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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp
giao ban công tác tháng 10/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019
Ngày 28/10/2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp giao
ban công tác tháng 10/2019, triển khai nhiệm công tác tháng 11/2019 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:
1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật
a) Cục Trồng trọt:
- Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để chỉ đạo
hoàn thành sớm việc xuống giống lúa Đông Xuân ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long phù hợp với điều kiện nguồn nước, tránh thời điểm xâm nhập mặn lên cao;
- Tiếp tục theo dõi sát sao, chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019 đảm bảo
thắng lợi ở các tỉnh miền Bắc;
- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu 2019,
sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân
2019-2020 các tỉnh DHNTB&TN; Hội nghị tái canh cà phê (dự kiến tổ chức vào
tháng 11/2019 tại Lâm Đồng); Hội nghị tổng kết 10 năm phát triển cao su (tổ
chức vào ngày 6/11/2019 tại TP HCM);
b) Cục Bảo vệ thực vật:
- Tiếp tục theo dõi sát sao, chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trên cây trồng, chú ý phòng chống sâu năn gây hại trên cây lúa;
- Chuẩn bị kỹ nội dung, kịch bản đón tiếp đoàn Trung Quốc sang kiểm tra
vùng trồng thạch đen và sầu riêng tại Việt Nam để chuẩn bị các điều kiện xuất
khẩu sang Trung Quốc.
2. Về chăn nuôi - thú y
a) Cục Chăn nuôi:
- Tiếp tục chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển
ngành chăn nuôi;
- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông và chỉ đạo hướng dẫn các địa
phương đẩy mạnh áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học để tái
đàn ở những vùng, địa phương đảm bảo điều kiện an toàn.

b) Cục Thú y:
- Tiếp tục theo dõi sát sao, chỉ đạo các biện pháp quyết liệt khống chế
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời theo dõi tình hình dịch bệnh đối với các
bệnh nguy hiểm khác, như: Cúm gia cầm, LMLM, Tai xanh...;
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên thủy sản, nhất là đối với
các loại bệnh trên tôm.
3. Về thủy sản
* Giao Tổng cục Thủy sản:
- Tập trung chuẩn bị kỹ kịch bản, kế hoạch đón tiếp đoàn EU sang Việt
Nam kiểm tra tình hình khắc phục thẻ vàng của EC và buổi làm việc giữa Ban
Chỉ đạo Quốc gia về IUU do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ
đạo với đoàn EU (tháng 11/2019);
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để khẩn trương tổ
chức 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.
4. Về lâm nghiệp
* Giao Tổng cục Lâm nghiệp:
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là đối với rừng
phòng hộ, rừng đặc dụng…;
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Nghệ An để xây dựng Khu
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp tại Nghệ An.
5. Về thủy lợi
* Giao Tổng cục Thủy lợi:
- Phối hợp với Cục Trồng trọt chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch lấy nước phục
vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ;
- Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh
Đồng bằng Sông Cửu Long để tham mưu kịp thời cho công tác chỉ đạo điều
hành của Lãnh đạo Bộ.
6. Về phòng chống thiên tai
* Giao Tổng cục phòng chống thiên tai:
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động các
biện pháp ứng khó kịp thời, nhất là công tác đảm bảo an toàn đê sông, đê biển;
đồng thời thống kê, tổng hợp lại tình hình thiệt hại do các loại hình thiên tai gây
ra trong 10 tháng vừa qua.
7. Về xây dựng cơ bản
* Giao Cục Quản lý xây dựng công trình:
- Phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính rà soát, thống nhất lại số liệu kết
quả giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 10 tháng đầu năm 2019 của Bộ;
2

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban về công tác xây dựng cơ bản;
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị thực hiện thi công Dự án
thủy lợi Cái lớn - Cái Bé.
8. Về chế biến và thương mại
a) Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, hoàn chỉnh Bộ
hồ sơ tài liệu tổng hợp về tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam
sang thị trường các nước để báo cáo Lãnh đạo Bộ và đăng tải lên Website của Bộ;
- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo
vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
- Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại nông sản tại Thượng
Hải, Trung Quốc;
- Chuẩn bị làm việc với tỉnh Hải Dương về thúc đẩy việc xây dựng nhà
máy chế biến rau củ tại Hải Dương.
b) Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị
trường nông sản, Cục Kinh tế và PTNT sớm tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý
cho dự thảo Chiến lược phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa
nông nghiệp đến năm 2030 (dự kiến tổ chức vào giữa tháng 11/2019).
9. Về phát triển nông thôn
a) Văn phòng điều phối Nông thôn mới TW:
- Khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội để chuẩn bị chính
sách tín dụng cho chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
- Sớm hoàn thiện thủ tục trình Bộ phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội
đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp
Quốc gia;
- Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi sớm chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết
Quyết định 62/2004/QĐ-TTg, ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín
dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn.
b) Cục Kinh tế hợp tác và PTNT:
- Sớm hoàn thiện nội dung trình Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kế
hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình
“Không còn nạn đói” ở Việt Nam;
- Tiếp tục rà soát, đôn đốc triển khai các dự án sắp xếp, ổn định dân cư
(2.500 tỷ đồng) theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Giải pháp
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ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm
trường tại Tây Nguyên” tổ chức vào ngày 09/12/2018;
- Rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ để đảm bảo không chồng chéo giữa
Bộ và Ủy ban Dân tộc khi thực hiện các chương trình, dự án về di dân và các nội
dung liên quan khác;
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để
đẩy mạnh việc hợp tác đưa lao động nông nghiệp, thực tập sinh Việt Nam sang
làm việc tại Nhật Bản;
- Sớm hoàn thiện các thủ tục xin chủ trương về việc tổ chức Lễ tuyên
dương các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập
thể, HTX (dự kiến tổ chức vào tháng 12/2019).
10. Về các nhiệm vụ khác
a) Vụ Kế hoạch:
- Chuẩn bị kỹ để tổ chức Diễn đàn về an ninh lương thực, tiến tới Hội
nghị Tổng kết 10 năm về an ninh lương thực quốc gia; Hội nghị toàn quốc về
phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp;
- Hoàn chỉnh các số liệu về kết quả sản xuất trong Báo cáo tình hình thực
hiện kế hoạch 10 tháng và nhiệm vụ tháng 11 của Bộ để chuẩn bị cho Bộ trưởng
họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019.
b) Giao Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ:
Chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết “30” của
Bộ Chính trị về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
nông, lâm nghiệp.
c) 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, đã có trong kế hoạch, đảm
bảo chất lượng, tiến độ và tính khả thi, nhất là đối với các văn bản hướng dẫn
Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi.
- Chuẩn bị sẵn sàng các nội dung phục vụ Bộ trưởng trả lời chất vấn trước
Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV từ ngày 06-08/11/2019.
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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