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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại
cuộc họp giao ban tháng 7/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2022
Ngày 02/8/2022, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban
công tác tháng 7/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2022. Tham dự
cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Sau
khi nghe các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng kết
luận như sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG
1. Các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng Bộ tiêu chí
thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện các
tiêu chí trong lĩnh vực mình phụ trách về Vụ Kế hoạch để tổng hợp báo cáo
Lãnh đạo Bộ.
2. Các đơn vị đổi mới tư duy truyền thông chính sách trong các lĩnh vực
phụ trách, tránh truyền thông cứng nhắc, kém hiệu quả; tạo được sự đồng thuận
của xã hội trong xây dựng, thực hiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.
3. Các đơn vị chủ động rà soát, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ
theo kế hoạch; các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ
giao, nhất là các Đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý III
năm 2022.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tổng cục Lâm nghiệp
- Dự báo tình hình và đề xuất Lãnh đạo Bộ các giải pháp để thúc đẩy xuất
khẩu gỗ trong những tháng cuối năm 2022.
- Khẩn trương xây dựng Đề án phát triển vùng nguyên liệu gỗ để báo cáo
Lãnh đạo Bộ.
- Rà soát và báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc thực hiện các dự án chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
2. Tổng cục Thủy lợi
- Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện theo Kết luận
số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và
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an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Lãnh
đạo Bộ, đảm bảo trình Chính phủ trước ngày 20/8/2022.
- Tập trung chỉ đạo, rà soát quy trình, thủ tục chuyển đổi phương thức
quản lý, khai thác từ giao nhiệm vụ sang đặt hàng đối với các Công ty khai thác
công trình thủy lợi trực thuộc Bộ để thực hiện từ năm 2023. Tăng cường công
tác quản lý, khai thác và bảo vệ, đặc biệt là đối với các công trình thủy lợi quan
trọng đặc biệt, công trình thủy lợi quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như
hệ thống thủy lợi: Dầu Tiếng - Phước Hòa, Cửa Đạt, Tả Trạch.
- Chủ trì và phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai khẩn trương
hoàn thiện Đề án “Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
3. Tổng cục Phòng chống thiên tai
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, tiếp thu các ý kiến góp ý
của thành viên Chính phủ và hoàn thiện dự thảo Đề án “Chương trình tổng thể
phòng, chống thiên tai quốc gia”.
- Rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về cách thức, quy trình báo cáo về
công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả giữa
các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương.
4. Tổng cục Thủy sản
- Khẩn trương xây dựng Đề án “Thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục
hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo diện tích các khu bảo tồn
biển, ven biển đạt 3% diện tích các vùng ven biển” đảm bảo đúng tiến độ trình
Chính phủ trong tháng 9/2022.
- Nghiên cứu, xây dựng Đề án về ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường, bảo
đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và khả năng bố
trí nguồn lực.
- Chuẩn bị kỹ nội dung buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và Hiệp
hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
- Khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Bộ “Nghị định quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực thủy sản” và trình Chính phủ trong tháng 8/2022.
5. Cục Trồng trọt
- Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết để chỉ đạo về thời vụ và
cơ cấu cây trồng phù hợp, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm trong nước
và xuất khẩu những tháng cuối năm 2022.
- Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu
sầu riêng, chanh leo tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, phục vụ xuất khẩu.
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6. Cục Bảo vệ thực vật
Phối hợp với Văn phòng SPS tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến,
hướng dẫn các địa phương về các tiêu chuẩn xuất khẩu nông sản, đặc biệt là xuất
khẩu sầu riêng và chanh leo sang thị trường Trung Quốc, xuất khẩu nhãn sang
thị trường Nhật Bản.
7. Cục Chăn nuôi
Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Nghị định quy định về chính sách đầu tư
hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi đến năm 2030” báo cáo Lãnh đạo Bộ, đảm
bảo đúng tiến độ trình Chính phủ trong tháng 9/2022.
8. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị tổ chức Hội
thảo về định hướng giáo dục nghề trong khu vực nông nghiệp, nông thôn.
- Xây dựng chuyên đề “Giải pháp thúc đẩy tổ chức lại sản xuất gắn với
quỹ ngành hàng”; xin ý kiến các đơn vị có liên quan để hoàn thiện chuyên đề và
báo cáo Lãnh đạo Bộ.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Hội thảo tham vấn về một
số nội dung và yêu cầu sửa đổi Luật Hợp tác xã đối với khu vực HTX trong lĩnh
vực nông nghiệp, nông thôn.
- Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Nghị quyết của Chính phủ về phát triển
hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông
thôn mới” còn nợ đọng trong quý I/2022 và trình Lãnh đạo Bộ Đề án “Chiến
lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
đảm bảo đúng tiến độ trình Chính phủ trong tháng 9/2022.
9. Cục Quản lý xây dựng công trình
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và các đơn vị tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư xây
dựng cơ bản của Bộ trong 5 tháng cuối năm 2022.
- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn các dự án
đầu tư công khởi công mới năm 2022, 2023 đủ điều kiện triển khai, không để
tình trạng giải ngân chậm hoặc không giải ngân được kế hoạch đã giao.
10. Vụ Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển
khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chiến lược phát triển nông
nghiệp và nông thôn bền vững.
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- Chủ trì, phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông
nghiệp nông thôn xây dựng Bộ tiêu chí thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển
nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050 tại Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH ngày 27/5/2022; hàng tháng báo cáo
kết quả thực hiện Bộ tiêu chí.
- Chuẩn bị nội dung và báo cáo Lãnh đạo Bộ về “Quyết định của Thủ
tướng quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên
kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông
Cửu Long tại Thành phố Cần Thơ”.
11. Vụ Tổ chức cán bộ
Rà soát kỹ để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ việc sắp xếp, quyết định chức
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị trực
thuộc Bộ ngay sau khi Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ
chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT được Chính phủ ký và ban hành,
đảm bảo không chồng chéo giữa các đơn vị.
12. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị về việc chuyển giao các sản phẩm là kết quả
của các nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước
trong tháng 8.
- Nghiên cứu mô hình quản lý giống của Thái Lan để áp dụng trong công
tác quản lý các sản phẩm từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
13. Vụ Hợp tác Quốc tế
Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo về mô hình đồng quản
lý, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng trong các lĩnh vực hoạt động của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
14. Văn phòng Bộ
- Khẩn trương Kế hoạch truyền thông các hoạt động về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 8/2022.
- Hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến
hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ năm 2022 trình
Thủ tướng Chính phủ.
15. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
Xây dựng tài liệu truyền thông đến các đơn vị về Nghị quyết 19-NQ/TW
ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045, trong đó tập trung phân biệt giữa tư duy sản xuất nông nghiệp và tư duy
kinh tế nông nghiệp.
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16. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Văn phòng
Bộ đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày
24/5/2018 về khuyến nông.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị
liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Văn Thành

