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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9, Quý III/2019
và triển khai nhiệm vụ tháng 10, Quý IV/2019
Ngày 28/9/2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp giao
ban công tác tháng 9, Quý III/2019 và triển khai nhiệm công tác tháng 10, Quý
IV/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:
Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2019, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực
vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực triển khai các nhiệm vụ, do vậy toàn ngành
đã đạt được những kết quả khả quan: Giá trị sản xuất toàn ngành 9 tháng tăng
2,24% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, nông nghiệp tăng 0,76%, lâm nghiệp
tăng 4,0%, thuỷ sản tăng 6,13%; tốc độ tăng GDP ngành NLTS 9 tháng đạt
2,02%. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách
thức, như: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến
ngành chăn nuôi; thời tiết diễn biến bất thuận và khó lường gây nên hạn hán và
lũ lụt ở một số nơi; khó khăn về thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường Trung
Quốc… Trước tình hình đó, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng ngành từ nay đến
cuối năm, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai quyết
liệt các biện pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ
nông sản, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và Quý
IV/2019, cụ thể:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG
1. Về bảo đảm kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng của ngành
- Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực thường xuyên tổ chức giao
ban các lĩnh vực được phân công để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng
mắc trong quá trình triển khai thực hiện;
- Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp
để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng đã
được giao.
2. 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 chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời với các vấn đề cấp thiết,
“nóng” của ngành, đặc biệt là, theo dõi sát và đề xuất kịp thời các giải pháp tháo
gỡ khó khăn để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và

một số thị trường trọng điểm khác; chỉ đạo sản xuất phù hợp với tình hình thời
tiết, thủy văn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng; theo
dõi, chỉ đạo kịp thời các vấn đề về quản lý, sử dụng rừng, nhất là rừng tự nhiên,
rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo đúng quy định của pháp
luật; vấn đề sạt lở bờ sông, bờ biển, thiên tai, lũ lụt…
3. 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, đã có trong
kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính khả thi.
4. Về công tác thông tin truyền thông
Các đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhất là có các giải pháp kịp thời và
phù hợp để xử lý đối với các vấn đề nóng, nhạy cảm của ngành.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THÁNG 10, Quý IV/2019
1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật
a) Cục Trồng trọt:
- Khẩn trương tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân ở các
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thủy
lợi theo dõi sát diễn biến thời tiết để chỉ đạo các biện pháp kỹ thuật, cơ cấu giống,
cơ cấu mùa vụ phù hợp.
b) Cục Bảo vệ thực vật:
- Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng,
nhất là phòng chống sâu keo mùa thu gây hại trên ngô và 1 số loại cây trồng khác.
2. Về chăn nuôi - thú y
a) Cục Chăn nuôi:
- Chuẩn bị báo cáo phát triển chăn nuôi trong thời gian tới, nhất là đến
cuối năm 2019 để tiếp tục chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi
gia cầm, gia súc ăn cỏ, phát triển chăn nuôi lợn ở địa phương, vùng đảm bảo an
toàn sinh học; đảm bảo ổn định nguồn cung cho thị trường (trình Bộ trưởng
trước ngày 15/10/2019)
- Xây dựng kịch bản báo cáo Bộ để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về
cung cầu thịt lợn từng tháng từ nay đến Tết Nguyên đán 2020, đảm bảo nhu cầu
tiêu dùng, không để giá thịt lợn tăng đột biến (hoàn thành trước ngày
15/10/2019).
- Tích cực chuẩn bị để tổng kết Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi;
b) Cục Thú y:
- Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tổng thể về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi thời gian qua; nhận định tình hình, các giải pháp phòng chống trong thời
gian tới (trình Bộ trưởng trước 15/10/2019).
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- Chủ trì, phối hợp khẩn trương với các đơn vị liên quan hoàn thiện các
thủ tục để sớm hoàn thành việc xuất khẩu chính ngạch sữa sang Trung Quốc.
3. Về thủy sản
* Giao Tổng cục Thủy sản:
- Khẩn trương chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên tôm,
nhất là đối với bệnh do Vi bào tử trùng (EHP) gây còi tôm;
- Chuẩn bị kỹ để tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển sản xuất, xuất
khẩu thủy sản; Hội nghị về phát triển nuôi biển và 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 (tháng 10/2019);
- Tập trung chuẩn bị kỹ kịch bản, kế hoạch đón tiếp đoàn EU sang Việt
Nam kiểm tra tình hình khắc phục thẻ vàng của EC và buổi làm việc giữa Ban
Chỉ đạo Quốc gia về IUU do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ
đạo với đoàn EU (tháng 11/2019);
- Khẩn trương nắm chắc và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình tàu
cá của ngư dân ở các vùng biển, nhất là những vùng còn chồng lấn với một số
quốc gia, trong đó có Philippines.
4. Về lâm nghiệp
* Giao Tổng cục Lâm nghiệp:
- Tiếp tục 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;
- Phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường kiểm soát việc xuất khẩu gỗ
sang thị trường các nước, nhất là trong việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tránh
các hiện tượng gian lận thương mại, giả xuất xứ hàng hóa;
- Chuẩn bị kỹ Báo cáo về công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng
(chuẩn bị cho Bộ trưởng họp kỳ họp thứ 8, Quốc hội XIV); theo dõi, chỉ đạo chặt
chẽ việc quản lý, sử dụng rừng tự nhiên, phòng hộ, đặc dụng... ở các địa phương
theo đúng quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị tổ chức Hội nghị
sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng.
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; có số liệu dự báo về diễn biến dòng chảy vùng
Châu Đốc và Tân Châu đến hết tháng 3/2020 để phục vụ kịp thời cho công tác
chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ;
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- Theo dõi sát việc thực hiện các chính sách về pháp luật thủy lợi được
quy định tại các Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực thủy lợi.
6. Về phòng chống thiên tai
* Giao Tổng cục phòng chống thiên tai:
- Khẩn trương tổ chức Diễn tập ứng phó với bão mạnh, lũ lớn ở khu vực
miền Trung (tổ chức tháng 10/2019);
- 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);
- Khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hơn
3000 tỷ đồng cho các tỉnh ĐBSCL để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển (tại buổi làm
việc của Thủ tướng Chính phủ với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về công tác
phòng, chống sạt lở và sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 ngày 29/9/2019).
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 vốn trái phiếu
Chính phủ, ODA;
- Đi kiểm tra, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh
tiến độ thi công đối với dự án thủy lợi Rào Nam (Quảng Bình) và dự án thủy lợi
Sông Chò (Khánh Hòa);
- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban về công tác xây dựng cơ bản.
8. Về chế biến và thương mại
- Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Bảo vệ thực vật,
Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng NLTS, Vụ Hợp tác quốc tế: Tùy theo chức
năng nhiệm vụ đã quy định, chủ động, tích cực triển khai các biện pháp để mở
cửa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, nhất là sang các thị trường trọng
điểm: Trung Quốc, Mỹ, EU;
- Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản:
+ Thường xuyên tổng hợp, có báo cáo gửi Lãnh đạo Bộ về tình hình thị
trường xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường các nước,
nhất là thị trường lúa gạo;
+ Có Báo cáo đánh giá tổng thể về công tác xuất khẩu nông sản của Việt
Nam sang thị trường Trung Quốc; trước mắt tổ chức làm việc với Tham tán
thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc và các tỉnh biên giới để tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc.
9. Về kế hoạch, tài chính
a) Vụ Kế hoạch:
- Chủ động tham mưu, điều chỉnh linh hoạt vốn các dự án đầu tư để đáp
ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo kế hoạch giải ngân năm 2019;
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- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch đầu tư công
năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 theo tiến độ đã quy định.
- Chủ động phối kết hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành để
giải quyết các nhiệm vụ được giao.
b) Vụ Tài chính:
- Chủ động hoàn thiện kế hoạch ngân sách phần sự nghiệp năm 2020; lưu
ý nguồn kinh phí để xử lý các vấn đề quan trọng của ngành, trong đó có phát
triển thị trường, đảm bảo hiệu quả, có tác dụng rõ rệt;
- Chủ động tham mưu, giám sát, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ sử dụng
cơ sở nhà đất theo đúng các quy định, hiệu quả.
10. Về các nhiệm vụ khác
a) Vụ Tổ chức cán bộ:
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị
được giao 1 đầu mối kiểm tra chuyên ngành.
b) Văn phòng Bộ:
- Chuẩn bị kỹ các nội dung để tổ chức họp báo Quý III/2019;
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch đào tạo, tập
huấn về nghiệp vụ, công tác lễ tân, phục vụ của Bộ, nhất là đối với công tác lễ
tân, đón tiếp khách quốc tế đến làm việc tại Bộ;
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chính phủ điện tử, nhất là việc
triển khai Chính phủ điện tử trên thiết bị di động.
c) Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp Quốc hội lần thứ 8, Quốc hội khóa XIV,
yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: Các Tổng cục, các Cục, các Vụ, VP Nông thôn
mới, Thanh tra Bộ chuẩn bị báo cáo ngắn gọn các vấn đề lớn do đơn vị phụ
trách, gửi Bộ trưởng trước ngày 15/10/2019 qua văn thư và qua email:
sonkhnn@yahoo.com.
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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