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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: Đánh thức tiềm năng khởi nghiệp nông nghiệp thông 

minh. 

- Thể loại: Phỏng vấn 

- Thời lượng: 05 phút  

- Thời gian phát sóng: Ngày 10/01/2020  

 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả: Nguyễn Thị Mai Hồng (bút danh: Mai Hồng) 

- Đơn vị: Ban Thời sự (VOV1)- Đài Tiếng nói Việt Nam 

- Địa chỉ đơn vị: 41-43 Bà Triệu- Hà Nội 

- Điện thoại liên hệ: Mai Hồng: 098.323.0371 

- Email: maihongtstnvn@gmail.com 

 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: Hoàng Xuân Ninh 

- Biên tập: Nguyễn Thị Mai Hồng 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: Nguyễn Thị Mai Hồng  

- Đạo diễn: Nguyễn Thị Mai Hồng 

 

     4. Thông tin trên bằng khen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị cung cấp chính xác, đầy đủ các nội dung sau để 

in bằng khen và các xác nhận khác: 

- Tên tác phẩm: Đánh thức tiềm năng khởi nghiệp nông nghiệp thông minh. 

- Tên tác giả: Nguyễn Thị Mai Hồng. 

* Trong trường hợp các đơn vị cung cấp thông tin không chính xác, đầy đủ, Ban 

Tổ chức sẽ không xác nhận lại bằng khen. 
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TÁC PHẨM DỰ LIÊN HOAN PHÁT THANH LẦN THỨ XIV 

NĂM 2020 

****************** 

 

 

 

Thể loại: PHỎNG VẤN  

 

 

Tác phẩm: 

ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG KHỞI NGHIỆP  

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH  

 

Phát sóng 14h05- Ngày 10/01/2020  

Trên Kênh Thời sự VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam 

(Thời lượng: 05 phút) 

 

 

NHÓM TÁC GIẢ: 

Nguyễn Thị Mai Hồng 

 

ĐƠN VỊ: 

BAN THỜI SỰ (VOV1) 

41 – 43 Bà Triệu, Hà Nội 

Điện thoại: 098.323.0371 
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 TÁC GIẢ 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hồng (bút danh: Mai Hồng) 

Đơn vị công tác: Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Số thẻ nhà báo:  PT02681 

Số thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam: LC03987 

Điện thoại: Cơ quan: 04-3.936.4185; Di động: 098.323.03.71 

Email: maihongtstnvn@gmail.com 

 

                

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

TÁC PHẨM THAM DỰ LIÊN HOAN PHÁT THANH 2020 

 

Thể loại: Phỏng vấn 

 

Đánh thức tiềm năng khởi nghiệp nông nghiệp thông minh 

 

Phát sóng trong chương trình Chân dung cuộc sống- Kênh Thời sự VOV1 

Ngày 10/01/2020 

  

Thưa quí vị và các bạn, cả nước có hơn 700 nghìn doanh nghiệp đang 

hoạt động, nhưng số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có thể nói 

là “đếm trên đầu ngón tay”. Chính vì thế, vấn đề được nhiều người quan tâm 

là: các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) trong lĩnh vực nông nghiệp thông 

minh có những cơ hội gì? Có giải pháp nào đánh thức tiềm năng của các 

startup nông nghiệp Việt? 

Nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Mai Hồng với ông Đàm 

Quang Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Agricare Việt Nam, Cố vấn Cao cấp 

Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia, sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi 

này: 

 

1/ PV: Thưa ông, chúng ta nói nhiều đến khái niệm “nông nghiệp thông 

minh”. Vậy khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh khác với các 

lĩnh vực khác như thế nào? 

 

- Ông Đàm Quang Thắng: Khi chúng ta nói đến nông nghiệp thông minh 

thì việc đầu tiên chúng ta phải nói đến việc ứng dụng công nghệ cao vào trong 

lĩnh vực nông nghiệp và cái thứ hai là chúng ta đưa những mô hình kinh doanh 

mới vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Khi đưa 

nông nghiệp thông minh vào thì chúng ta sẽ làm theo nhu cầu của thị trường 

nhiều hơn. Và khi chúng ta đã sản xuất theo nhu cầu thị trường, thì chúng ta phải 

rõ ràng về sản phẩm, những giá trị của sản phẩm mang lại cho cộng đồng, cho 

khách hàng.  

 

2/ PV: Ông vừa nhấn mạnh điểm khác biệt trong lĩnh vực nông nghiệp 

thông minh. Mặc dù có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng các sản phẩm nông 
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nghiệp của Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua chưa có lợi thế cạnh tranh lớn 

trên thị trường thế giới. Theo ông, nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? 

 

- Ông Đàm Quang Thắng: Hiện nay chúng ta đang sản xuất theo hướng 

số lượng nhiều hơn, chúng ta chưa tập trung đến chất lượng, đặc biệt là kỹ thuật 

mà hiện nay một số nước nhập khẩu trên thế giới đang đưa ra hàng rào kỹ thuật. 

Mà để đáp ứng hàng rào kỹ thuật thì chúng ta phải có qui trình rất nghiêm ngặt. 

Thứ hai là, bản thân sản phẩm của chúng ta cũng phải thay đổi, ngoài việc chúng 

ta sản xuất năng suất cao, sản xuất chất lượng, thì chất lượng mẫu mã của sản 

phẩm cũng phải đáp ứng được nhu cầu thị trường.  

 

3/ PV: Năm 2019 là năm thứ 5 diễn ra Cuộc thi chung kết khởi nghiệp 

sáng tạo Quốc gia Techfest. Làng công nghệ nông nghiệp cũng là một hệ sinh 

thái trong ngày hội khởi nghiệp này. Qua 5 năm như vậy, ông nhận thấy Ngày 

hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest đã tạo sức bật như thế nào cho các 

doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sáng tạo của chúng ta? 

 

- Ông Đàm Quang Thắng: Techfest là sự kiện hàng năm, ngày hội khởi 

nghiệp lớn nhất của VN. Làng công nghệ nông nghiệp đã thành lập được 3 năm, 

đã khẳng định là một trong những làng có tiềm năng nhất, về số lượng các starup 

tham gia vào. Công nghệ đã được ứng dụng sang nông nghiệp rất nhiều... Đặc 

biệt các công nghệ chéo như: trí tuệ nhân tạo, in 3D, hoặc là công nghệ không 

người lái. Rất nhiều công nghệ cao đang được ứng dụng trong lĩnh vực nông 

nghiệp và đó chính là tiềm năng cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đưa sản 

phẩm đó ra thị trường, không chỉ ở thị trường trong nước, mà cả ở các nước 

khác... Làng công nghệ nông nghiệp luôn là làng hấp dẫn nhất trong Techfest của 

các năm. Vì chúng tôi trên nền tảng phát huy mô hình kinh doanh, hoặc ứng 

dụng công nghệ để phát huy, khai thác tối ưu toàn bộ các sản phẩm của địa 

phương. Tôi nghĩ nông nghiệp của chúng ta có rất nhiều tiềm năng để các doanh 

nghiệp của chúng ta khai thác, cũng như là đưa ra sản phẩm đột phá. 

 

4/ PV: Ông vừa phân tích về tiềm năng của việc khởi nghiệp trong lĩnh 

vực công nghệ nông nghiệp. Thế nhưng để tăng nguồn lực cho các starup khi mà 

đi vào lĩnh vực này, chắc hẳn còn nhiều khó khăn. Bài toán này sẽ được giải đáp 

như thế nào? 

 



 6 

- Ông Đàm Quang Thắng: Chúng ta nói đến tiềm năng hay cơ hội, không 

đồng nghĩa với các starup sẽ thành công. Bởi vì để các startup thành công, cần 

phải có hệ sinh thái thực sự đủ mạnh. Các cấu phần của hệ sinh thái phải có tính 

liên kết cao. Chúng ta phải dồn các nguồn lực hỗ trợ cho chủ thể đó. Đầu tiên là 

cấu phần là quản lý nhà nước. Các viện nghiên cứu, các trường đào tạo, thì cũng 

phải quay lại hỗ trợ cho các startup. Vì chúng ta nói đến công nghệ thì phải có 

các phòng thí nghiệm, không gian ứng dụng, phải có chuyên ngành về nông 

nghiệp. Để làm sao các nguồn lực của các startup được sử dụng ít nhất và nguồn 

lực xã hội nhiều nhất. Và một phần không thể thiếu khi chúng ta nói tới nông 

nghiệp thì cần nguồn vốn đủ lớn, đủ dài. Thì như vậy chúng cần có các nhà đầu 

tư và gắn kết, phải hiểu rất rõ về việc khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp 

khó khăn như thế nào.  

 

5/ PV: Thưa ông, với tư cách là cố vấn cao cấp của Chương trình khởi 

nghiệp quốc gia, đối với Làng công nghệ nông nghiệp thì trong năm 2020 này 

chúng ta sẽ có định hướng như thế nào để tạo ra một không gian kết nối cộng 

đồng doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh? 

 

- Ông Đàm Quang Thắng: Thực ra Techfest năm 2019 thì chúng tôi đã 

tập trung vào 2 chủ đề: đó là truyền thông cho khởi nghiệp sáng tạo và mua bán, 

sáp nhập giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các tập đoàn lớn, làm sao sản 

phẩm của các startup sẵn sàng được các doanh nghiệp lớn chấp nhận, hoặc mua 

lại các sản phẩm của các startup. Cái thứ hai, các startup nông nghiệp rất khó 

tiếp cận khách hàng, thì chúng ta tìm hướng làm sao là nguồn lực cộng đồng 

truyền thông cho các sản phẩm. Vì các sản phẩm thực sự có giá trị cao cho cộng 

đồng. Tôi nghĩ chúng ta cần phải có cách truyền thông đúng đắn về các starup 

trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc an toàn sức khỏe 

cho người tiêu dùng, an toàn sản xuất và nâng cao giá trị nông sản của VN.  

Trân trọng cảm ơn ông Đàm Quang Thắng với cuộc trò chuyện vừa rồi. 

 

Vâng, thưa quí vị và các bạn, “Gửi tình yêu vào đất, được hoa trái ngọt 

lành, như ông Đàm Quang Thắng vừa nhấn mạnh, nông nghiệp thông minh 

sẽ sớm trở thành một xu hướng để các doanh nghiệp Việt khởi nghiệp thành 

công./. 

 


