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NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO – XU THẾ TẤT 
YẾU CỦA KỶ NGUYÊN SỐ

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất 
yếu của sản xuất nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ 
hội nhập. Nông nghiệp công nghệ cao là ứng dụng các 
công nghệ tiên tiến như: công nghệ thông tin, điều 
khiển tự động hóa, truyền thông, công nghệ viễn thám, 
kỹ thuật số, công nghệ nano, công nghệ sinh học… 
trong lĩnh vực nông nghiệp – cây trồng, vật nuôi và thủy 
sản, nhằm góp phần tăng hiệu quả của sản xuất nông 
nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất 
cao, giá trị cao, an toàn và có sức cạnh tranh trên thị 
trường trong nước và quốc tế. Công nghệ nông nghiệp 
có thể được ứng dụng trên cánh đồng hoặc trong chuỗi 
cung ứng nông sản.

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH 
Công nghệ, ĐHQGHN, đặc trưng của nền nông nghiệp 
thông minh là số hóa các hoạt động sản xuất kinh 
doanh từ nông trường, vận chuyển, chế biến, marketing 
và tiêu dùng thông qua hệ thống kết nối internet vạn 
vật; ứng dụng kết hợp các công nghệ điều hành, điều 
khiển, công nghệ vật liệu và công nghệ sinh học trong 
tổ chức nông trường; tự động hóa và thông minh hóa 
các hệ thống điều hành hoạt động trong chuỗi giá trị 
thực phẩm nông sản từ nông trại đến bàn ăn để đảm 
bảo cho chuỗi thực phẩm nông sản diễn ra liên tục hiệu 
quả và bền vững.

Các xu hướng công nghệ được nghiên cứu ứng dụng 
trong nông nghiệp thông minh là: Quản lý nông nghiệp 
(quản lý chuỗi thực phẩm nông sản thông minh, ứng 
dụng phân tích dữ liệu và điện toán đám mây…), quản 
lý thiên nhiên và môi trường (công nghệ viễn thám, dự 
báo thời tiết và cảnh báo sớm thiên tai…), thủy lợi (công 
nghệ tưới nhỏ giọt theo nhu cầu), trồng trọt (hệ thống 
nhà màng điều khiển tự động, cảm biến…), chăn nuôi 
(gắn thiết bị cảm biến lên từng vật nuôi để theo dõi, xử 
lý chuồng trại bằng công nghệ cao)…

Cùng với xu hướng chung của thế giới trong công cuộc 
phát triển nền nông nghiệp thông minh, phát triển 
nông nghiệp bền vững bằng cách ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, triển vọng 
và mang lại nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế - xã 
hội Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP 4.0 

Theo quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 
2011 – 2020, nhân lực khối ngành Nông – Lâm – Ngư 

Trong nền kinh tế quốc dân, vai trò của ngành 
nông nghiệp vô cùng quan trọng. Phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển 
bền vững đang là ưu tiên hàng đầu của Việt 
Nam. Cùng với nỗ lực của quốc gia, ĐHQGHN 
đã tiên phong thành lập Khoa Công nghệ Nông 
nghiệp thuộc Trường ĐH Công nghệ với định 
hướng đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp 
công nghệ cao, đồng thời nghiên cứu phát triển 
và ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến trong 
lĩnh vực nông nghiệp.

TUYẾT NGA

TIEÂU ÑIEÅM
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nghiệp sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao 
động qua đào tạo.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất 
lượng cao, trình độ cao, có khả 
năng ứng dụng các công nghệ cao 
cũng như có hiểu biết và kỹ năng 
cả về công nghệ, nông nghiệp và 
quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp, 
ĐHQGHN đã phê duyệt và giao 
Trường ĐH Công nghệ mở chương 
trình đào tạo kỹ sư Công nghệ nông 
nghiệp bắt đầu tư kỳ tuyển sinh đại 
học năm 2019 với 60 chỉ tiêu.

Chương trình đào tạo kéo dài trong 
vòng 4.5 năm nhằm đào tạo các kỹ 
sư công nghệ với các chuyên môn: 
công nghệ số, công nghệ điện tử, 

tự động hóa, công nghệ viễn thám, 
công nghệ nano, công nghệ sinh 
học… có các hiểu biết cần thiết 
về các lĩnh vực nông nghiệp – cây 
trồng, vật nuôi và thủy sản.

Ngành Công nghệ nông nghiệp 
được thiết kế với định hướng phát 
triển và ứng dụng các công nghệ 
tiên tiến vào nông nghiệp, góp phần 
tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, 
tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có 
năng suất cao, giá trị cao, an toàn 
và có sức cạnh tranh trên thị trường 
trong nước và quốc tế.

Kỹ sư ngành Công nghệ nông 
nghiệp có khả năng thiết kế, chế 
tạo, khai thác, vận hành, bảo trì 

các hệ thống thiết bị công nghệ sử 
dụng trong nông nghiệp và quản lý 
hệ thống nông nghiệp công nghệ 
cao dựa trên nền tảng kỹ thuật điều 
khiển, công nghệ thông tin, truyền 
thông và tự động hóa; Phát triển và 
ứng dụng các quy trình công nghệ 
cho nuôi trồng đối với các loại cây 
trồng, vật nuôi và thủy sản; phát 
triển các chế phẩm sinh học ứng 
dụng trong nông nghiệp; Hiểu biết 
về chuỗi giá trị nông nghiệp, thị 
trường công nghệ nông nghiệp 
trong nước và quốc tế, có khả năng 
quản lý các dự án nông nghiệp công 
nghệ cao, hệ thống sản xuất nông 
sản và chất lượng nông sản.

PGS.TS Nguyễn Việt Hà cho biết, 

"Khoa Công nghệ Nông nghiệp sẽ đóng góp trực tiếp hơn, cụ thể hơn 
cho nền nông nghiệp của quốc gia. Sự ra đời của Khoa là dấu mốc 
về việc ĐHQGHN sẽ có thêm một lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực nông 
nghiệp, hoàn thiện dần mô hình hoạt động của một trung tâm đại học 
đa ngành, đa lĩnh vực".

GIÁM ĐỐC ĐHQGHN NGUYỄN KIM SƠN
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sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Nông nghiệp có thể 
đảm nhận các vị trí như kỹ sư công nghệ nông nghiệp kỹ 
thuật số tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử 
dụng các thiết bị nông nghiệp công nghệ cao; Kỹ sư công 
nghệ sinh học nông nghiệp; Cán bộ quản lý dự án và tư 
vấn chính sách về nông nghiệp công nghệ cao ở các doanh 
nghiệp, tổ chức quốc tế, Sở/Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở/
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nghiên cứu viên và 
giảng viên về lĩnh vực công nghệ và công nghệ nông nghiệp 
tại các cơ sở giáo dục và cơ sở nghiên cứu về nông nghiệp và 
công nghệ; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công 
nghệ và công nghệ nông nghiệp; các vị trí khác liên quan đến 
lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điều khiển 
tự động và Công nghệ sinh học.

Các chương trình thực tập sinh, thực tập nghề công nghệ 
nông nghiệp hưởng lương và việc làm quốc tế thu nhập 
cao tại các tổ chức quốc tế về Công nghệ nông nghiệp: Mỹ, 
Nhật, Israel… cũng đang khan hiếm nguồn lao động từ các 
khối ngành công nghệ nông nghiệp.

Với cơ hội việc làm rộng mở, ngành Công nghệ nông nghiệp 
sẽ mang lại nhiều sự lựa chọn và khả năng thích ứng nghề 
nghiệp hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

TIEÂU ÑIEÅM

Khoa Khoa Công nghệ Nông nghiệp 
đào tạo các kỹ sư công nghệ nông 
nghiệp dựa trên nền tảng các nghiên 
cứu, thành tựu sẵn có của Trường 
ĐHCN, nhưng được trang bị các kiến 
thức về quá trình sản xuất, phân phối 
và lưu thông các sản phẩm nông 
nghiệp để các kỹ sư công nghệ hiểu 
được các nhu cầu của ngành nông 
nghiệp, ứng dụng các hiểu biết về 
công nghệ để giải quyết các bài toán 
đặt ra của ngành nông nghiệp bằng 
sáng tạo, phát triển các ứng dụng, các 
giải pháp công nghệ tiên tiến hiện 
đại nhất.


