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Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Mục tiêu 

của Chính phủ Việt Nam hiện nay là “Cải thiện sản lượng và chất lượng sản 
phẩm cây trồng” nhằm đáp ứng nhu cầu người dân. Giống cây trồng là một trong 
những nhân tố quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu này.  

Xác định được vai trò quan trọng của công tác giống cây trồng, từ nhiều 
năm nay Chính phủ Việt Nam đã xây dựng chương trình trọng điểm nghiên cứu 
phát triển giống cây trồng và kết quả nhiều giống cây trồng mới năng suất, chất 
lượng tốt do Việt Nam chọn tạo cùng với các giống nhập khẩu đã được công 
nhận góp phần tạo nên một nền nông nghiệp đa dạng. Để khuyến khích hơn nữa 
công tác nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống cây trồng mới cho sản xuất 
vì lợi ích cộng đồng, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập, Việt Nam đã nỗ lực 
xây dựng một hệ thống bảo hộ quyền tác giả giống cây trồng. Kết quả là ngày 24 
tháng 12 năm 2006 Việt Nam đã trở thành Thành viên thứ 63 của Hiệp hội quốc 
tế về bảo hộ giống cây trồng (Hiệp hội UPOV). Trong giai đoạn mới, khi Việt 
Nam đã là thành viên của UPOV thì việc hợp tác quốc tế nhằm tăng cường năng 
lực để có điều kiện thực hiện bảo hộ giống cây trồng một cách hiệu quả luôn 
được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn coi trọng.  

Hà Lan là một trong số những quốc gia đầu tiên tham gia Công ước 
UPOV, với bề dày của việc thực hiện bảo hộ giống cây trồng, Hà Lan có nhiều 
kinh nghiệm để Việt Nam học tập. Những năm gần đây, nhiều giống rau, hoa và 
cây cảnh của Hà Lan đã phát triển và đóng góp đáng kể cho sản xuất nông 
nghiệp của Việt Nam. Thực thi có hiệu quả một hệ thống bảo hộ quyền tác giả 
giống cây trồng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và điều này sớm đạt được 
với sự hỗ trợ của một chương trình hợp tác trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau. 

Nhân lễ hội hoa Đà Lạt, thay mặt Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tôi 
xin khai mạc “Hội thảo chuyên đề đối tác vì quyền tác giả giống cây trồng” do 
Bộ Nông nghiệp và PTNT và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, 
Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan đồng tổ chức và hy vọng đây sẽ 
là bước khởi đầu cho một chương trình hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia trong 
lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả giống cây trồng.  


