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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp
giao ban công tác tháng 7/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020
Ngày 27/7/2020, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp giao
ban công tác tháng 7/2020, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2020 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
Kinh tế Việt Nam và thế giới còn nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường do
dịch Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (dịch châu chấu, dịch tả lợn Châu
Phi), thiên tai, lũ lụt (Trung Quốc,...). Những yếu tố trên tiếp tục gây khó khăn cho
sản xuất, thương mại và nguy cơ thiếu hụt lương thực, thực phẩm. Vì vậy, trong 5
tháng cuối năm, yêu cầu toàn ngành tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Các đồng chí
Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
khôi phục sản xuất; Thủ trưởng các đơn vị vừa chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình
thời tiết, dịch bệnh, thị trường để tham mưu, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Lãnh
đạo Bộ, ứng phó linh hoạt với tình hình thực tế. Toàn ngành quyết tâm hoàn thành
cao nhất các chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu theo phương án tăng trưởng năm 2020.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THÁNG 8/2020
1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật
a) Cục Trồng trọt:
- Báo cáo số liệu diện tích lúa chuyển đổi sang các cây trồng khác, cụ thể
theo từng vùng, phục vụ chỉ đạo, điều hành sản xuất.
- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có các giải pháp chỉ đạo khắc
phục hạn hán; Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch lúa Hè Thu, triển khai kế hoạch sản
xuất lúa vụ Thu Đông.
b) Cục Bảo vệ thực vật:
- Phối hợp với các địa phương, các ngành theo dõi sát các hiện tượng phát
sinh dịch châu chấu mùa, châu chấu Châu Phi để kịp thời triển khai các giải pháp

theo phương án đã trình và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng ở các địa phương để
kịp thời chỉ đạo xử lý, không để lan rộng.
- Tiếp tục phối hợp với các nước hoàn thiện các thủ tục để mở cửa thị
trường Hoa Kỳ, Nhật Bản cho sản phẩm bưởi, nhãn; hoàn thiện dự thảo Nghị
định thư về xuất khẩu hàng nông sản, thủ tục để bổ sung mặt hàng xoài, sầu riêng
đi thị trường Trung Quốc.
2. Về chăn nuôi - thú y
a) Cục Chăn nuôi:
- Thống nhất với Tổng cục Thống kê về số liệu lợn tăng đàn, tái đàn phục
vụ chỉ đạo, điều hành sản xuất.
- Tập trung thúc đẩy chăn nuôi, tăng đàn, tái đàn lợn, gia súc, gia cầm;
nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học ra các tỉnh.
- Chuẩn bị kỹ nội dung về để báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Vụ Kế hoạch về:
Kế hoạch tăng đàn, tái đàn lợn; 04 Đề án triển khai Chiến lược Chăn nuôi; nội
dung chuẩn bị Hội nghị công bố Chiến lược chăn nuôi.
- Phối hợp với các tỉnh trong việc chuẩn bị một số sự kiện khánh thành nhà
máy, cụm công nghiệp chăn nuôi tại Đăk Lăk, Bình Phước, Bình Định, Long An.
b) Cục Thú y:
- Tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xây dựng vùng, chuỗi
cơ sở an toàn dịch bệnh. Chỉ đạo các Chi cục Thú y các tỉnh rà soát lại tình hình
dịch bệnh (Cục cử cán bộ trực tiếp tham gia chỉ đạo tại các tỉnh có tình hình dịch
bệnh phức tạp), xử lý dứt điểm để bảo đảm điều kiện an toàn cho chỉ đạo tái đàn
lợn, gia súc, gia cầm;
- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ ban hành Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ
trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2020 trở đi và
tổ chức triển khai Quyết định khi được ban hành.
- Chuẩn bị tốt nội dung trình Lãnh đạo Bộ về Hội nghị phòng chống dịch
bệnh cho gia súc gia cầm các tháng cuối năm, tổ chức tại Bộ trong tháng 8/2020.
3. Về thủy sản
- Tiếp tục cử cán bộ xuống các địa phương để chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất
tôm, cá tra; tăng cường kiểm tra chất lượng giống thủy sản, quản lý chất lượng
nguyên liệu.
- Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về
IUU lần thứ 4; nội dung làm việc của Lãnh đạo Bộ về xuất khẩu cá tra đi thị
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trường Nga.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản
chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu tuyên truyền để tổ chức Hội thảo với các trường học
trên địa bàn Thành phố Hà Nội đưa sản phẩm cá tra vào trường học, hướng tới
chuyển dịch cơ cấu tiêu dùng đối với cá tra ở thị trường các tỉnh phía Bắc.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị lễ khánh thành nhà
máy sản xuất thức ăn thủy sản tại Hải Phòng.
4. Về lâm nghiệp
- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, trong đó Tổng cục Lâm
nghiệp phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai hướng dẫn các địa phương
thực hiện hỗ trợ đối với diện tích rừng bị thiệt hại do hạn hán theo quy định tại
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP từ nguồn từ Quỹ phòng, chống thiên tai và dịch
vụ chi trả rừng.
- Hoàn thành việc đánh giá thực hiện quy định về dịch vụ môi trường
rừng, tham mưu để Bộ xem xét báo cáo Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét
sửa đổi giá và phát triển các dịch vụ khác đã quy định tại Luật Lâm nghiệp.
- Rà soát, hoàn thành nội dung tổng kết các chính sách về lâm nghiệp
2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn tới (trước 15/8/2020);
- Trình Bộ trưởng thỏa thuận về phát thải CO2 (trong tháng 8) để chuẩn bị
ký kết ERPA.
- Khẩn trương tổ chức triển khai Chỉ thị 29-TTg ngày 23/07/2020 về một
số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã;
- Chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm phát
triển ngành hàng mắc ca tại Việt Nam và phối hợp với Cục Chăn nuôi tổ chức Lễ
khởi công Dự án tổ hợp khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại Đắk Lắk.
- Phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An chuẩn bị chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp
Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển”.
5. Về thủy lợi - phòng chống thiên tai
Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Cục Quản lý xây
dựng công trình, phối hợp chuẩn bị xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn khảo sát
của Quốc hội về an ninh nguồn nước và quản lý an toàn hồ đập; báo cáo phục
vụ Đoàn công tác của Chính phủ về kiểm tra giải ngân đầu tư công. Lãnh đạo
đơn vị sẵn sàng tham gia các Đoàn công tác theo phân công của Lãnh đạo Bộ.
Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Vụ Kế hoạch chủ
động triển khai xử lý từng nhiệm vụ tại văn bản số 1099-CV/BCSĐ ngày
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16/7/2020 của Bộ về phân công chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của
Thành phố Hà Nội.
a) Tổng cục Thủy lợi:
- Hoàn thiện báo cáo giám sát an ninh nguồn nước theo chỉ đạo của Lãnh
đạo Bộ. Chuẩn bị nội dung, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về: (1) Dự thảo Nghị quyết
của Quốc hội về an ninh nguồn nước; (2) Dự thảo Đề án của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết của Quốc hội về an ninh nguồn nước; (3) Báo cáo phục vụ Bộ
trưởng tham dự Hội nghị giải trình về An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất,
sinh hoạt và quản lú an toàn hồ, đập tại Quốc hội (dự kiến ngày 14/8).
- Rà soát, tham mưu công tác quản lý hồ chứa thuộc thẩm quyền quản lý
của Bộ. Phối hợp với Bộ, ngành liên quan xử lý dứt điểm vi phạm tại hồ Đại Lải
(tỉnh Vĩnh Phúc).
b) Tổng cục Phòng, chống thiên tai:
- Tham mưu văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên
tai chỉ đạo các tỉnh chuẩn bị phương án sơ tán dân khi có thiên tai và phòng,
chống dịch Covid-19; Có văn bản hướng dẫn, nhắc nhở các tỉnh chuẩn bị ứng
phó với mùa mưa, bão.
- Phối hợp các đơn vị khoa học trong ngành phân tích nguyên nhân mưa
lũ ở một số nước để đề xuất phương án phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo tăng
cường tuyền thông, cảnh báo ứng phó với tình huống xấu nhất. Chuẩn bị tổ chức
Hội nghị phòng, chống thiên tai vùng Nam Trung Bộ và Tây nguyên.
- Tổng rà soát đê điều, nhất là các đê do trung ương quản lý, tăng cường
kiểm tra các thiết chế hạ tầng để chủ động ứng phó với lũ lớn trong mùa mưa, bão.
6. Về phát triển thị trường:
Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản:
- Thúc đẩy tiêu thụ nội địa tại các thành phố lớn gắn với các trung tâm
thương mại; điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp một số tỉnh/thành phố phải
thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19.
- Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và làm việc với Đại sứ quán Hàn
Quốc, Hoa Kỳ để chủ động xử lý vụ kiện về gỗ dán. Đồng thời tăng cường biện
pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm gỗ.
7. Về phát triển nông thôn:
a) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn:
- Chuẩn bị kỹ nội dung, báo cáo Lãnh đạo Bộ để tổ chức các hội nghị: (1)
Hội nghị Phát triển các trang trại, hợp tác xã chăn nuôi (tháng 8); Hội nghị sơ
kết 2 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề
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nông thôn (tháng 10); (3) Hội nghị tổng kết Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày
27/4/2018 về Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông
nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (tháng 11).
- Hoàn thiện Báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện
Nghị quyết số 113/2015/QH13 về Tập trung giải quyết cơ bản tình hình dân di
cư tựu do đến các vùng miền núi và trung du để Lãnh đạo Bộ làm việc với Ủy
ban Dân tộc của Quốc hội; rà soát hoàn thiện sau khi họp để gửi Quốc hội.
b) Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương:
- Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số
100/2019/QH14 về nội dung: Có giải pháp hiệu quả thu hẹp khoảng cách về kinh tế
- xã hội giữa các vùng miền trong xây dựng nông thôn mới; có chính sách phù hợp
cho các xã, thôn, bản thuộc vùng căn cứ kháng chiến, an toàn khu, vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát
triển nông thôn chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo Bộ làm việc với Ủy ban dân tộc của
Quốc hội.
- Chuẩn bị nội dung, báo cáo Lãnh đạo Bộ để tổ chức Hội nghị tổng kết,
đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai
đoạn 2016 - 2020 và đề xuất định hướng, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 2025.
8. Về các nhiệm vụ khác
a) Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản:
- Chuẩn bị kỹ nội dung Hội nghị về chuỗi sản xuất an toàn trình Thứ
trưởng Phùng Đức Tiến.
- Có văn bản gửi các cơ sở chế biến có phương án và thực hiện tốt phòng,
chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn cho người lao động, không để ảnh
hưởng đến việc xuất khẩu hàng nông sản.
b) Cục Quản lý và xây dựng công trình:
- Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các địa phương để giải quyết các
vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định mới tại Nghị định số
83/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐCP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
- Chuẩn bị báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về tình hình triển khai các dự
án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung, trái phiếu chính phủ và ODA để
phục vụ Đoàn công tác của Chính phủ về kiểm tra giải ngân đầu tư công.
c) Vụ Kế hoạch:
- Chủ trì, phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi chuẩn bị nội dung
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và triển khai tổ chức Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng
Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2025;
- Phối hợp đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư, tham mưu diều chỉnh vốn kịp
thời, linh hoạt đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư năm 2020.
d) Vụ Tài chính: Chuẩn bị phương án tự chủ tài chính của 3 Cục theo cơ
chế đặc thù, báo cáo Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn.
đ) Vụ Pháp chế: Lập kế hoạch sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để
xử lý mâu thuẫn, trồng chéo, vướng mắc cản trở đối với sản xuất. Tham mưu chỉ
đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật sửa đổi, bổ sung
Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều.
e) Vụ Tổ chức cán bộ: Tập trung tổ chức thi tuyển công chức, viên chức
đảm bảo đúng quy định và chất lượng. Tham mưu cho Bộ có văn bản gửi Thủ
tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên mô hình các Tổng cục để
tiếp tục triển khai các nhiệm vụ.
h) Vụ Quản lý doanh nghiệp:
- Báo cáo đánh giá sơ kết quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp trực thuộc
Bộ giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch 20121 - 2025. Đôn đốc các doanh nghiệp
trình kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025; đôn đốc các Tổng cục, Cục đặt
hàng nhiệm vụ công ích, không để ách tắc, vướng mắc trong triển khai hoạt
động của các doanh nghiệp.
- Tham mưu cho Bộ triển khai việc sắp xếp Ban Quản lý đầu tư và xây
dựng thủy lợi 4 và 5 ngay sau khi Chính phủ có ý kiến.
g) Thanh tra Bộ: Rà soát kế hoạch thanh tra 5 tháng cuối năm để không
trùng với các kế hoạch thành tra, kiểm toán khác; tập trung thanh tra để ra các
kết luận, không để kéo dài thời gian thanh tra. Tập trung thực hiện các kết luận
sau thanh tra.
i) Văn phòng Bộ:
Tiếp tục triển khai, đẩy nhanh độ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng Trụ
sở mới của Bộ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai Quốc gia.
h) Các đơn vị:
Để nâng cao chất lượng kết quả giao ban, muộn nhất ngày 25 hàng tháng
(từ tháng 8/2020), các đơn vị gửi báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện
nhiệm vụ trong tháng (hoặc quý) và kế hoạch tháng (hoặc quý) tiếp theo về Văn
phòng Bộ và Vụ Kế hoạch. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm, chủ trì biên tập
phần chỉ đạo điều hành, gửi Vụ Kế hoạch tổng hợp thành một báo cáo chung của
Bộ, phản ánh đầy đủ tình hình chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện kế hoạch
các lĩnh vực của Bộ để Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị nắm tình hình toàn
6

diện của ngành. Tại cuộc họp giao ban, các đơn vị chỉ tập trung báo cáo các
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành kế hoạch năm.
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).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Văn Thành
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