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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với 

Viện Cây ăn quả miền Nam    
 

Ngày 21/12/2020, tại trụ sở Viện Cây ăn quả miền Nam, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã làm việc với Lãnh đạo và cán 

bộ nghiên cứu Viện Cây ăn quả miền Nam về việc đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo, 

phục tráng giống cây ăn quả, hoa màu phục vụ sản xuất và tái cơ cấu nông nghiệp 

vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia buổi làm việc, về phía Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, lãnh đạo các đơn vị: Vụ Khoa 

học Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Cục Trồng trọt, Văn phòng Bộ, Viện 

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và đại diện đơn vị có liên quan. 

Sau khi nghe báo cáo của Viện Cây ăn quả miền Nam về thành tựu nổi bật và 

định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2030 và phát biểu của các đại biểu dự họp, 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận như sau: 

 Bộ đánh giá rất cao và biểu dương những nổ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và đội 

ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện đã nỗ lực duy trì được nguồn nhân 

lực, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đóng góp những thành tựu quan 

trọng trong phát triển ngành rau, hoa, quả ở các tỉnh phía Nam. Nổi bật nhất là công 

tác lưu giữ nguồn gen cây ăn quả của vùng đồng bằng sông Cửu Long và thế giới; 

nghiên cứu lai tạo giống mới, phục tráng các giống cây ăn quả đặc sản, bản địa để cải 

thiện năng suất và chất lượng phục vụ cho doanh nghiệp và người dân. Bộ giống của 

Viện nghiên cứu chọn, tạo đã được ứng dụng rộng rãi và chiếm cơ cấu chủ lực của 

vùng, góp phần quan trọng vào xuất khẩu trái cây của Việt Nam (điển hình là giống 

Thanh long ruột đỏ LĐ1 chiếm khoảng 44% diện tích cả nước). Bên cạnh đó, Viện 

còn nghiên cứu xây dựng nhiều quy trình công nghệ trong sản xuất giống, canh tác, 

quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ăn quả; phát triển nhiều sản phẩm công nghệ tiêu 

biểu phục vụ sản xuất cây ăn quả; sản xuất và cung ứng hàng trăm nghìn cây giống tốt, 

sạch bệnh cho nông dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long; thiết lập và duy trì 

hiệu quả Bệnh viện Cây ăn quả để hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho nông dân trong vùng. 

 Mặc dù vậy, dư địa cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực này còn rất lớn, trong khi nguồn nhân lực và cơ sở vật chất được đầu tư 

trong thời gian qua chưa tương ứng với tiềm năng lợi thế của Viện. Để Viện Cây ăn quả 

miền Nam trở thành viện nghiên cứu mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong 

khu vực và quốc tế, thời gian tới đề nghị các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

  1. Viện Cây ăn quả miền Nam 

 - Tiếp tục xây dựng Viện là trung tâm lưu giữ tập đoàn cây ăn quả vùng đồng 

bằng sông Cửu Long và phục tráng các giống cây ăn quả bản địa, đặc sản của địa 

phương, xây dựng chỉ dẫn địa lý để nâng cao năng suất, chất lượng quả, tiến tới 

hình thành nhóm sản phẩm hữu cơ đặc sản có giá trị gia tăng cao đáp ứng tốt hơn 

yêu cầu phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu; 
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 - Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo, phát triển các giống cây ăn quả 

mới (tập trung vào nhóm cây ăn quả chủ lực của vùng) để cải tiến năng suất, chất 

lượng quả và các đặc tính chống chịu với các điều kiện bất thuận và sâu, bệnh hại 

và một số cây trồng khác như rau, hoa…; 

 - Nghiên cứu cải tiến các biện pháp kỹ thuật canh tác để giảm chi phí sản xuất, 

nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Lưu ý các quy trình kỹ thuật 

phục vụ vùng bị xâm nhập mặn và quy trình trẻ hoá vườn cây ăn quả (cắt tỉa cành, 

tạo tán, tái canh và thiết kế lại vườn cây thích ứng với BĐKH); 

- Xây dựng Viện thành trung tâm giao dịch khoa học công nghệ của vùng về 

giống, quy trình kỹ thuật canh tác, quy trình bảo quản chế biến… qua đó giúp người 

dân và doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp nhận chuyển giao các kết quả nghiên cứu; 

- Phối hợp với tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thi sầu riêng cho vùng; phối hợp 

với doanh nghiệp trong việc hỗ trợ công nghệ tiên tiến, xây dựng mô hình trình 

diễn và chuyển giao công nghệ để xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy phong trào canh 

tác sạch, hình thành được các sản phẩm hữu cơ. 

 2. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: 

a) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường: Ưu tiên bố trí giao cho Viện thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến nghiên cứu chọn tạo, phát 

triển các giống cây ăn quả mới (tập trung vào nhóm cây ăn quả chủ lực của vùng) và 

một số cây trồng khác như rau, hoa nhằm phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. 

b) Trung tâm Khuyến nông quốc gia bố trí để Viện chuyển giao và nhân rộng 

các mô hình canh tác sạch, mô hình hữu cơ thông qua chương trình khuyến nông 

trung ương. 

c) Vụ Kế hoạch rà soát dự án đầu tư công trung hạn, ưu tiên nguồn vốn từ đầu 

tư công trung hạn và Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 để xây dựng Viện cây ăn quả 

miền Nam thành một viện nghiên cứu, chọn tạo giống cây ăn quả hàng đầu của 

Việt Nam và khu vực. 

d) Vụ Hợp tác quốc tế hỗ trợ Viện hình thành các chương trình, dự án hợp tác 

với những nước có thế mạnh về nghiên cứu chọn tạo giống cây ăn quả và quy trình 

kỹ thuật canh tác như Newzeland, Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan và Úc. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Các Cục: TT, BVTV, CB&PTTTNS; 

- Các Vụ: KH, TC, KHCN&MT, HTQT; 

- Trung tâm KNQG; 

- Các Viện: Viện KHNN Việt Nam,  Viện Cây ăn 

quả miền Nam; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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