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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại
cuộc họp giao ban và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2022

Ngày 09/5/2022, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã chủ trì cuộc họp giao ban và
triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2022. Tham dự cuộc họp có các thứ trưởng
Phùng Đức Tiến, thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, 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 Lê Minh Hoan kết luận như sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG
1. 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 II
năm 2022.
2. Từng đơn vị tổng hợp những vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực phụ trách,
báo cáo Bộ trưởng trước ngày 26/5/2022 (qua Văn phòng Bộ) để chuẩn bị cho kỳ
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
3. Các đơn vị tập trung tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển khai các báo
cáo chuyên đề đã được phân công tại công văn số 2129/BNN-VP ngày 07/4/2022.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tổng cục Lâm nghiệp
- Khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn
Thành, hoàn thiện “Quyết định của Thủ tướng quy định trình tự, thủ tục chuyển
mục đích sử dụng rừng của HĐND tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh Nghệ An”, báo
cáo Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2022.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng phá rừng, lấn
chiếm đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, vận chuyển gỗ và lâm
sản trái phép tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
2. Tổng cục Thủy lợi
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ Văn phòng Trung ương Đảng để tiếp thu, giải
trình các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án “An ninh nguồn nước
và an toàn đập, hồ chứa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045”.
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3. Tổng cục Phòng chống thiên tai
- Khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Bộ về hồ sơ rà soát, đề xuất điều chỉnh
Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy
hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình,
hoàn thành trước ngày 31/5/2022.
- Khẩn trương tiếp thu, chỉnh sửa “Chương trình tổng thể phòng, chống
thiên tai quốc gia” theo ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ và hoàn thiện hồ
sơ báo cáo Lãnh đạo Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2022.
4. Tổng cục Thủy sản
- Tập trung triển khai các nội dung liên quan trong Chiến lược phát triển
nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tham mưu nghiên cứu các giải pháp tổ chức lại sản xuất ngành hàng; vận
động, thuyết phục ngư dân tập trung thành lập các Hợp tác xã vừa sản xuất vừa
làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển đảo; tham mưu cơ chế chính sách đặc biệt,
các hoạt động phối hợp với Hiệp hội nghề cá, Bộ Quốc phòng để hỗ trợ các hợp
tác xã ngư dân trên biển.
- Tổ chức các hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo “Chương trình quốc gia
phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững”; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Lãnh
đạo Bộ trước ngày 31/5/2022.
- Tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo
“Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản”, báo cáo Lãnh đạo Bộ
trước ngày 31/5/2022.
- Tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên
quan, hoàn thiện dự thảo “Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản”,
báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 31/5/2022.
- Khẩn trương hoàn thiện “Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác thủy
sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường hệ sinh thái”, báo cáo Lãnh
đạo Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2022.
- Khẩn trương hoàn thiện “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thủy sản”, báo cáo Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ
trước ngày 31/5/2022.
5. Cục Trồng trọt
Dự báo chỉ tiêu của ngành năm 2022 và tham mưu các giải pháp phù hợp
để đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong nước và xuất khẩu.
6. Cục Chăn nuôi
- Tập trung triển khai các nội dung liên quan trong Chiến lược phát triển
nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp kịp thời để đạt chỉ tiêu của ngành
năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra trong điều kiện nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

3

tăng cao, khiến giá thức ăn chăn nuôi trong nước cũng tăng theo, sản lượng chăn
nuôi thấp.
7. Cục Thú y
Rà soát chặt chẽ, đúng quy định về thủ tục cấp phép lưu hành, tổ chức giám
sát sử dụng vắc xin theo 2 giai đoạn; kiểm soát rủi ro, bản quyền đối với vắc xin;
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo Cục Thú y và các đơn vị thực hiện đúng trình
tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
8. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ 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, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 31/5/2022.
- Khẩn trương tham mưu ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung
hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn
2021-2025.
9. Vụ Kế hoạch
Tham mưu rà soát số vốn kết dư, đề xuất phương án sử dụng (trong đó có
đầu tư cống Xẻo Nhàu, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), báo cáo Thủ tướng
Chính phủ theo công văn số 99/TB-VPCP ngày 05/4/2022 về Thông báo Kết luận
của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
Kiên Giang.
10. Vụ Tổ chức cán bộ
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi
Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định, trình Chính phủ trước ngày 31/5/2022.
- Khẩn trương tham mưu 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; báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 31/5/2022 (Phối hợp với Vụ Kế hoạch và
các đơn vị liên quan).
11. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương
- Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ để đôn đốc các Bộ, ngành
gửi góp ý, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo Lãnh đạo Bộ và trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét, phê duyệt các chương trình chuyên đề hỗ trợ thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước ngày 31/5/2022.
- Khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một số
nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc nhiệm
vụ của Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ ban hành trước ngày 31/5/2022.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các Hội nghị triển khai các
Chương trình chuyên đề khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
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- Tham mưu xây dựng Chương trình truyền thông, tuyên truyền về xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
12. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Đẩy mạnh các hoạt động ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung tâm và
các doanh nghiệp để tạo sức mạnh phối hợp giữa công tác khuyến nông và sự hỗ
trợ của các doanh nghiệp.
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

