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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019
Ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp giao ban
công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 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
1. Về hoàn thiện thể chế
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chủ động, quyết liệt trong việc triển khai xây
dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công, đảm bảo chất
lượng, tiến độ và tính khả thi, nhất là việc hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền
ban hành các văn bản hướng dẫn các Luật đã được Quốc hội thông qua.
2. Về bảo đảm kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng của ngành
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kế hoạch của từng lĩnh
vực, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất
các kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng được giao; đồng thời gửi kết quả rà soát về Vụ
Kế hoạch trước ngày 15/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ.
3. Về chỉ đạo xử lý các vấn đề “nóng” của ngành
- Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các
nhóm giải pháp để xử lý các vấn đề cấp thiết, “nóng” của ngành, như: Chỉ đạo đẩy
nhanh tiến độ các nhiệm vụ để giải quyết việc gỡ “Thẻ vàng” của EC đối với đánh
bắt hải sản của Việt Nam; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khống chế bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi an toàn sinh học;
kiểm tra và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản tại
các cửa khẩu biên giới,…
- Các đồng chí Thứ trưởng thường xuyên tổ chức giao ban các lĩnh vực được
phân công phụ trách để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THÁNG 9/2019
1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật

a) Cục Trồng trọt:
- Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi theo dõi sát diễn biến thời tiết để chỉ đạo cơ
cấu mùa vụ phù hợp, tăng cường sử dụng giống ngắn ngày để tránh thời điểm xâm
nhập mặn lên cao đối với vụ Đông Xuân ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;
đồng thời sớm chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân ở các
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;
- Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi kiểm tra tình hình hạn hán ảnh hưởng đến
sản xuất cây trồng ở tỉnh Phú Yên, nhất là đối với cây lúa và mía, đồng thời tham
mưu đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài để tháo gỡ khó khăn (hướng dẫn
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống, các biện pháp chăm sóc đối với diện tích
có thể phục hồi…);
- Tổ chức tốt Hội nghị “Đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018 và
triển khai kế hoạch vụ Đông năm 2019 các tỉnh phía Bắc”;
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất rau, hoa quả phục vụ tiêu
dùng trong nước và xuất khẩu.
b) Cục Bảo vệ thực vật:
- Đánh giá kỹ và đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài để phòng chống
sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô và 1 số loại cây trồng khác;
- Chỉ đạo các biện pháp kỹ thuật để phòng chống sâu cắn gié trên vụ Mùa ở
các tỉnh miền Bắc;
- Chuẩn bị kỹ chương trình đón tiếp đoàn Trung Quốc sang Việt Nam kiểm
tra tại 2 tỉnh: Lạng Sơn và Vĩnh Long vào ngày 22/9/2019 .
2. Về chăn nuôi - thú y
a) Cục Chăn nuôi:
- Chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Chiến lược phát triển
chăn nuôi đến năm 2020; khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển chăn nuôi
đến năm 2030, tầm nhìn 2040;
- Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia cầm, gia
súc ăn cỏ để bù đắp cho chăn nuôi lợn;
- Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh áp dụng các biện pháp chăn nuôi an
toàn sinh học để tái đàn, mở rộng quy mô đàn lợn phù hợp ở các vùng, cơ sở chưa
có dịch và có đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.
b) Cục Thú y:
Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các biện pháp khống chế dịch tả lợn Châu Phi;
đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu kiểm nghiệm, khảo nghiệm vắc xin và các chế
phẩm để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
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3. Về thủy sản
* Giao Tổng cục Thủy sản:
- Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản đối với các sản
phẩm chủ lực, nhất là tôm và cá tra;
- Chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội nghị với Vasep và các Doanh nghiệp để chia
sẻ thông tin, tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu thủy sản; Hội nghị về phát triển
nuôi biển (tháng 9/2019);
- Chuẩn bị kỹ kịch bản, kế hoạch đón tiếp đoàn EU sang Việt Nam kiểm tra
tình hình khắc phục thẻ vàng của EC (tháng 11/2019); sớm tổ chức buổi làm việc
với Bộ Quốc phòng về triển khai các giải pháp khắc phục thẻ vàng của EC.
- Rà soát, đánh giá kỹ để sớm tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị định số
67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển
thủy sản.
4. Về lâm nghiệp
* Giao Tổng cục Lâm nghiệp:
- Tổ chức rà soát lại toàn bộ nội dung, kế hoạch để triển khai thực hiện Hiệp
định VPA/FLEGT;
- Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Nghệ An để xây dựng Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp tại Nghệ An;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Đánh giá cơ hội,
tiềm năng ngành chế biến gỗ xuất khẩu trong tình hình mới”;
- Rà soát, chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội nghị tổng kết Quỹ bảo vệ và phát triển
rừng;
- Rà soát, tham mưu cho Bộ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về
việc thực hiện cấp gạo cho người dân miền núi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP,
ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn
với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai
đoạn 2015-2020.
5. Về thủy lợi
* Giao Tổng cục Thủy lợi:
- Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng
bằng Sông Cửu Long, thường xuyên có số liệu đánh giá về diễn biến dòng chảy
vùng Châu Đốc và Tân Châu để phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành
của Lãnh đạo Bộ;
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- Tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cấp bách các
hồ chứa (gói hỗ trợ 500 tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số
1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018), nhất là đối với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên;
- Đánh giá lại toàn bộ công nghệ đập cao su để ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ
đời sống và sản xuất của người dân.
6. Về phòng chống thiên tai
*Giao Tổng cục phòng chống thiên tai:
- Tham mưu cho Bộ có văn bản hoặc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
công tác phòng chống thiên tai đối với các đợt mưa bão, nhất là đối với cơn bão số
3 vừa qua; những bấp cập trong công tác ứng phó, đặc biệt ở các cấp chính quyền
địa phương; đề xuất các giải pháp để chấn chỉnh kịp thời;
- Chuẩn bị tổ chức Diễn tập ứng phó với bão mạnh, lũ lớn ở khu vực miền
Trung (tổ chức tháng 9/2019);
- Chuẩn bị kỹ để tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm lũ lớn miền Trung 19992019 (dự kiến tổ chức vào tháng 11/2019 tại Huế);
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng
Trung tâm chỉ đạo điều hành Quốc gia về phòng chống thiên tai;
- Hoàn thiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng chống và
giảm nhẹ thiên tai.
7. Về xây dựng cơ bản
* Giao Cục Quản lý xây dựng công trình: Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư
đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án xây dựng cơ bản, nhất là đối với
các dự án nhóm A, B.
8. Về chế biến và thương mại
* Giao Cục Chế biến và Phát triển trị trường nông sản: Tiếp tục chỉ đạo
triển khai các biện pháp mở cửa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, nhất là
xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.
9. Về quản lý chất lượng:
* Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Tập trung đẩy mạnh
công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, đặc biệt là chất lượng vật tư đầu vào.
* Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoàn
thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành.
10. Về kế hoạch, tài chính
Giao Vụ Kế hoạch:
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- Tiếp tục theo dõi sát kế hoạch tăng trưởng của ngành, chủ động tham mưu
rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn để Bộ chỉ đạo thúc đẩy, đảm
bảo kế hoạch tăng trưởng;
- Chuẩn bị kỹ để tổ chức các Hội nghị: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị
quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát
triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ đến năm 2020; Hội nghị Tổng kết 10 năm về an ninh lương thực quốc gia;
Hội nghị toàn quốc về phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông
nghiệp.
- Hoàn thiện nội dung về nông nghiệp nông thôn trong dự thảo Chiến lược
phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025;
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính chuẩn bị tổ chức buổi làm việc của Bộ
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
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
Ký bởi:
Bộ Nông nghiệp và Phát
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Cơ quan: Bộ Nông nghiệp và Phát
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