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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
tại Hội nghị Phát triển chăn nuôi tằm bền vững
Ngày 06 tháng 3 năm 2020, tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị "Phát triển chăn nuôi tằm bền
vững"; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc
Bộ: Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản,
Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia, Viện Chăn nuôi, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung
ương; đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn của 32 tỉnh, thành phố có nghề dâu tằm tơ; Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam;
Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng; Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng; Công an Lâm
Đồng; các cơ quan thông tấn và 11 doanh nghiệp, cơ sở ngành dâu tằm tơ.
Sau khi nghe đại diện Cục Chăn nuôi báo cáo về thực trạng và giải pháp
phát triển sản xuất chăn nuôi tằm bền vững; Cục Thú y báo cáo về công tác kiểm
soát dịch bệnh trong chăn nuôi tằm và kiểm dịch vận chuyển tằm; Cục Chế biến
và Phát triển thị trường nông sản báo cáo về thị trường của ngành tằm, dâu;
Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương báo cáo về công tác giống tằm và
giống dâu; Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam báo cáo về cơ hội và thách thức của
ngành dâu tằm tơ; Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng báo cáo về công tác
phát triển chăn nuôi tằm của địa phương và ý kiến tham luận của các đại biểu dự
họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau:
Nghề Dâu tằm tơ của nước ta đã có truyền thống lâu đời, kết tinh văn hóa
dân tộc, sản lượng tằm tơ đứng thứ 5 trên thế giới, với 3 vùng sinh thái có tiềm
năng rất lớn phát triển dâu tằm tơ; doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đứng
tốp đầu thế giới về tằm tơ và có đóng góp rất lớn, hình thanh một ngành mang
tính công nghiệp. Kết quả nghiên cứu về dâu tằm tơ đã đạt thành tựu bước đầu,
chủ động được giống dâu, giống tằm đa hệ, tằm sắn. Về tổ chức sản xuất đã cơ
cấu lại ngành, đã có Hiệp hội Dâu tằm tơ. Về văn bản pháp lý, đã có Luật Chăn
nuôi và các văn bản dưới luật, trong đó có quy định về nuôi tằm; Chiến lược
phát triển chăn nuôi có nội dung về phát triển ngành dâu tằm tơ.
Tuy nhiên, còn một số tồn tại, khó khăn như: đội ngũ nhân lực tham gia
ngành dâu tằm tơ giảm về số lượng và chất lượng, đã nhiều năm không đào tạo
đại học về chuyên ngành dâu tằm; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được phát triển
sản xuất, chất lượng sản phẩm còn thiếu tính cạnh tranh, chưa truy xuất được
nguồn gốc, an toàn thực phẩm; liên kết giữa các khâu sản xuất còn lỏng lẻo, giá

trị gia tăng chưa cao. Sản phẩm chưa đáp ứng tổng nhu cầu trong nước và thế
giới; còn thiếu hệ thống giống tằm, chưa giải quyết được nguồn cung giống tằm
lưỡng hệ kén trắng. Để ngành dâu tằm tơ phát triển bền vững cần thực hiện các
nội dung sau:
- Triển khai tốt luật Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ 01/01/2020 và các văn
bản dưới luật; Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040.
Trong đó, cần có hệ thống quản lý xuyên suốt từ Trung tương đến địa phương,
để nắm được thực trạng sản xuất và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh;
- Tăng cường cơ sở vật chất cho ngành dâu tằm tơ, xây dựng hệ thống
giống, sản xuất theo chuỗi, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm đảm bảo tính
bền vững, trong đó doanh nghiệp là trung tâm;
- Đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu giống tằm năng suất
cao, chủ động về giống dâu, giống tằm, quy trình sản xuất, tiếp thu nhanh công
nghệ tiên tiến của thế giới để nâng cao sức cạnh tranh ngành hàng dâu tằm tơ
Việt Nam. Giao Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương đề xuất định
hướng nghiên cứu khoa học công nghệ về dâu tằm tơ;
- Tăng cường công tác khuyến nông, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô
hình tiêu biểu. Hiệp hội dâu tằm tơ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị
có liên quan xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý;
- Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến thượng mại sản phẩm
ngành dâu tằm tơ. Huy động mọi nguồn lực của nhà nước, Hiệp hội, doanh
nghiệp, người dân để ngành dâu tằm tơ phát triển bền vững;
- Cục Thú y, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Vụ Hợp tác
quốc tế phối hợp với các cơ quan chức năng thúc đẩy nhanh việc nhập khẩu
chính ngạch giống tằm năng suất cao phục vụ kịp thời cho sản xuất, kiểm soát
tốt dịch bệnh;
- Cục Chăn nuôi phối hợp với Hiệp hội dâu tằm tơ Việt Nam và các cơ
quan, đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức Hội nghị về dâu tằm tơ, kết hợp hội
thảo, tham quan thực tế.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển
khai thực hiện./.
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