ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3216 /SNN&PTNT-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Thanh Hóa, ngày 11 tháng 8

năm 2022

V/v báo cáo kết quả tham dự Hội nghị
“Phát triển ngành Tre Việt Nam theo
chuỗi giá trị hàng hóa và định hướng
mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Công văn số 11358/UBND-NN ngày 03/8/2022 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham dự Hội nghị “Phát triển ngành Tre Việt Nam
theo chuỗi giá trị hàng hóa và định hướng mô hình kinh tế tuần hoàn”. Sở Nông
nghiệp và PTNT đã cử đồng chí Phó Giám đốc Sở Lê Đức Thuận tham dự Hội
nghị theo đúng thành phần và báo cáo kết quả tham dự Hội nghị như sau:
Hội nghị được tổ chức tại Hội trường E2, KS La Thành, số 226 Vạn Phúc,
Ba Đình, Hà Nội, thành phần tham gia gồm: đại diện một số cơ quan Trung
ương, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; đại diện Lãnh đạo các đơn vị
VCCI, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: Hà Nội,
Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng,
Tây Ninh, Lâm Đồng, KonTum, Đắk Nông; các tổ chức quốc tế, hiệp hội và các
cơ quan báo, đài.
Hội nghị do các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNT và Hoàng Văn Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng chủ trì Hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tham luận Thực trạng và
tiềm năng sản xuất tre Việt Nam theo chuỗi giá trị do Tổng cục Lâm nghiệp trình
bày; Báo cáo Nghiên cứu thị trường sản phẩm Tre trong nước và quốc tế: Xu
hướng sử dụng và tiềm năng cho ngành Tre Việt Nam do Liên đoàn Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trình bày; Báo cáo Thực trạng công tác giống
và bài học phát triển quản lý bền vững theo chuỗi giá trị Tre ở Việt Nam do Trung
tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trình bày và các ý kiến tham gia, thảo luận của
các Đại biểu dự Hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Trần Thanh Nam cho biết, tre là loài cây sinh trưởng nhanh nhất trong các
loài thực vật, có tác dụng hấp thụ lưu trữ các-bon, chống sói mòn, sạt lở, biến
đổi khí hậu, là nguyên liệu quan trọng trong các chuỗi sản xuất sản phẩm phục
vụ nhu cầu cả trong nước lẫn xuất khẩu (chế biến dược liệu, vải sợi, xây
dựng,…). Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn 1,5 triệu ha tre với hơn 200
giống khác nhau. Với sản lượng hơn 3 tỷ tấn mỗi năm, giá trị xuất khẩu của tre
hiện nay tại Việt Nam đã đạt trên 300 triệu USD/năm; quy mô thị trường toàn
cầu đạt xấp xỉ 83 tỷ USD vào năm 2028, cùng tốc độ tăng trưởng hàng năm là
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5,7% thị trường cho sản phẩm từ cây tre; đây được đánh giá là ngành hàng vô
cùng tiềm năng. Bên cạnh đó, ngành tre cũng đang phải đối mặt với nhiều thách
thức, đó là: vùng nguyên liệu vẫn chưa thực sự tập trung; số cơ sở chế biến sâu
còn ít; một số doanh nghiệp sản xuất tre còn gây ô nhiễm môi trường; giá thu
mua của các doanh nghiệp còn thấp so với giá thành sản xuất; diện tích tre đang
suy thoái do khai thác cạn kiệt, không đúng quy trình và dần bị thay thế bởi các
loài cây trồng khác;…
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT giao các đơn vị trực thuộc tiếp thu
đầy đủ các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, tham mưu, phân tích đánh giá cụ
thể những thuận lợi, khó khăn trong phát triển ngành tre hiện nay; đồng thời
phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp sản xuất, các Hợp tác
xã trồng tre làm rõ thêm về cơ chế chính sách, về công tác giống, công nghệ chế
biến, các sản phẩm tre có ưu thế của Việt Nam hiện nay đang sản xuất. Khảo sát
thị trường thế giới về tre, quy hoạch vùng sản xuất tre đủ lớn để đáp ứng cho các
doanh nghiệp, cơ sở chế biến tre; khôi phục lại mô hình trồng tre mang giá trị
văn hóa truyền thống của cây tre Việt Nam trong đời sống, xã hội. Đồng thời, đề
xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng chính sách về phát triển
ngành tre Việt Nam.
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả tham dự “Hội nghị
Phát triển ngành Tre Việt Nam theo chuỗi giá trị hàng hóa và định hướng mô
hình kinh tế tuần hoàn”, ngày 04/8/2022 tại Hà Nội./.
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