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       MỞ ĐẦU 

Hợp tác quốc tế là cầu nối, kênh dẫn không thể thiếu được đối với hoạt động 

khoa học và công nghệ của Việt Nam với thế giới. Nhận rõ tiềm năng và lợi thế 

trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên thực vật (TNDTTV), Trung tâm 

Tài nguyên thực vật (Trung tâm) đã và đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nhiều tổ 

chứcđa và song phương trên thế giới như Tổ chức Đa dạng sinh học Quốc tế 

(Bioversity International), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp Quốc 

(FAO), Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), Trung tâm Nghiên cứu phát triển rau 

màu châu Á (AVRDC), Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT), Tổ chức 

liên minh chống đói nghèo quốc tế (OXFAM), Tổ chức Nâng cao năng lực cộng 

đồng khu vực Đông Nam Á (SEARICE), Quỹ niềm tin đa dạng sinh học quốc tế 

(CROP BIODIVERSITY TRUST), các viện, trung tâm nghiên cứu quốc gia như 

Viện Nghiên cứu sinh học nông nghiệp quốc gia Nhật Bản (NIAS), Trung tâm Lưu 

giữ tài nguyên di truyền quốc gia Mỹ, Vườn thực vật Hoàng gia Anh (KEW) v.v. 

Kết quả của các dự án hợp tác quốc tế đã giúp cho Trung tâm thu thập được trên 

4.000 nguồn gen; số lượt cán bộ được đào tạo là trên 200 lượt; trên 50 hội thảo, lớp 

đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ của Trung tâm, nhà khoa học làm trong ngành 

bảo tồn, nhà quản lý và cộng đồng với các chủ đề khác nhau;nhờ sự hợp tác nghiên 

cứu mà nhiều đầu sách, tạp chí và bài báo cáo khoa học đã được xuất bản; nhiều 

trang thiết bị nghiên cứu được đầu tư góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho 

Trung tâm. Tổng quát các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN của Trung tâm Tài 

nguyên thực vật trong giai đoạn 1996 đến nay được trích dẫn thông qua các dự án 

hợp tác như sau: 

1. Giai đoạn 1996-2005  

Ngay sau khi thành lập,Trung tâm Tài nguyên thực vật (TNTV) đã tăng cường 

hợp tác Quốc tế với nhiều tổ chức đa và song phương. Đặc biệt, Trung tâm đã được 

đề cử là điều phối viên quốc gia để tham gia vào Ủy Ban Tài nguyên di truyền thực 

vật phục vụ mục tiêu nông nghiệp và lương thực (sau đây gọi tắt là Uỷ ban 

TNTV)của Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO). Là thành viên của Uỷ ban TNTV, 

hàng năm Trung tâm được tham gia các chương trình nghị sự tại các hội nghị, hội 

thảo Quốc tế và góp tiếng nói của mình cũng như chia sẻ thông tin về chương trình 

hành động và kết quả hoạt động bảo tồn, lưu giữ và khai thác tài nguyên di truyền 

thực vật (TNDTTV) của Việt Nam với thế giới. Từ đó đến nay Trung tâm TNTV 

luôn là thành viên tích cực của Ủy ban TNTV. Trung tâm TNTV đã thay mặt cho 

Việt Nam làm thành viên của Ban Kỹ thuật thuộc Ủy Ban TNTV. Ðây là sự ghi 

nhận vị thế cũng như tầm quan trọng của TNDTTV Việt Nam đối với châu Á và 

Thế giới.Trong gian đoạn này Trung tâm TNTV đã triển khai 10 dự án hợp tác quốc 

tế tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thu thập các nguồn gen lúa, khoai môn, cây có 

múi và rau địa phương; bảo tồn in-situ trên đồng ruộng của nông dân hoặc tại vườn 
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gia đình; tăng cường sử dụng nguồn gen rau bản địa nhằm cải thiện dinh dưỡng cho 

các gia đình nghèo; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia để thực hiện và giám 

sát kế hoạch hành động toàn cầu về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di 

truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp. 

Các dự án hợp tác quốc tế tiêu biểu 

-Về thu thập nguồn gen: Dự án "Thu thập nguồn gen lúa ở Việt Nam", từ năm 

1995 – 2000 do Viện lúa Quốc tế (IRRI) tài trợ, tổng số 2.500 nguồn gen lúa được 

địa phương được thu thập (Lưu Ngọc Trình, 2000).Dự án "Thu thập nguồn gen rau" 

do Trung tâm nghiên cứu Rau màu châu Á (AVRDC) tài trợ, thời gian từ 2000-

2003, với kết quả 600 nguồn gen rau được thu thập, 5 lượt cán bộ được cử đi đào 

tạo tại AVDRC. Dự án "Thu thập nguồn gen cây trồng ở Việt Nam" do Nhật Bản tài 

trợ, thời gian từ 1996-2002.Kết quả đã thu thập được khoảng 500 nguồn gen lúa, 

khoai môn sọ và cây có múi; 2 cán bộ của Trung tâm được đào tạo về bảo tồn tại 

Nhật Bản. Năm 2002, Trung tâm được tổ chức FAO hỗ trợ thực hiện Dự án “Đánh 

giá năng lực Quốc gia về Bảo tồn TNDTTV phục vụ mục tiêu an ninh lương thực”. 

Năm 2003, Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) cũng đã tài trợ Trung 

tâm trong việc in ấn tài liệu hướng dẫn Bảo tồn TNDTTV, kết quả 2 quyển sách 

hướng dẫn Bảo tồn được in ấn và phát hành. 

- “Tăng cường cơ sở khoa học của bảo tồn In-situ TNDTTV trên đồng ruộng của 

nông dân”, pha I từ 1997-1999 và pha II (2000 – 2003) được điều phối bởi Tổ chức 

Bảo tồn tài nguyên thực vật Thế Giới (IPGRI)và do Cơ quan Hợp tác và Phát triển 

Thụy sĩ (SDC) tài trợ. Các nghiên cứu về bảo tồn In-situ được triển khai tại các tỉnh 

Ninh Bình, Hòa Bình, Nam Định, Trà Vinh, Thừa Thiên Huế. Dự án đã cung cấp các 

thông tin cơ sở về bảo tồn in-situ, đào tạo nâng cao nhân thức về bảo tồn In-situ, đa 

dạng sinh học nông nghiệp trên đồng ruộng (Lưu Ngọc Trình và cộng sự, 2004). 

- Bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học cây ăn quả nhiệt đới châu Á: xoài, vải và 

cam  quýt ở Việt Nam, 2000 - 2003, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ 

thông qua IPGRI. Hàng chục nguồn gen xoài, vải, cam quýt được thu thập, đánh 

giá, mô tả và đưa vào bảo tồn Ex-situ và In-situ (Nguyễn Thị Ngọc Huệ và Phạm 

Ngọc Liễu, 2004). 

- Dự án “Xúc tiến khai thác sử dụng quỹ gen rau địa phương” do Trung tâm 

Nghiên cứu rau màu châu Á (AVDRC) tài trợ, thời gian từ 2004 -2007. Kết quả các 

gen rau địa phương như mướp, đậu bắp, cà chua chịu nhiệt được đánh giá các đặc 

tính nông học và một số nguồn gen địa phương được mở rộng khai thác tại Hòa 

Bình và Ninh Bình. Thông qua dự án có 4-5 lượt cán bộ được đào tạo về đánh giá 

nguồn gen rau tại AVDRC từ 2-3 tháng (Lưu  Ngọc Trình, 2007). 

- Dự án “Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia để thực hiện và giám sát kế 

hoạch hành động toàn cầu về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền thực 

vật phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp”, giai đoạn 2004- 2010, do Chính 

phủ Nhật Bản tài trợ thông qua FAO/RAP. Dự án đã xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầy 

đủ, có thể tiếp cận một cách dễ dàng và rộng rãi phục vụ bảo tồn hiệu quả và sử 

dụng bền vững TNDTTV vì mục tiêu an toàn lương thực và phát triển nông nghiệp 

lâu dài của đất nước. Cũng trong giai đoạn này Trung tâm đã tham gia Tổ chức hợp 



3 

 

tác khu vực Đông Nam Á về TNDTTV (RECSEA-GPA) do IPGRI làm thư ký 

(Trần Danh Sửu, 2010). 

2. Giai đoạn 2006 đến nay 

Trong giai đoạn này 16 dự án hợp tác quốc tế đã và đang được triển khai với 

tổng kinh phí trên 1 triệu USD. Nội dung chủ yếu của các Dự án triển khai trong 

giai đoạn này là thu thập, mô tả, nhân giống, đánh giá, tư liệu hoá và khai thác phát 

triển các nguồn gen thực vật nông nghiệp; nâng cấp hệ thống thông tin tài nguyên 

thực vật; đào tạo nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn tài 

nguyên thực vật; xây dựng năng lực hiểu biết về các quy chế, cơ chế tham gia các 

hiệp ước quốc tế về nguồn gen thực vật nông nghiệp. 

Các dự án hợp tác quốc tế tiêu biểu: 

- “Bảo tồn và phát triển tài nguyên di truyền thực vật trong vườn gia đình ở 

vùng nông thôn miền Bắc Việt Nam với sự tham gia của cộng đồng” do Quỹ Ford 

tài trợ. Dự án đã đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về bảo tồn 

TNDTTV vườn gia đình và hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng trong bảo tồn và 

phát triển TNDTTV vườn gia đình, thời gian từ 2006-2008 (Phạm Thị Sến và cộng 

sự, 2009). 

– Dự án “Tăng cường năng lực và Hợp tác khu vực để đẩy mạnh bảo tồn và sử 

dụng bền vững tài nguyên Di truyền thực vật ở Châu Á, giai đoạn 2009- 2011”. Dự 

án đã Đề xuất kế hoạch hành động toàn cầu trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững 

tài nguyên thực vật; tổ chức tập huấn cho mạng lưới các cơ quan bảo tồn tài nguyên 

thực vật của Việt Nam về bảo tồn tài nguyên thực vật; kiểm tra lại các tiêu chí và 

mẫu báo cáo để giám sát và  thi  hành  việc  thực hiện kế hoạch hành động toàn cầu; 

tổ chức hội thảo “Năm đa dạng sinh học về các hoạt động tài nguyên di truyền thực 

vật ở Việt Nam”; thu thập thêm dữ liệu mới từ các bên tham gia (cũ và mới) cho cơ 

sở dữ liệu trong cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia; xuất bản 01 cuốn sách về nguồn 

gen đặc biệt có triển vọng nhằm giới thiệu cho sử dụng (Nguyễn Tiến Hưng và cộng 

sự, 2009). 

- Năm 2010, Dự án "Khai thác nguồn gen khoai lang chịu mặn" do SEARCA 

tài trợ. Dự án đã lập bản đồ phân bố của nguồn gen khoai lang đang bảo tồn, đánh 

giá tính chịu mặn và chọn được 30 giống có khả năng chịu mặn; nhân vật liệu tại 

vùng sinh thái phục vụ cho công tác đánh giá; đánh giá được khả năng chịu mặn của 

các giống tại vùng ngập mặn từ số liệu sinh khối, năng suất củ và có một bài báo 

đăng ở tap chí trong nước và một bài trên nguồn dữ liệu của SEARCA (Nguyễn 

Văn Kiên và cộng sự, 2010). 

- Từ năm 2009-2012, Quỹ TRUST tài trợ cho Trung tâm Tài nguyên thực vật 

thực hiện dự án “Nhân một số nguồn gen Từ vạc, khoai Môn sọ và Lúa hiện có tại 

Trung tâm Tài nguyên thực vật”. Kết quả đã nhân và đánh giá các chỉ tiêu nông sinh 

học của 130 nguồn gen khoai Từ vạc, 150 nguồn gen khoai Môn sọ và 2.000 nguồn 

gen lúa; Trung tâm cũng đã gửi lưu giữ kép 2.000 nguồn gen lúa, 63 nguồn gen cây 

có củ tại Ngân Hàng gen của Na Uy (Lã Tuấn Nghĩa, 2012). 

- Dự án "Mô tả và đánh giá tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu 

lương thực và nông nghiệp" do Viện Khoa học Nông sinh Quốc gia Nhật Bản 
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(NIAS) tài trợ giai đoạn 2014-2019. Việc đánh giá tài nguyên di truyền cây trồng 

tìm ra các giống có chất lượng tốt, có khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều 

kiện ngoại cảnh bất lợi phục vụ sản xuất nâng cao thu nhập và đời sống cho nông 

dân là vô cùng quan trọng. Qua hai năm thực hiện của Dự án, hàng trăm nguồn gen 

Bí đỏ, Rau dền, Dưa chuột, Bí xanh đã được đánh giá và tư liệu hoá. Bộ dữ liệu về 

tính chống chịu tốt với điều kiều bất thuận của các tập đoàn này sẽ được sử dụng 

cho các nhà chọn giống để lại tạo. Những giống có tính chống chịu cao sẽ được sử 

dụng trực tiếp trong sản xuất ở các điều kiện bất thuận của môi trường nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu (Trần Danh Sửu, 2016). 

- "Quản lý an toàn nguồn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam, giai đoạn 

2012- 2014" do Mạng lưới Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương thực Châu Á 

(AFACI) tài trợ đã thu thập được 216 nguồn gen lúa cạn và tư liệu hoá được 807 

nguồn gen lúa cạn (bao gồm cả những nguồn gen mới thu thập kể trên); 40 cán bộ 

của Trung tâm Tài nguyên thực vật được tập huấn về điều tra, thu thập, phân lập và  

đánh giá nguồn tài nguyên di truyền lúa (Nguyễn Khắc Quỳnh, 2014). 

- "Phòng chống Begomovirus: Cải thiện sinh kế cho nông dân vùng Châu Á 

nhiệt đới bằng sử dụng các nguồn gen cà chua, ớt, đậu xanh kháng begomovirus và 

quản lý dịch hại tổng hợp", giai đoạn 2012- 2015 do Trung tâm Rau màu Thế giới 

(AVRDC) tài trợ. Dự án điều tra các mẫu bệnh, bọ phấn trắng phục vụ việc phân 

lập các chủng virus gây bệnh; Ðánh giá tính kháng bệnh MYMD của đậu xanh trên 

đồng ruộng; Ðánh giá tính kháng bệnh begomovirus của các mẫu giống ớt của 

AVRDC; Lai tạo thành công và tạo được ít nhất 1 quần thể lập bản đồ gen kháng; 

kiểu hình phân ly tính kháng bệnh của 1-3 quần thể đậu xanh lập bản đồ gen kháng; 

Dữ liệu về tính kháng bệnh trên đồng ruộng của các dòng cà chua được tư liệu hoá; 

Chuẩn đoán được begomovirus bằng kỹ thuật PCR. Dự án đã đào tạo được 01 tiến 

sĩ và 01 thạc sỹ (Nguyễn Thị Lan Hoa và cộng sự, 2015). 

- Trong hai năm 2013- 2014, Giám đốc Trung tâm TNTV được Bộ NN&PTNT 

giao là đầu mối quốc gia chuẩn bị “Báo cáo quốc gia về hiện trạng đa dạng sinh học 

phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp” để đóng góp cho báo cáo Toàn cầu về 

Hiện trạng đa dạng sinh học phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp. Một hội 

nghị quốc gia được tổ chức để lấy ý kiến về báo cáo. Việt Nam là một trong hai 

quốc gia (Việt Nam và Thụy Sỹ) trên toàn thế giới đã hoàn thành báo cáo đúng hạn 

và được FAO phê duyệt. FAO quốc tế đã mờiTrung tâm TNTV thay mặt Việt Nam 

và Thụy Sỹ tham dự đại hội thường niên của Ðại hội đồng FAO để chia sẻ kinh 

nghiệm với thế giới về nỗ lực cũng như kinh nghiệm trong việc chuẩn bị báo cáo 

Quốc gia với Thế giới (Vũ Đăng Toàn và cộng sự, 2015). 

- Cũng trong giai đoạn 2013-2014, FAO khu vực Châu Á cũng tài trợ cho 
Trung tâm TNTV Dự án "Xây dựng năng lực liên quan đến các lĩnh vực của Hiệp 
ước Quốc tế về Tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương thực và nông 
nghiệp ở Việt Nam". Kết quả đã xuất bản được 50 cuốn sách và tổ chức 01 hội thảo 
giới thiệu Hiệp ước quốc tế tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương 
thực và nông nghiệp (Trần Danh Sửu, 2015). 

- Dự án "Nâng cao đa dạng sinh học đảm bảo hệ thống cung cấp giống và dinh 
dưỡng” giai đoạn 2014-2019 do Tổ chức Sáng kiến nâng cao năng lực Cộng đồng 
khu vực Đông Nam Á (SEARICE) tài trợ.Dự án đã triển khai đào tạo nâng cao năng 
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lực cho cộng đồng trong việc quản lý đa dạng sinh học, quản lý vườn gia đình, cải 
thiện hệ thống sản xuất và cung cấp giống trong cộng đồng; nâng cao vai trò của 
phụ nữ trong việc thúc đẩy chế độ ăn dinh dưỡng dựa trên hệ thống những loại thực 
phẩm địa phương. Thêm vào đó, dự án cũng đã và đang đào tạo nâng cao năng lực 
cho phụ nữ để họ có thể nói lên được những nguyện vọng của họ trong việc quyền 
tiếp cận tới nguồn lương thực, thực phẩm và dinh dưỡng (Vũ Đăng Toàn, 2015). 

- Dự án "Nghiên cứu các loại cây có giá trị kinh tế ở Việt Nam" do Cơ quan 
dịch vụ nghiên cứu Nông nghiệp Mỹ (ARS) tài trợ giai đoạn 2014 – 2015. Dự án đã 
hoàn thành triển khai nghiên cứu trên thực địa tại 3 địa điểm khảo sát là Vườn quốc 
gia Tam Đảo, Vườn quốc gia Ba Bể và Vườn quốc gia Hoàng Liên, xác định được 
hiện trạng (nơi phân bố, độ lớn của các quần thể tại điểm phân bố) của các loài 
thuộc 3 chi thực vật trên và tiến hành tổng hợp và phân tích số liệu thực địa. Tiến 
hành thu thập được trên 40 mẫu nguồn gen thuộc trên 20 loài cây có giá trị kinh tế. 
Các mẫu nguồn gen này được lưu giữ kép tại ngân hàng gen thực vật của Mỹ (Trần 
Thu Hoài, 2016). 

- Với mục tiêu điều tra thu thập và bảo tồn chuyển vị (ex-situ) một số loài cây 
hoang dại có họ hàng với cây trồng và đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu cho 
cán bộ trong lĩnh vực bảo tồn nguồn gen, Quỹ tín thác bảo vệ đa dạng cây trồng  
toàn cầu (CROP TRUST) đã tài trợ cho Trung tâm TNTV thực hiện Dự án "Thu 
thập các loài táo, chuối, đậu dại, đậu triều, lúa và khoai lang hoang dại tại Việt 
Nam" giai đoạn 2014 – 2017. Dự án đã tổ chức 01 hội thảo đào tạo cho 15 cán bộ 
của Trung tâm và các cơ quan mạng lưới cùng với 7 nghiên cứu viên từ các quốc 
gia châu Á về thu thập, làm sạch mẫu và bảo quản nguồn gen hoang dại. Tiến hành 
thu thập được trên 100 mẫu nguồn gen cây hoang dại có họ hàng với cây trồng, bảo 
tồn chuyển vị (in situ) các nguồn gen hoang dại tại Trung tâm và lưu giữ kép tại 
Ngân hàng gen thiên niên kỷ của Anh ( KEW’s Millenium Seed Bank) (Vũ Đăng 
Toàn và cộng sự, 2015). 

- Dự án " Nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu và thông tin tài nguyên thực vật 
GB1.5" giai đoạn 2015-2016 được tổ chức CROP TRUST tài trợ đã giúp cho việc 
nâng cấp phần mềm quản lý thông tin GB1.5 tiện dụng, dễ quản lý. Một hội thảo 
đào tạo được thực hiện trong đó 50 cán bộ của Trung tâm đã được hướng dẫn sử 
dụng phần mềm quản lý dữ liệu thông tin TNTV. Dự án cũng đã hỗ trợ một số trang 
thiết bị phục vụ cho việc quản lý thông tin tài nguyên thực vật phục vụ mục tiêu 
lương thực và nông nghiệp (Vũ Đăng Toàn, Nguyễn Thị Duyên, 2016). 

- Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại Hoài Đức, Hà Nội" được tài 
trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2015 – 2016. Thông qua các 
buổi đào tạo, tập huấn trong lớp học và ngoài đồng ruộng về sản xuất rau hữu cơ và 
sử dụng các giống bản địa, trình độ và nhận thức của các hộ nông dân tại 7 thôn 
thuộc xã Vân Côn về kỹ thuật canh tác hữu cơ và bảo quản sau thu hoạch được nâng 
lên. Mô hình sản xuất rau theo hướng hữu cơ của xã Vân Côn thành công đã mang 
lại hiệu quả kinh tế cao - trên 15%, đa dạng nguồn gen rau của xã Vân Côn từ 15 
loại lên 23 loại (Nguyễn Thị Duyên và Vũ Đăng Toàn và cộng sự, 2015). 

- Năm 2014, Giám đốc Trung tâm được Bộ NN&PTNT cử là đầu mối quốc gia 
(NFP) đề xuất dự án xây dựng GIAHS Việt nam tại Hội nghị cấp cao do FAO tổ 
chức tại Trung Quốc. Trung tâm TNTV được FAO hỗ trợ Dự án "Xây dựng hệ 
thống di sản nông nghiệp có tầm quan trọng quốc tế (GIAHS) cho Hệ canh tác nông 
nghiệp tại Cao nguyên đá (Công viên địa chất) Đồng Văn, Việt Nam". Dự án đã tổ 
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chức 01 hội thảo quốc gia lấy ý kiến để thúc đẩy sự công nhận quốc gia và thế giới 
về GIAHS đối với Hệ canh tác nông nghiệp tại cao nguyên đá Đồng Văn, tiến tới 
xây dựng Dự án bảo tồn động Hệ thống di sản nông nghiệp này (Phạm Hùng 
Cương, 2015). 

- "Đánh giá các đặc điểm nông học nguồn gen lúa cạn gạo màu nhằm khuyến 
khích khai thác sử dụng ở Việt Nam giai đoạn 2015- 2017" do mạng lưới Sáng kiến 
hợp tác Nông nghiệp và Lương thực châu Á (AFACI) tài trợ. Cho tới thời điểm hiện 
tại Dự án đã cử 02 cán bộ tập huấn bên Hàn Quốc về quản lý nguồn gen thực vật, 
01 cán bộ tham gia hội thảo về nông nghiệp cơ bản tại Việt Nam do AFACI tổ 
chức; chuẩn bị đồng ruộng cho thí nghiệm vụ mùa; đánh giá 220 nguồn gen lúa cạn 
gạo màu; tổ chức lớp tập huấn về nhân giống và đánh giá nguồn gen lúa với thự 
tham gia của 35 cán bộ nghiên cứu của Trung tâm (Nguyễn Khắc Quỳnh, 2015). 

KẾT LUẬN 

Hợp tác quốc tế trong những năm qua có ý nghĩa rất lớn đối với Trung tâm tài 

nguyên thực vật.Thông qua các dự án hợp tác quốc tế đã có hơn 4.000 nguồn gen 

cây trồng được thu thập, nhiều nguồn gen được đánh giá, hàng trăm lượt cán bộ 

khoa học của Trung tâm được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về bảo tồn 

TNDTTV ở trong và ngoài nước. Nhiều dự án hợp tác quốc tế đã trang bi nhiều cơ 

cở vật chất cho Trung tâm, qua đó đã nâng cao được năng lực nghiên cứu của Trung 

tâm đặc biệt ở giai đoạn đầu khi Trung tâm mới được thành lập. Thêm vào đó, 

thông qua các cuộc Hội thảo Quốc tế các cán bộ khoa học trong Trung tâm có điều 

kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, nâng cao vị thế của Trung tâm 

với bạn bè quốc tế, đồng thời làm giàu thêm kiến thức chuyên môn của mình. Kế 

thừa các thành tựu về hợp tác quốc tế đã đạt được trong 20 năm qua, cùng với sự cố 

gắng của tập thể cán bộ Trung tâm, Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu của Trung 

tâm sẽ góp phần bảo tồn an toàn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây trồng 

nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại mang đậm 

bản sắc dân tộc. 
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