BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 554

/TB-BNN-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm2020

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020
của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển
nông nghiệp bền vững năm 2020
Ngày 07/01/2020, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị
triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp bền vững năm 2020; cùng dự hội
nghị có các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ;
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm
2019 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020; ý kiến
của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận
như sau:
1. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2019
Năm 2019, Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh
đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm
và lan rộng trên cả nước, gây thiệt hại chưa từng có đối với ngành chăn nuôi;
tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra
bất thường, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, sạt lở, xâm nhập mặn; tác động từ chiến
tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, làm cho sản xuất, xuất nhập khẩu
nông sản chủ lực luôn đứng trước những rủi ro... Tuy nhiên, với sự chủ động,
nhận định đúng tình hình, đặt mục tiêu cao để tạo áp lực phấn đấu cho từng đơn vị,
sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể trong từng lĩnh vực, xử lý tình huống nảy sinh một cách
quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt và kịp thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính
trị, các thành phần kinh tế và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong
thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đưa nông nghiệp nước ta vượt qua khó khăn,
duy trì được đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc
độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 2,01%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
54%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD; tỷ lệ che
phủ rừng đạt 41,85%.
2. Nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2020
Năm 2020, sẽ là năm có nhiều khó khăn, thách thức: (1) Thiên tai sẽ tiếp
tục khắc nghiệt, hiện nay mực nước hồ, sông ở đồng bằng sông Hồng xuống
thấp trong khi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đang bị khô hạn, xâm nhập
mặn. Theo dự báo, năm nay có thể xảy ra mưa bão nhiều hơn trung bình nhiều
năm. (2) Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiếp tục sẽ là thách thức lớn, bệnh

Dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có vắc-xin phòng trừ; các nước láng giềng như
Philipines, Indonesia hay Thái Lan dịch mới vào đỉnh điểm; nguy cơ về dịch
cúm gia cầm, sâu keo mùa thu… vẫn còn tiềm ẩn, không thể chủ quan. (3) Thị
trường nông sản còn nhiều khó khăn, diễn biến khó lường.
Năm 2020, Bộ được giao chi tiêu kế hoạch rất cao, vì vậy các đơn vị cần
phát huy kết quả đạt được trong năm 2019 và tập trung triển khai thực hiện tốt
một số nhiệm vụ sau:
a) Các đơn vị căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của
Chính phủ, Nghị quyết số 969-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2020 của Ban cán sự
Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quyết định số 42/QĐ-BNN-KH ngày
02/01/2020 về kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện
Nghị quyết 01/NQ-CP để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của đơn vị, trong
đó các đơn vị sự nghiệp công phải xây dựng kế hoạch theo tiêu chí tự chủ, nhất
là tự chủ về tài chính.
Vụ Kế hoạch theo dõi, đôn đốc các đơn vị ban hành trước ngày
20/01/2020. Hàng quý tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng.
b) Các đơn vị phải có giải pháp đồng bộ, bám sát công việc được giao để
đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất. Đồng thời, nâng cao khả năng ứng phó với
các vấn đề mới nảy sinh, nhất là ứng phó với diễn biến bất lợi của thị trường
nông sản.
Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị kỹ, sâu sắc tình hình các thị trường nông sản
lớn và tiềm năng của Việt Nam như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Braxin, Asean...
Đồng thời, phối hợp với Tổng cục Thủy sản tiếp tục tập trung việc gỡ “thẻ
vàng” của EC đối với thủy sản của Việt Nam.
c) Các đơn vị phải chuẩn bị tốt Kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025,
trong đó ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các chương trình, dự án của ngành nông
nghiệp như: Cơ cấu lại nông nghiệp; phát triển lâm nghiệp bền vững; phát triển
thủy sản bền vững, phòng tránh thiên tai, biến đổi khí hậu; bố trí dân cư các
vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc
dụng; tăng cường năng lực khối viện, trường…
Vụ Kế hoạch chủ trì thẩm định chuẩn bị các dự án đầu tư trong kế hoạch
trung hạn; chủ động tham mưu, tổng hợp bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các
chương trình, dự án theo đúng các quy định hiện hành, phát huy hiệu quả đầu
tư; theo dõi, đánh giá kết quả hàng tháng tại các Hội nghị giao ban của Bộ.
d) Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực
hiện các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo các đơn vị phải chủ động, sáng tạo, đổi
mới phương thức làm việc và lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán
bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.
d) Các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành
chính, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của
Chính phủ.
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Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ
nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ công tác của Bộ để tăng cường kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết số 19 và Nghị
quyết số 02 của Chính phủ.
đ) Các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý tài sản và đất đai được
giao theo đúng quy định.
Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế tăng cường
kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; trong đó Vụ Tài chính sớm công khai
dữ liệu về đất đai của các đơn vị, chủ động tham mưu để phối hợp với các cơ
quan liên quan của Bộ Tài chính, các địa phương để xử lý việc quản lý đất đai
của các đơn vị thuộc Bộ theo đúng các quy định.
e) Về một số lĩnh vực cụ thể:
- Về kinh tế hợp tác, phát triển hợp tác xã nông nghiệp: Các đơn vị lưu ý
thúc đẩy phát triển các hợp tác xã nông nghiệp để bảo đảm hoàn thành mục tiêu
có 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
vào năm 2020, nhất là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, chăn
nuôi và khai thác thủy sản.
- Về xây dựng nông thôn mới: Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Trung ương sớm có kế hoạch xây dựng bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn
mới cho giai đoạn tiếp theo; tổ chức đánh giá và chỉ đạo quyết liệt Chương trình
OCOP bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu có 2.400 sản phẩm
OCOP vào năm 2020.
- Về thị trường nông sản: Các đơn vị theo lĩnh vực được giao cần tổ chức
đánh giá tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với việc
xuất khẩu nông sản hàng hóa (có hiệu lực từ năm 2020), nhất là đối với các mặt
hàng nông sản bị tổn thương nhiều. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các thị trường
trọng điểm, nhất là là thị trường Asean.
Cục Chăn nuôi tổ chức tổng điều tra, đánh giá tình hình phát triển sản
xuất, nuôi chim Yến tại các địa phương trong thời gian qua, xác định các vùng
nguyên liệu sản xuất chủ yếu để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Yến xuất khẩu.
- Về chế biến nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp: Các đơn vị
được giao phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá việc nâng cao năng lực chế biến
thuộc lĩnh vực được giao quản lý và cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất.
- Về chăn nuôi: Cục Chăn nuôi tiếp tục hoàn thiện Nghị định hướng dẫn
và tổ chức triển khai Luật Chăn nuôi trên thực tế; tiếp tục thực hiện Đề án cơ
cấu lại ngành chăn nuôi và hoàn thiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn
2020- 2030, tầm nhìn 2045.
- Về thú y: Cục Thú y tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch bệnh
trên vật nuôi, thủy sản; xây dựng các chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh theo quy
định của OIE; chỉ đạo, phối hợp nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng chống dịch
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bệnh; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm chăn
nuôi; có kế hoạch chuẩn bị để tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thú y.
- Về thủy sản: Tổng cục Thủy sản tiếp tục hướng dẫn, triển khai Luật
Thủy sản 2017; hoàn thiện việc sửa đổi Nghị định 67 và Chiến lược phát triển
thủy sản giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045, Chiến lược nuôi biển Việt Nam
và các quy hoạch ngành thủy sản.
- Về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản: Tiếp tục tổ chức thực hiện
xây dựng các chuỗi sản xuất an toàn thực phẩm; có kế hoạch kiểm tra, thanh tra
quản lý chất lượng nông sản, tăng cường thanh tra đột xuất.
- Về thủy lợi và phòng, chống thiên tai: Tập trung xây dựng các định
mức, tiêu chuẩn và quy chuẩn để hoàn thiện công tác quản lý; đề xuất thực hiện
các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, nhất là các thiên
tai bất thường cần được dự báo dài hạn, chính xác hơn; tập trung xây dựng các
quy hoạch, dự án đầu tư công phải hoàn thành trong năm 2020; tiếp tục đổi mới
mô hình quản lý các Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi.
- Về xây dựng cơ bản: Tổ chức nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý các
Ban Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; tổ chức đánh giá tổng thể việc thực
hiện các dự án đầu tư vốn ODA trong các năm vừa qua để xác định các dự án
ưu tiên cho giai đoạn tới, thực sự hiệu quả.
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, TH (50).
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