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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
tại Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 28/6/2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị Sơ
kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6
tháng cuối năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng; lãnh đạo
các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ.
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông
nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo
cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và ý kiến của các đại biểu tham dự
Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
1. Kết quả đạt được
Sáu tháng đầu năm 2019, toàn ngành nông nghiệp triển khai kế hoạch với
nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát và
diễn biến phức tạp; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ảnh hưởng lớn
đến sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông lâm thủy sản; thời tiết diễn biến bất
thường và khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu... Trước tình hình đó,
ngay từ đầu năm Bộ đã có những nhận định sát thực tế để đưa ra các quyết sách
và mục tiêu tăng trưởng phù hợp, nhất là sớm ban hành Kế hoạch hành động
thực hiện Nghị quyết số 01, 02/NQ-CP và chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh
thần và quyết tâm chính trị cao nhất; với phương châm chỉ đạo “ráo riết, đồng
bộ, quyết liệt” và sự đóng góp của toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, bà
con nông dân cả nước và đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng
hướng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên cơ bản Bộ đã hoàn thành nhiệm
vụ kế hoạch đề ra, sản xuất toàn ngành đã duy trì mức tăng trưởng khá, giá trị
sản xuất toàn ngành tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó, nông
nghiệp tăng 1,44%, lâm nghiệp tăng 4,20% và thủy sản tăng 6,47%); tổng kim
ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 19,77 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng
kỳ. Mặt khác, Bộ đã chủ động và tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề, tình
huống đột xuất của ngành, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh trên
cây trồng, vật nuôi (bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, sâu keo mùa thu...).

2. Một số khó khăn, tồn tại chủ yếu
Trong 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên,
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành, cũng như
trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế,
đó là: (1) Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống bệnh DTLCP, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có sự chỉ đạo quyết
liệt, đồng thời có sự vào cuộc của các địa phương, tuy nhiên, bệnh dịch tả lợn
Châu phi tiếp tục có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền
vững của ngành chăn nuôi và tốc độ tăng trưởng của ngành năm 2019. (2) Thị
trường thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến rất nhanh và phức tạp, đặc biệt
là thị trường Trung Quốc đã tác động đáng kể đến xuất khẩu các mặt hàng nông
lâm thủy sản của Việt Nam. (3) Công tác chỉ đạo điều hành ở một số đơn vị
chưa sâu sát và quyết liệt, xử lý công việc còn máy móc, hình thức, làm cho
xong (4) Thủ tục hành chính mặc dù đã được cắt giảm, tuy nhiên có chỗ vẫn còn
rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019
tại các báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề nghị các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo
Thủ trưởng các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá sâu từng lĩnh vực phụ trách để
xác định các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019
ở mức cao nhất.
Từ những kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đánh giá
những khó khăn và thuận lợi đối với lĩnh vực nông nghiệp và PTNT cho thấy
những nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm rất lớn, đòi hỏi toàn ngành phải tập
trung nỗ lực thực hiện với tinh thần và quyết tâm cao nhất; trong đó các đơn vị
thuộc Bộ cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các
Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2019 và Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 về kế hoạch hành
động của Bộ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ,
Quyết định số 02/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 về kế hoạch hành động thực
hiện kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2019, kịp thời tham mưu
điều chỉnh để đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
2. Các đơn vị tiếp tục hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật năm 2019, đảm bảo chất lượng và tiến độ, tránh để xảy ra sai sót về
nội dung trong các văn bản.
3. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công
nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, nhất là tiếp tục cắt
giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp.
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4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để
xử lý các vấn đề nổi cộm của ngành, cụ thể:
- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra; đồng thời chỉ đạo
thúc đẩy phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản... để bù đắp thiếu
hụt sản phẩm thịt lợn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân
theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội;
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để giải quyết việc gỡ “Thẻ vàng” của
EC đối với đánh bắt hải sản của Việt Nam; chỉ đạo các địa phương thực hiện
nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về chống
khai thác IUU, đặc biệt là ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng
biển nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cảng cá và hệ thống
giám sát tàu cá theo yêu cầu;
- Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển thị
trường xuất khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc; chỉ đạo đẩy nhanh xuất khẩu
sữa và măng cụt sang Trung Quốc theo các Nghị định thư đã được ký kết.
Chuẩn bị tốt các điều kiện để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy
sản Việt Nam khi các Hiệp định CPTPP và EVFTA có hiệu lực. Triển khai thực
hiện có hiệu quả, đồng bộ Hiệp định VPA/PLEGT đã được phê duyệt, tạo điều
kiện đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU.
5. Về các nhiệm vụ cụ thể khác:
a) Cục Trồng trọt:
- Theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để chỉ đạo duy trì sản xuất vụ Thu
Đông ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; chỉ đạo sản xuất vụ Mùa và Hè
Thu đảm bảo thắng lợi trên cả nước;
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát việc chuyển đổi đất lúa hiệu quả thấp nhất là các
vùng thiếu nước sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn.
b) Cục Chăn nuôi: Chuẩn bị kỹ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Chiến
lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020; đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành
chăn nuôi.
c) Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Tiếp tục tăng cường
kiểm soát và nhân rộng các điển hình chuỗi quản lý an toàn thực phẩm.
d) Tổng cục Thủy sản:
- Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn
bản hướng dẫn Luật;
- Tập trung chỉ đạo phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản, phấn đấu
đạt và vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2019.
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đ) Tổng cục Thủy lợi:
- Nghiên cứu, điều chỉnh Chiến lược Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2030 2050 theo hướng đa mục tiêu, vừa đảm bảo phục vụ sản xuất, an ninh lương
thực vừa đảm bảo an ninh nguồn nước; rà soát, tính toán, tổng hợp nhu cầu
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp;
- Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động của việc chuyển từ phí sang giá
giá dịch vụ thủy lợi;
- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ quy hoạch thủy lợi theo Luật Quy
hoạch; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nhiệm vụ lập Quy
hoạch ngành quốc gia.
e) Tổng cục Phòng, chống thiên tai:
- Tập trung theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến
thời tiết để chủ động phương án ứng phó với tình hình mưa bão; kịp thời triển
khai khắc phục hậu quả sau mưa bão; tăng cường chỉ đạo, điều hành, có các giải
pháp bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa, đê điều ở các địa phương.
- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo Bộ về chương trình, kịch bản chi tiết
các hoạt động tưởng niệm về 20 năm lũ lớn miền Trung 1999-2019 (dự kiến tổ
chức vào tháng 8/2019 tại Huế).
- Tổ chức rà soát các điểm sạt lở bờ biển Đông, biển Tây thuộc hai tỉnh
Cà Mau và Kiên Giang để sớm hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án di
dời dân cư khỏi các vùng bị sạt lở.
f) Tổng cục Lâm nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo triển khai các chương trình, kế
hoạch về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tập trung trồng và chăm sóc rừng;
tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiệm nghiêm công tác phòng cháy,
chữa cháy rừng.
g) Về xây dựng cơ bản:
* Cục Quản lý xây dựng công trình:
- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các
dự án xây dựng cơ bản, nhất là các dự án ODA.
- Phối hợp với Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các
dự án xây dựng cơ bản do Bộ quản lý, đảm bảo thực hiện nghiêm Luật Phòng,
chống tham nhũng.
* Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
rà soát, đánh giá tổng thể lại các dự án ODA để chuẩn bị cho giai đoạn tới.
h) Vụ Kế hoạch: Chủ động tham mưu rà soát, điều chỉnh kế hoạch tăng
trưởng các ngành, lĩnh vực cụ thể và toàn ngành phù hợp với yêu cầu thực tiễn
để Bộ chỉ đạo; xây dựng kế hoạch ngành năm 2020 để trình Ban cán sự vào cuối
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tháng 7; chủ động tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 kịp thời nhằm
đáp ứng tiến độ các dự án có khối lượng thi công, có khả năng giải ngân.
i) Văn phòng điều phối NTM Trung ương: Chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội
nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2010-2020.
k) Vụ Tổ chức cán bộ: Rà soát công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của các
đơn vị, nhất là đối với các Tổng cục: Thủy lợi; Phòng, chống thiên tai đảm bảo
đáp ứng yêu cầu công việc.
l) Vụ Quản lý doanh nghiệp: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn
trương hoàn thiện Đề án thành lập các doanh nghiệp công ích để quản lý, khai
thác các công trình thủy lợi theo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ.
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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