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Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong phát triển 
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Hỗ trợ phát triển chuỗi 

giá trị nông sản chủ lực 

tỉnh Bến Tre 

1. Một số kết quả hỗ trợ phát triển liên kết chuỗi giá trị 

Đào tạo, nâng 
cao năng lực 

cho Tổ hợp tác 
/Hợp tác xã 

Tập huấn kỹ 
năng, kỹ thuật 
nông nghiệp, 

thủy sản trong 
điều kiện BĐKH 

Tổ chức các 
cuộc hội thảo, 
tọa đàm, hội 
nghị liên kết 

đầu vào, đầu ra 
trong ngoài 

tỉnh 

Hỗ trợ xây 
dựng nhãn 

hiệu, quảng bá 
thương hiệu và 

kết nối thị 
trường. 

Hỗ trợ kỹ thuật 
và chứng nhận 
sản phẩm Hữu 
cơ, VietGAP, 
GlobalGAP 

10 Tổ liên kết, 30 THT, 
07 HTX 

Quy mô: 1.570 
ha, 2.139 hộ 

28 Tổ liên kết  
03 HTX 

260 ha, 801 hộ 

Hỗ trợ chứng nhận VietGAP 14 HA 

113 ha, 183 hộ 

04 THT, 02 HTX 

Hỗ trợ ppp cho Cty XNK trái 
cây Chánh Thu 

02 THT,  51 hộ, 54 ha 

3 đại lý tiêu thụ tại 
chợ Nông sản Thủ Đức 

mở 11 đại lý tiêu thụ 

Hỗ trợ chứng nhận nhãn hiệu tập 
thể “Cây giống, Hoa Kiểng Cái 

Mơn”. 

Đầu tư PPP cho DN Thanh Lá 
Nghệ thuật 

04 
HTX 

3 HTX tại 02 huyện Ba Tri 
và Bình Đại 

Hỗ trợ đầu tư PPP cho DN Phú Hưng Thịnh, 
HTX Nông Nghiệp Mỹ Chánh  

Xây dựng nhãn hiệu Heo 
Mỏ Cày Nam 

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu 
tôm Bến Tre 

03 HTX tại huyện Thạnh 
Phú, Ba Tri và Bình Đại  

Hỗ trợ đầu tư PPP cho 03 DN 



ĐỒNG HỮU 

THẮNG 

PHÁT HUY 

Hợp tác công tư thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp 



1. Tiếp tục nâng cao năng lực, liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá 

trị, xây dựng năng lực đi trước, đầu tư tiếp sau, thực hiện có 

hiệu quả giải pháp sinh kế bổ sung/thay thế theo chuỗi hoạt 

động thích ứng trong điều kiện tác động của BĐKH. 

2. Nhiệm vụ - Giải pháp 

2. Lồng ghép tối ưu hơn nguồn lực 

(nhân lực, ngân sách) của các cấp, các 

ngành và các chương trình, dự án. 



3. Phát huy vai trò phối hợp và hỗ trợ của chính quyền địa phương, 

các ngành chức năng. 

4. Lồng ghép tác động giảm thiểu và thích ứng với BĐKH gắn với 

liên kết nhân rộng mô hình sinh kế, sáng kiến có hiệu quả thúc đẩy 

phát triển nông nghiệp bền vững. 

2. Nhiệm vụ - Giải pháp (tt) 



VietGAP 

Nông nghiệp 
hữu cơ 

Nông nghiệp 
công nghệ cao 

5. Tăng cường hoạt động chia sẻ tri thức, kinh nghiệm. 

2. Nhiệm vụ - Giải pháp (tt) 



Một số giải pháp trọng tâm 

1. Giải pháp về định vị chiến lược sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu 

sản phẩm, xúc tiến thương mại. 

2. Giải pháp về kinh tế - tài chính thông qua hợp tác, huy động và lồng ghép 

các nguồn lực hỗ trợ CGT, hợp đồng kinh tế chia sẻ hài hòa lợi ích và rủi ro. 

3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, bao gồm cả quản lý chất lượng và 

kiểm soát sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. 

4. Giải pháp về kỹ thuật bao gồm cả truy xuất nguồn gốc theo nguyên tắc 

phát triển bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

5. Giải pháp về tổ chức, quản lý, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất: 

Các ngành, các cấp trong tỉnh giữ vai trò là cầu nối để khuyến khích, hỗ trợ 

các doanh nghiệp liên kết với nông dân. 

2. Nhiệm vụ - Giải pháp (tt) 



1. Thường xuyên nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp, 

tổ hợp tác, hợp tác xã trong liên kết sản xuất kinh doanh, tạo 

vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, an toàn được chứng nhận 

chất lượng gắn với tín hiệu thị trường. 

3. Bài học kinh nghiệm 

2. Mở rộng truyền thông, nâng cao nhận thức các bên liên quan 

về xu hướng tất yếu phát triển liên kết chuỗi giá trị nông sản gắn 

với xu hướng tiêu dùng sạch, thân thiện môi trường. 

3. Chú trọng khả năng theo đuổi của nông dân nghèo, giúp họ 

tham gia chủ động và trực tiếp vào hoạt động kinh tế. 



4. Tăng cường hoạt động theo dõi, hỗ trợ chuỗi liên kết: 

- Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. 

- Định hướng hoạt động và xác định sản phẩm. 

- Liên kết chuỗi xây dựng vùng nguyên liệu, giải quyết việc làm. 

- Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. 

3. Bài học kinh nghiệm (tt) 

5. Tăng cường hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đổi mới, sáng tạo 

của doanh nghiệp thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong phát triển 

nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH: 

- Liên tục đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Sản xuất kinh doanh có hàm lượng công nghệ, chất lượng cao. 

- Liên kết với nông dân mở rộng vùng nguyên liệu, thị trường tiêu 

thụ và giải quyết việc làm.   




