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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan
tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5 và triển khai
nhiệm vụ công tác tháng 6/2021
Ngày 02/6/2021, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban công
tác tháng 5/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021 của Bộ; tham dự cuộc
họp có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.
Sau khi nghe báo cáo của Vụ Kế hoạch, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng
và các đại biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kết luận như sau:
1. Các đơn vị chủ động triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng,
nhiệm vụ theo kế hoạch Bộ đã phê duyệt hoặc phân công. Kịp thời báo cáo xin ý
kiến Lãnh đạo Bộ được phân công phụ trách lĩnh vực khi có phát sinh để kịp thời
chỉ đạo giải quyết.
Từng ngành, lĩnh vực luôn coi cạnh tranh là tất yếu trong quá trình hội
nhập, tìm ra các tồn tại, hạn chế nhằm xác định hướng phát triển để thực hiện chủ
trương “Cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn gắn với
xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại,
nông dân thông minh”.
Cần xây dựng kho dữ liệu ngành, lĩnh vực, khối sản xuất để đánh giá tình
hình và kịp thời tham mưu các chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Đồng
thời, chủ động phối hợp với các hiệp hội, hội ngành hàng để nắm bắt thị trường và
phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp gắn với nông dân.
2. Một số nội dung cần chú ý đối với một số lĩnh vực như sau
a) Về chăn nuôi, thú y
Cục Chăn nuôi, Cục Thú y chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt,
đồng bộ các giải pháp, không để dịch trên gia súc, gia cầm, thủy sản (đặc biệt là
dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm, bệnh trên tôm, cá tra) để bảo đảm đà tăng
trưởng và xuất khẩu.
b) Về lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Kiểm lâm các tỉnh thực
hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng, bố trí lực lượng thường trực tại các
vùng rừng có nguy cơ cháy cao; duy trì thường trực công tác phòng cháy, chữa
cháy rừng, đảm bảo 24/24 giờ tại Cục Kiểm lâm và các Chi cục Kiểm lâm vùng.
Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, liên tục tuyên
truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; triển khai hệ thống thông tin liên lạc trong
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trực cháy, chỉ huy chữa cháy rừng đến các tỉnh, huyện vùng trọng điểm.
c) Về thủy sản
Tổng cục Thủy sản chỉ đạo duy trì sản xuất để đáp ứng nguồn cung, tận
dụng cơ hội thiếu hụt nguồn cung thủy sản trên thị trường thế giới khi dịch Covid19 đang được khống chế ở các thị trường xuất khẩu trọng điểm.
Tập trung hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác
nguồn lợi thủy sản, Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy
sản; Đề án phát triển đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.
Tiếp tục tham mưu cho Bộ thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của
Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các
Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm các
khuyến nghị của EC để gỡ “Thẻ vàng”.
d) Về thủy lợi; phòng chống thiên tai; quản lý xây dựng cơ bản
Hoàn thành các đề án, chương trình theo đúng tiến độ đã phê duyệt. Rà
soát, đề xuất loại bỏ các đề án không thực sự cần thiết để tổng hợp vào báo cáo
chung của Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2021.
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai tham mưu, đề xuất tiêm vắc xin ngừa
COVID-19 cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai để sẵn sàng
triển khai ứng phó trong mùa mưa bão.
- Tổng cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai,
lựa chọn, tập trung vào các vấn đề khó trong nội dung Quy hoạch phòng, chống
thiên tai và thủy lợi để giải quyết trước.
- Cục Quản lý xây dựng công trình sớm hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho
các đơn vị mới được phân công chuẩn bị dự án đầu tư để triển khai các thủ tục kịp
thời, đúng theo quy định.
đ) Về hỗ trợ tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản tiếp tục chủ động tham mưu
cho Bộ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội,
hội, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp thống nhất, triển khai các giải pháp tháo
gỡ vướng mắc, hỗ trợ tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản để tranh thủ tận
dụng thời cơ khi nền kinh tế thế giới phục hồi sau dịch Covid-19.
e) Một số lĩnh vực khác:
- Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục
Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Vụ Khoa học công
nghệ và môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đàm phán giải quyết
dứt điểm vấn đề trong xuất khẩu sản phẩm gỗ vào Hoa Kỳ, mật ong, IUU,....
- Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị các điều kiện để sớm tổ chức thi tuyển công
chức ngay khi đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu việc
xét tuyển một số vị trí cần kinh nghiệm chuyên môn; đảm bảo minh bạch, công
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khai, đúng quy định trong xét thi tuyển, xét tuyển công chức.
Rà soát tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ để tham mưu cho Bộ sắp xếp
theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, doanh nghiệp, “cởi trói” cho các
đơn vị sự nghiệp.
- Vụ Kế hoạch và Văn phòng Bộ:
Chủ động phối hợp để có thông tin, chia sẻ thông tin từ các Bộ, ngành đến
các đơn vị có liên quan thuộc Bộ để kịp thời nắm bắt quan điểm, phương hướng
phối hợp với Bộ trong các công việc liên quan để tham mưu điều chỉnh kế hoạch
phát triển phù hợp với tình hình thị trường.
Văn phòng Bộ tham mưu cho Bộ trưởng văn bản phân công cụ thể để thực
hiện Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình
thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các khó khăn,
vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; đôn đốc các đơn vị sớm gửi báo
cáo theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công văn số 3172/BNN-VP ngày 28/5/2021.
Vụ Kế hoạch sớm hướng dẫn các đơn vị xây dựng, đề xuất kế hoạch năm
2022 theo định hướng phát triển ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29/5/2021. Tích hợp nội dung
công tác chỉ đạo, điều hành vào báo cáo giao ban hàng tháng của 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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