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V/v phối hợp chỉ đạo công tác
khuyến nông

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan
nhanh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, xuất
khẩu nông sản và đời sống của bà con nông dân.
Trong bối cảnh trên, hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương
đã có nhiều cố gắng, tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản lý, chỉ đạo
sản xuất của Bộ, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần đảm bảo
duy trì sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng nông sản thông qua các hoạt
động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tư vấn, hướng dẫn nông dân
duy trì sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đang phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm
bảo đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí đầu vào, tổ
chức liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản để nâng
cao giá trị gia tăng. bảo đảm đáp ứng đầy đủ nông sản cho nhu cầu tiêu thụ trong
nước và chế biến, xuất khẩu.
Để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch
bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan
tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác khuyến nông địa phương tăng cường hỗ
trợ và động viên các tổ hợp tác, hợp tác xã và bà con nông dân tích cực tham gia
sản xuất với một số nội dung trọng tâm sau:
- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp đảm
bảo tính mùa vụ, đảm bảo quy trình sản xuất, giảm chi phí đầu vào, quản lý chất
lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền
vững, ưu tiên xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông
nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ,…
- Tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tăng
cường quảng bá, tiêu thụ nông sản.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động khuyến nông.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Trung tâm Khuyến nông
Quốc gia là đơn vị đầu mối phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai
các chương trình, dự án khuyến nông tại địa phương tạo động lực thúc đẩy sản
xuất. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cung cấp các quy trình, tài liệu và
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tới hệ thống khuyến nông các địa phương để
phổ biến, chuyển giao vào sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến
bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản, phát triển ngành
nghề nông thôn.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.
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