gì để tìm cho doanh nghiệp  một hướng đi bền vững, thưa ông? 

 Trả lời: Ông Lâm Văn Chiểu – Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân 

– huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Định. 

 - Hướng tới 1 trong nội dung hướng đi bền vững là sản xuất nông nghiệp 

sạch an toàn, thực hiện chương trình ocop,tạo ra được sản phẩm đặc trưng nổi 

bật cho cty. 

 DCT: Vâng, Ông Chiểu vừa nhắc đến một trong những hướng đi bền vững 

cho doanh nghiệp của ông đó là  hướng đến sản xuất các sản phẩm hữu cơ, sạch, 

an toàn. Vậy ông có thể cho biết cụ thể hơn vấn đề này?  
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 Trả lời: Ông Lâm Văn Chiểu – Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân 

– huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Định. 

 - Thực hiện xây dựng thương hiêu gạo hương cốm, giống gạo nhật, xây 

dựng thương hiệu cho ocop, giá trị khi làm ocop tăng lên 2%. 

 DCT: Đó là câu chuyện tại công ty Cường Tân. Thưa Bà Lại Thị Duyên, 

được biết trong những năm qua, Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Bình Minh là 1 

trong những HTX có nhiều đột phá trong việc tìm kiếm thị trường, thực hiện hiệu 

quả việc liên kết với các doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm cho bà con nông 

dân, Bà có thể cho biết đối với HTX Bình Minh, đến nay, đã xây dựng được vùng 

nông sản an toàn chưa? Đã có sự liên kết như thế nào giữa nhà nông ( người sản 

xuất) và doanh nghiệp chế biến - bao tiêu thưa bà? 

 Trả lời: Bà Lại Thị Duyên – Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ 

Bình Minh - xã Nam Điền – huyện Nghĩa Hưng- tỉnh Nam Định. 

 - Bà Duyên trả lời: Hướng tới trả lời đã xây dựng vùng nông sản an toàn, 

xây dựng tiêu chuẩn vietgap, glogap và xây dựng Ocop. Tuy nhiên những doanh 

nghiệp đầu tư liên kết với hợp tác xã còn chưa lớn, giá trị nông sản đầu ra chưa 

được như kỳ vọng. Để tăng giá trị cho nông sản an toàn có thương hiệu để có thể 

điều kiện đưa ra thị trường xuất khẩu lớn. đối với Hợp tác xã  bình minh cần được 

tham gia hỗ trợ kết nối thị trường đầu ra tiếp cận với doanh nghiệp bao tiêu 

lớn………….Đang có mong muốn xây dựng được khu chế biến, sau này tạo ra sản 

phẩm sẽ tham gia chương trình ocop để nâng giá trị cho nông sản. 

 DCT: Như vậy, chúng ta có thể khẳng định, tìm kiếm thị trường tiêu thụ 

gắn với xây dựng thương hiệu cho nông sản cần được sự hỗ trợ quan tâm của các 

cấp các ngành. Thưa ông Nguyễn Sinh Tiến, sở  Nông nghiệp &Phát triển nông 

thôn đã có sự hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp  làm nông nghiệp như thế nào 

trong việc kết nối thị trường  đầu ra cho nông sản an toàn ,thưa ông? 

 Trả lời: Ông Nguyễn Sinh Tiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp  Phát 

triển nông thôn tỉnh Nam Định 
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 - Hỗ trợ doanh nghiệp Xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tìm đầu 

ra cho nông sản , hỗ trợ  doanh nghiệp tham gia tích cực chương trình ocop, hỗ 

trợ doanh nghiệp tham gia đồng bộ các chứng nhận quản lý chất lượng, thành lập 

hiệp hội nông sản sạch Nam Định.  

 

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG 

  

 DCT: Nông nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Thu hút được 

doanh nghiệp đầu tư, nông nghiệp Nam Định trong những năm tiếp theo sẽ có 

nhiều khởi sắc. Một câu hỏi chung dành cho Ông Lâm Văn Chiểu và Bà Lại Thị 

Duyên, ông, bà có kiến nghị gì để tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp? Đầu tiên, xin được mời ông Lâm Văn Chiểu – Phó Giám đốc 

công ty TNHH Cường Tân? 

 Trả lời: Ông Lâm Văn Chiểu – Phó Giám đốc công ty TNHH Cường Tân 

– huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Định 

 - Mong muốn được ban hành chính sách cơ giới hóa đồng bộ trong nông 

nghiệp.... 

 DCT: Xin mời ý kiến của bà Lại Thị Duyên – chủ tịch Hợp tác xã nông 

nghiệp  dịch vụ Bình Minh? 

 Trả lời: Bà Lại Thị Duyên – Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ 

Bình Minh - xã Nam Điền – huyện Nghĩa Hưng- tỉnh Nam Định 

 - Mong muốn có nhiều chính sách ưu đãi cho người dân được hưởng lợi. 

 DCT : Đối với sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ông Tiến có thể 

cho biết, trong thời gian tới sở nông nghiệp sẽ có những tham mưu gì với tỉnh để 

có những chính sách khuyến khích  tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

mạnh dạn  đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thưa ông? 

 Trả lời: Ông Nguyễn Sinh Tiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp  Phát 

triển nông thôn tỉnh Nam Định 
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 - Đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã, tham mưu cho tỉnh có những giải 

pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến 

thương mại, tìm kiếm thị trường. 

 DCT chào hết:  Đó là những định hướng hết sức cụ thể và rõ ràng, hy vọng 

với những định hướng này, nông nghiệp Nam Định sẽ có những bước tiến mạnh 

mẽ hơn nữa trong tương lai. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách 

mời. 

 - Thưa quý vị và các bạn!  

 Là tỉnh duyên hải trọng điểm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, 

Nam Định có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng 

dụng công nghệ cao. Để khai thác tiềm năng, lợi thế, tỉnh Nam Định đã và đang 

tích cực triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích, thúc đẩy doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Đây chính là động 

lực mới đưa nông nghiệp Nam Định tạo nên đột phá để hội nhập và phát triển. 

Một lần nữa trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm 

nay. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của QV thính giả &CB. Xin 

kính chào tạm biệt./. 

            Đài phát thanh truyền hình Nam Định thực hiện Tháng 1/2020 

                                        


