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46/63 tỉnh thành đang thực hiện và có phong trào sản
xuất hữu cơ

17.168 nông dân tham gia sản xuất hữu cơ

97 doanh nghiệp sản xuất hữu cơ; 60 DN tham
gia xuất khẩu với kim ngạch 335 triệu USD/năm

180 nước/thị trường xuất khẩu (Mỹ, EU, Trung Quốc, 
Nhật Bản..)



3. Đề án số 885/QĐ-TTg ngày 

23/6/2020 của Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu 

cơ giai đoạn 2020 – 2030

1. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP 

ngày 29/8/2018 của Chính phủ về 

Nông nghiệp hữu cơ

4. Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS 

ngày 28/12/2020 của Bộ NN&PTNT ban 

hành kế hoạch hành động của Bộ tiển khai 

QĐ số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 phê 

duyệt Đề án phát triển NNHC giai đoạn 

2020 – 2030

2. Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 01/11/2019 của Bộ NN&PTNT 

quy định chi tiết một số điều của NĐ 

số 109/2018/NĐ-CP về NNHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ



❖ Phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

❖ Gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, góp phần phát triển

du lịch, dịch vụ.

❖ Triển khai cả về chiều rộng và chiều sâu: áp dụng biện pháp hữu cơ trong

sản xuất, tăng tỉ lệ sản phẩm hữu cơ được chứng nhận theo yêu cầu của thị

trường.

❖ Phát triển ở quy mô các cấp đa dạng nhằm tạo thực phẩm hữu cơ, môi

trường an toàn cho nông dân và sản phẩm hàng hoá có giá trị giá tăng cao.

❖ Phát triển NNHC phải huy động sự tham gia của nhà quản lý, nhà khoa
học, tổ chức quốc tế, các thành phần kinh tế.



 Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân 

thiện với môi trường sinh thái, gắn với kinh tế nông nghiệp tuần hoàn phục 

vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn 

nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới

 Đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới



 Diện tích nhóm đất nông nghiệp/tổng diện tích đất

nông nghiệp: đạt 1,5-2% (2025) và 2,5 – 3% (2030);

 Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt hữu cơ: 1,3 –

1,5 lần; Diện tích đất trồng trọt hữu cơ/tổng diện tích:

đạt 1% (2025) và 2% (2030);

 Tỉ lệ sản phẩm chăn nuôi/tổng sản phẩm CN: 1-2%

(2025) và 2-3% (2030);



 Giá trị sản phẩm trên 1ha đất nuôi trồng thuỷ sản hữu

cơ: cao gấp 0,5 – 1,5% (2025) và 1,5-3% (2030);

 Tỉ lệ sản lượng hữu cơ dược liệu và lâm sản ngoài gỗ từ

tự nhiên: đạt 90-95% (2025) và 95 – 98% (2030);

 Tỉ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ: 15% (2025); tăng tỉ

lệ thuốc BVTV sinh học trong danh mục thuốc BVTV

được phép sử dụng: > 20% (2025);



 Phát triển các vùng sản xuất NNHC tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ 

lực

 Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ

 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ

 Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực

 Phát triển các tổ chức chứng nhận, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn và quy trình kỹ thuật

 Tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ

 Phát triển các vật tư đầu vào phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ
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 Đề xuất và xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết liên quan

đến nông nghiệp hữu cơ (Các đơn vị chuyên ngành rà soát, đề

xuất; Cục Chế biến và PTTTNS tổng hợp, tham mưu)

 Lựa chọn, xác định và triển khai, nhân rộng các mô hình thí

điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ; các mô hình nghiên cứu

ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất, chứng nhận sản

phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ



 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và

hướng dẫn các nội dung liên quan đến Đề án

 Bồi dưỡng, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực

 Tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ

 Quản lý đầu vào của sản xuất hữu cơ



 Triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về phát triển nông 

nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

 Thường xuyên liên lạc với các tổ chức chứng nhận quốc tế uy tín trên thế 

giới

 Tổ chức các lớp tập huấn với các chuyên gia hàng đầu thế giới để từng 

bước nâng cao nhận thức, sản xuất và năng lực chứng nhận về nông nghiệp 

hữu cơ

 Hướng dẫn thực thi các chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn về nông 

nghiệp hữu cơ, các hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về 

nông nghiệp hữu cơ



 Hỗ trợ, tạo điều kiện để thành lập, nâng cao năng lực, phát 

triển các tổ chức chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam

 Theo dõi, tổng hợp danh sách về các tổ chức chứng nhận sản 

phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam, các tổ chức chứng 

nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nước ngoài hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam.




