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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019
Ngày 31/7/2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp giao
ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm công tác tháng 8/2019 của Bộ; tham dự
cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Sau khi
nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG
1. Về bảo đảm kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng của ngành
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tổ chức rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, chỉ
đạo triển khai quyết liệt các biện pháp để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các
kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng được giao.
2. Về hoàn thiện thể chế
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chủ động, quyết liệt trong việc triển khai xây
dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công, đảm bảo
chất lượng, tiến độ và tính khả thi, nhất là việc hoàn thiện trình các cấp có thẩm
quyền ban hành các văn bản hướng dẫn các Luật đã được Quốc hội thông qua.
3. Về cải cách hành chính
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt
giảm thủ tục hành chính, xã hội hóa các dịch vụ công; tiếp tục rà soát, đẩy mạnh
triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, đảm bảo thông suốt và hiệu quả.
4. Về công tác thông tin truyền thông
Các đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhất là có các giải pháp kịp thời và
phù hợp để xử lý đối với các vấn đề nóng, nhạy cảm của ngành.
5. Về công tác trả lời kiến nghị cử tri
Các đơn vị chủ động tích cực hoàn thành việc trả lời kiến nghị cử tri trước
kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIV, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THÁNG 8/2019
1. Về trồng trọt- bảo vệ thực vật
a) Cục Trồng trọt:

Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết,
hạn hán và xâm nhập mặn để chỉ đạo các địa phương, nhất là đối với các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long bố trí cơ cấu mùa vụ phù hợp, tăng cường sử dụng
giống ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao, giảm diện tích gieo cấy giống
chất lượng thấp.
b) Cục Bảo vệ thực vật:
- Phối hợp với Cục Trồng trọt khẩn trương có kế hoạch hướng dẫn các địa
phương về cơ cấu giống, các biện pháp kỹ thuật để phòng chống sâu keo mùa thu
gây hại trên cây ngô;
- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus
hại sắn, hướng dẫn quy trình chăm sóc và đẩy nhanh nghiên cứu đưa giống sạch
bệnh vào sản xuất;
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến trình mở cửa thị trường cho các loại
nông sản của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc (sầu riêng,
chanh leo, bơ, bưởi, khoai lang...);
- Có văn bản gửi các bên liên quan để nhập khẩu một số trái cây đã được
xem xét kỹ theo chủ trương, phù hợp với thông lệ quốc tế, gồm: (1) Thủ tục để
nhập khẩu quả dưa vàng của Braxin sang Việt Nam; (2) Thông báo cho phía Mỹ
về việc thành lập đoàn Việt Nam sang Mỹ để kiểm tra, đánh giá các điều kiện để
nhập khẩu quả cam vào Việt Nam (dự kiến trong tháng 9/2019);
- Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị, Hiệp hội, doanh
nghiệp xuất khẩu về các điều kiện, thủ tục xuất khẩu quả nhãn sang Úc, quả vải
sang Nhật sau khi được các nước cho phép nhập khẩu;
- Chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng
phân bón hữu cơ (dự kiến tổ chức vào ngày 28/8/2019); phối hợp với Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc về Quản lý dịch hại tổng hợp
(IPM) trên cây trồng.
2. Về chăn nuôi – thú y
a) Cục Chăn nuôi:
- Có kế hoạch cụ thể trình Lãnh đạo Bộ để tổ chức Hội nghị Tổng kết 10
năm Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;
- Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia cầm, gia
súc ăn cỏ để bù đắp cho chăn nuôi lợn; phát triển chăn nuôi lợn hữu cơ;
- Chỉ đạo chặt chẽ việc tái đàn lợn, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các
địa phương: Rà soát, xác định những cơ sở chăn nuôi lớn đảm bảo thực hiện an
toàn sinh học; những vùng không bị dịch; những vùng bị dịch nhưng đã qua 30
ngày không tái dịch, đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn sinh
học thì có thể tái đàn; duy trì đảm bảo thật tốt các giải pháp, trong đó chú ý chất
lượng và nguồn gốc con giống sạch bệnh.
2

b) Cục Thú y:
- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khống chế dịch tả lợn Châu
Phi; tăng cường hướng dẫn các địa phương biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc
bệnh, nhất là ở các tỉnh phía Nam;
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng
bệnh dịch tả lợn Châu Phi;
- Tổ chức làm việc với các Doanh nghiệp để hoàn tất việc giám sát dịch
bệnh, nhằm mục tiêu xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên vào tháng 10/2019 theo
Nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam sang Trung Quốc đã
được ký kết.
3. Về thủy sản
* Giao Tổng cục Thủy sản:
- Chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội nghị với Vasep và các Doanh nghiệp để chia
sẻ thông tin và tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu thủy sản (tháng 8/2019); Hội
nghị Tổng kết Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ về
một số chính sách phát triển thủy sản (tháng 9/2019);
- Chuẩn bị kỹ kịch bản, kế hoạch đón tiếp đoàn EU sang Việt Nam kiểm
tra tình hình khắc phục thẻ vàng của EC (tháng 11/2019); tham mưu cho Bộ tổ
chức buổi làm việc, ký kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Quốc phòng.
4. Về lâm nghiệp
* Giao Tổng cục Lâm nghiệp:
- Rà soát, có văn bản trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc
thực hiện cấp gạo cho người dân miền núi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP,
ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng,
gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu
số giai đoạn 2015-2020;
- Hoàn thiện, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch
thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT;
- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ (dự kiến tổ
chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2019).
5. Về thủy lợi
* Giao Tổng cục Thủy lợi:
- Đánh giá tình hình hạn hán vừa qua ở các tỉnh miền Trung; sớm có số liệu
tổng hợp về tình hình thiếu nước sinh hoạt của người dân, đồng thời đề xuất các
mô hình điểm, nhất là mô hình xây dựng bể chứa nước mưa để nhân ra diện
rộng;
- Hàng tuần có báo cáo Bộ về diễn biến dòng chảy vùng Châu Đốc và Tân
Châu để phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ;
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- Tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cấp bách
các hồ chứa (gói hỗ trợ 500 tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định
số 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018), nhất là đối với 02 tỉnh Bắc Kạn và Lào Cai.
6. Về phòng chống thiên tai
- Tiếp tục kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, nhất là đối với những đoạn đê xung
yếu ở một số tỉnh: Nam Định, Thái Bình…
- Khẩn trương tổ chức Diễn tập ứng phó với bão mạnh, lũ lớn ở khu vực
miền Trung (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2019).
7. Về xây dựng cơ bản
* Giao Cục Quản lý xây dựng công trình:
- Tổ chức Hội nghị giao ban về công tác xây dựng cơ bản để chỉ đạo, đôn
đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án xây dựng
cơ bản, nhất là đối với các dự án có nguy cơ giải ngân chậm;
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Cái Lớn
- Cái Bé.
8. Về phát triển nông thôn
Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với các địa phương để hoàn thành việc tổ chức Hội nghị ở các vùng,
tiến tới Hội nghị toàn quốc về Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; khẩn trương đôn đốc các địa
phương báo cáo để tổng hợp xây dựng Báo cáo tổng kết của Bộ.
9. Về chế biến và thương mại
* Giao Cục Chế biến và Phát triển trị trường nông sản:
- Chuẩn bị kỹ để phối hợp với Bộ Công Thương, VCCI tổ chức Hội nghị
bàn các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc
trong điều kiện hiện nay;
- Làm việc với Hiệp hội mía đường Việt Nam để tổng hợp các kiến nghị
và tham mưu Bộ, báo cáo Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các
doanh nghiệp ngành mía đường.
10. Về công tác kế hoạch, tài chính:
a) Giao Vụ Kế hoạch:
- Có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương rà soát các đề xuất dự án
đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 theo nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, tổng hợp danh mục các dự án đề xuất đảm bảo
đúng thời gian, quy trình và tính khả thi cao;
- Phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc rà soát các nguồn
vốn kết dư của các dự án thực hiện năm 2019 để sớm báo cáo Bộ kịp thời điều
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chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án có khối lượng thi công, có khả năng giải
ngân;
- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu sử dụng
nguồn vốn đầu tư dự phòng giai đoạn 2016-2020;
- Khẩn trương hoàn thành dự kiến kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch
đầu tư năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính
phủ theo quy định.
b) Giao Vụ Tài chính: Hoàn thiện kế hoạch dự toán ngân sách phần sự
nghiệp năm 2020, 3 năm (2020-2022), trong đó lưu ý nguồn kinh phí để xử lý
các vấn đề cấp bách của ngành: về công tác xúc tiến thương mại, phòng chống
thiên tai, dịch bệnh, công tác văn phòng…; chủ động làm việc với các cơ quan
có liên quan của Bộ Tài chính.
11. Về các nhiệm vụ khác:
a) Giao Vụ Tổ chức cán bộ:
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, 19; phổ
biến và nhân ra diện rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, nhất là ở các khối
Viện, Trường;
- Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi hoàn thành việc bàn giao Trung tâm
Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn về trực thuộc Tổng cục
Thủy lợi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
b) Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Chỉ đạo đẩy mạnh và
thực hiện có hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ, nhất là các chương
trình phục vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới.
Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (TH).
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