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 Kính thưa Ngài Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản 
                           Ông Rolf Joerdens – Phó Tổng Thư ký UPOV 
                           Thưa các quý vị  
 Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam trong đó “Giống cây 
trồng” là yếu tố then chốt trong việc cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp. Xác định được tầm quan trọng này, từ nhiều năm nay Chính phủ Việt Nam đã 
quan tâm tới các chính sách thúc đẩy công tác chọn tạo và phát triển giống cây trồng mới. 
Một trong những chính sách nhằm khuyến khích công tác chọn tạo và phát triển giống 
cây trồng mới là thực hiện bảo hộ Quyền tác giả giống cây trồng. 
 Để bảo hộ giống cây trồng một cách có hiệu quả đồng thời hướng tới sự Hợp tác 
Quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng, Việt Nam đã quyết tâm gia nhập 
Hiệp hội Quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (Hiệp hội UPOV). Kết quả sau hơn 11 
năm nỗ lực, Việt Nam đã trở thành Thành viên thứ 63 của tổ chức này vào ngày 24 tháng 
12 năm 2006. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, công tác nghiên cứu chọn tạo, phát 
triển và đặc biệt quá trình thương mại giống cây trồng đã vượt ra ngoài biên giới của mỗi 
quốc gia thì sự hợp tác quốc tế trong bảo hộ giống cây trồng sẽ đóng góp lớn vào việc 
thực thi một hệ thống bảo hộ giống cây trồng có hiệu quả.  
 Châu Á là khu vực phong phú về loài cây trồng, các quốc gia tương đối giống nhau 
về hoàn cảnh địa lý, văn hoá và kinh tế xã hội. Tuy nhiên so với các khu vực khác trên 
thế giới thì bảo hộ giống cây trồng của Châu Á còn kém hơn do thiếu năng lực, kinh 
nghiệm cũng như nguồn tài chính. Để hợp tác tốt hơn cần có sự hiểu biết lẫn nhau về thực 
trạng của mỗi nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm đồng thời cần có sự hài hoà giữa các quốc 
gia trong hệ thống. Vì vậy, Việt Nam đến Diễn đàn này nhằm trao đổi, học hỏi kinh 
nghiệm của các quốc gia trong khu vực để áp dụng kinh nghiệm thực thi bảo hộ giống 
cây trồng từ các quốc gia láng giềng. Nhân dịp này Việt Nam ký kết với Nhật Bản thoả 
thuận trên nguyên tắc sự hợp tác giữa hai nước về bảo hộ giống cây trồng để có điều kiện 
học tập kinh nghiệm của Nhật Bản về bảo hộ giống cây trồng.  
 Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều thoả thuận như vậy được ký kết giữa Việt 
Nam và các quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới.  

Xin gửi tới các quý vị đại biểu lời chào trân trọng. 


