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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
tại Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
Ngày 12 tháng 3 năm 2020, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản
xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Tham dự Hội nghị có các
đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hà Công Tuấn,
Phùng Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Hiệp và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc; đại
diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị trực thuộc; đại
diện một số Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực nông
nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí.
Sau khi nghe Báo cáo về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện
dịch bệnh Covid-19; Báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc
gia cầm; Báo cáo về tình hình cân đối cung cầu thực phẩm và các giải pháp bình
ổn thị trường, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
đã kết luận như sau:
1. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp nói chung và Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng đã nghiêm túc triển khai đến từng địa
phương, đơn vị công tác chống dịch Covid-19. Bộ yêu cầu tất cả các cá nhân, cơ
quan, đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện nghiêm, quyết liệt công tác chống dịch
trong thời gian tới, nhất là các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương
Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.
2. Về công tác chỉ đạo sản xuất phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất
Cùng với sự đồng hành của các địa phương, doanh nghiệp, toàn ngành
nông nghiệp đã tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm
nghiệp, thủy sản; đáp ứng được nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước và
giảm thiểu những tác động của dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp tới
sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản hàng hóa của Việt Nam.

Thời gian tới, dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp, chưa dự báo
được thời điểm kết thúc; ngành nông nghiệp không những phải đối mặt với
những tác động tiêu cực của dịch bệnh gây ra mà còn phải đối mặt với những
thách thức của khí hậu thời tiết cực đoan (như: giông lốc, mưa đá; sự thiếu hụt
nguồn nước ở phía Bắc; hạn hán, mặn xâm nhập gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu
Long); nguy cơ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn rất cao, nhất là bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi và cúm gia cầm. Nhiệm vụ của ngành nông nghiệp trong bối cảnh
hiện nay là rất nặng nề, không chỉ vượt qua những khó khăn thách thức, tiếp tục
phát triển sản xuất, đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước mà còn
phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu giá trị xuất khẩu nông, lâm thủy sản đạt 42 tỷ
đô la Mỹ trong năm nay.
Vì vậy, toàn ngành nông nghiệp và các địa phương cần thống nhất, đảm
bảo nguyên tắc: sớm nhận diện rõ các nguy cơ, thách thức để có giải pháp tổng
thể, phù hợp; tập trung chỉ đạo đồng bộ trong toàn hệ thống và xác định rõ trách
nhiệm, vai trò của người đứng đầu; phát hiện những lợi thế để biến “nguy” thành
“cơ” nhằm có giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; đồng
thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp
theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng, miền trên cơ
sở tăng tỷ trọng nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và liên kết theo chuỗi giá trị,
trong đó:
- Tiếp tục điều chỉnh phù hợp về cơ cấu mùa, vụ lúa, diện tích gieo trồng,
cơ cấu giống hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, trồng lúa kết
hợp với nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của thời
tiết, khí hậu để bảo đảm nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- Tập trung xây dựng và phát triển các vùng sản xuất đối với sản phẩm
xuất khẩu chủ lực, có thị trường thuận lợi. Tập trung rà soát chuyển đổi cơ cấu
chủng loại, giống cây ăn quả chất lượng, phù hợp, có thị trường tiêu thụ ổn định.
Ưu tiên phát triển các giống cây ăn quả đặc sản có lợi thế tại các địa phương.
- Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến,
khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị, dây chuyền
công nghệ tiên tiến, hiện đại và đồng bộ; đa dạng hóa sản phẩm chế biến, tăng
cường chế biến sâu. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân
trong chuỗi giá trị.
- Tiếp tục chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản với các đối tượng chủ lực
là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra và các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao.
- Tiếp tục các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn
châu Phi để không tái nhiễm; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục
đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá bán mặt hàng thịt lợn trong nước, đảm
bảo hài hòa lợi ích của các bên để ngành chăn nuôi lợn phát triển bền vững.
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- Chỉ đạo điều chỉnh giảm mức tăng trưởng về đầu con và sản lượng gia
cầm, tránh dư thừa, gây thiệt hại cho người chăn nuôi; kiểm soát chất lượng và
nguồn gốc con giống, nhất là giống nhập khẩu. Khuyến khích các địa phương,
người dân mở rộng quy mô đàn gia súc ăn cỏ theo hướng cả thịt và sữa…
3. Công tác khai thông, phát triển thị trường
- Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông, lâm nghiệp và thủy sản; từng
bước giảm dần mức độ phụ thuộc vào một số thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn cao
về xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý;
- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu
thụ các mặt hàng nông sản, tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu
thụ hàng nông sản trong nước.
- Để kịp thời nắm bắt thông tin thị trường, điều tiết sản xuất, phục vụ
công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ giao nhiệm vụ cho các đơn vị:
+ Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản chủ trì, phối hợp với
Vụ Hợp tác quốc tế; Viện Chính sách và Chiến lược nông nghiệp, nông thôn:
* Xây dựng ngay các kênh trao đổi, cung cấp thông tin để nắm bắt
thường xuyên, kịp thời thông tin thị trường nông sản tại các thị trường truyền
thống và trọng điểm của Việt Nam, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, EU và
Trung Quốc… Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá, dự báo kịp thời nhu cầu,
những biến động đột biến của thị trường nông sản do tác động của Dịch bệnh
Covid-19 gây ra; chủ động thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ.
* Riêng thị trường Trung Quốc, tăng cường công tác phối hợp; chuẩn bị
thật tốt các điều kiện để mở rộng xuất khẩu sau khi khống chế được dịch và
thương mại trở lại bình thường.
* Đề xuất các giải pháp đàm phán, tìm kiếm và mở rộng thị trường mới,
có nhiều tiềm năng như: Liên bang Nga, Brazil, Ấn Độ, ASEAN; các giải
pháp tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu nông
sản theo các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết.
+ Giao các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp; các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi:
* Chủ động phối hợp với các hiệp hội ngành hàng nắm bắt thông tin về thị
trường, tình hình sản xuất, xuất khẩu nông sản; xây dựng kịch bản, tính toán,
dự báo ngắn hạn và dài hạn đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm chủ
lực thuộc phạm vị quản lý của đơn vị trước tác động của Dịch bệnh Covid-19;
* Tham mưu để Bộ chỉ đạo các địa phương, ngành hàng điều tiết quy
mô, cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi linh hoạt theo tín hiệu thị trường, thích
ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng, miền đảm bảo đáp ứng nhu cầu
trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu.
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+ Giao các Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản
và Thủy sản:
* Khẩn trương tổ chức đàm phán, mở rộng các mặt hàng nông sản xuất
khẩu chính ngạch tại các thị trường truyền thống và trọng điểm của Việt Nam;
tiếp cận thị trường mới trong bối cảnh sản xuất toàn cầu bị tác động bởi dịch
bệnh Covid-19;
* Nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương, các
hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và người dân trước sự điều chỉnh, yêu cầu
mới trong chính sách nhập khẩu của các quốc gia để tham mưu, đề xuất Bộ
những giải pháp, biện pháp tháo gỡ.
4. Về hoạt động thông tin, truyền thông:
- Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt việc
cung cấp thông tin cho báo chí; chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài xây
dựng các chương trình thông tin, truyền thông để kịp thời phản ánh tình hình sản
xuất và xuất khẩu nông sản trong điều kiện ứng phó dịch bệnh Covid-19.
- Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện
chuyên mục “Tái cấu trúc Nông nghiệp thích ứng với dịch Covid-19” trên báo in
và báo điện tử để kịp thời thông tin, truyền thông về những giải pháp, biện pháp chỉ
đạo thực hiện của Bộ, ngành.
- Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch
thông tin, truyền thông theo nhiệm vụ được giao; phối hợp với Văn phòng Bộ tổ
chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Trung tâm Tin học và Thống kê chủ trì việc biên soạn, biên tập thông tin,
tài liệu về các giải pháp, biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản để
đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ (mard.gov.vn) đảm bảo kịp thời, chính xác,
phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.
5. Về những kiến nghị, đề xuất của địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp:
- Về đề xuất tiếp tục đẩy mạnh mở cửa thị trường nông sản: Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức
các hội nghị, các đợt xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, tạo điền kiện
tốt nhất cho các sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản của nước ta tiếp cận các thị
trường, thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu tiếp tục phát triển; đề nghị các địa
phương chủ động triển khai xúc tiến, phát triển thị trường, nhất là tại các địa bàn
trọng điểm của Trung Quốc ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế hoàn
toàn; có phương án chuẩn bị tốt đối với kịch bản nhu cầu nông sản, thủy sản của
thị trường tăng cao sau khi hết dịch Covid-19.
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- Về các kiến nghị liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn (về thuế, tín
dụng…) cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp: Hiện nay,
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương tổng hợp, trình cấp
có thẩm quyền sớm ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các
doanh nghiệp nói chung; trong đó có các doanh nghiêp sản xuất - kinh doanh
trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Về các kiến nghị liên quan đến việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục
vụ sản xuất nông nghiệp: Bộ sẽ tổng hợp trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận :
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Vụ: KH, TC, KHCN;
- Các Cục: TT, BVTV, CN, TY, CBPTTT, QLCL;
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