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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
tại Hội nghị trực tuyến "Tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao
hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020"
Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ
chức Hội nghị trực tuyến "Tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu
quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020" do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
chủ trì.
Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có đại diện của Văn phòng Chính
phủ; Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Nông lương thế giới (FAO); Các đơn vị
thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa
học, Công nghệ và Môi trường, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản,
Viện Chính sách và Phát triển Nông nghiệp nông thôn, Trung tâm Khuyến nông
Quốc gia, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Chăn nuôi, Viện Thú y; Đại
diện Hội Nông dân Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội chăn nuôi gia
cầm Việt Nam; Tại đầu cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo UBND, Sở
Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi, Thú y của 63 tỉnh/thành phố; và các
cơ quan truyền thông của trung ương, địa phương.
Sau khi nghe Cục Chăn nuôi báo cáo “Tổng kết thực hiện chính sách hỗ
trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020”; các ý kiến
tham luận của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Nam Định, Lào Cai, Nghệ
An, Bình Định, Trà Vinh, Cà Mau tại các đầu cầu về những thuận lợi, khó
khăn, kết quả và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Quyết định
50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng chính phủ (sau đây gọi tắt là
Quyết định 50) và ý kiến tham luận trực tiếp của một số đại biểu tại hội nghị,
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến có ý kiến kết luận như sau:
1. Sau gần 6 năm triển khai chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi
nông hộ theo Quyết định 50 đã đạt được kết quả nhất định mặc dù nguồn lực hỗ
trợ còn hạn chế (tổng kinh phí hỗ trợ là 832,8 tỷ đồng): tạo ra xung lực quan
trọng để hỗ trợ ngành chăn nuôi phát triển, có sức lan tỏa mạnh đối với hầu hết
các khâu của chăn nuôi nông hộ tại các tỉnh/thành phố trên cả nước, đặc biệt là
khâu hỗ trợ giống vật nuôi và xử lý môi trường chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và
PTNT đánh giá cao sự chủ động và cách làm sáng tạo của nhiều địa phương.
Tuy nhiên, chính sách này vẫn còn hạn chế, bất cập liên quan đến cân đối nguồn
lực tài chính, cơ chế hỗ trợ, thủ tục hành chính.
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2. Hiện nay, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm khoảng 22-24% GDP
trong tổng thể ngành nông nghiệp nhưng lại là trụ đỡ kinh tế, bảo đảm an ninh
thực phẩm, an sinh xã hội với sinh kế của hơn 10 triệu hộ nông dân Việt Nam.
Vì vậy, trước mắt và lâu dài, cần có những chính sách để hỗ trợ ngành chăn nuôi
phát triển hiệu quả, bền vững.
3. Ngành chăn nuôi cần phải đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ,
chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi phương thức sản xuất,
xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi Việt Nam theo 3 trục chính: Sản
phẩm quốc gia, sản phẩm vùng và sản phẩm OCOP.
4. Việc hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam với thế
giới thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTTP, EVFTA) và
áp lực cạnh tranh toàn cầu yêu cầu ngành chăn nuôi cần có chính sách cụ thể,
đồng bộ, khả thi nhằm bảo đảm sự phát triển hiệu quả, bền vững trong giai đoạn
2021-2030.
5. Giao Cục Chăn nuôi hoàn thiện lại báo cáo và gửi 63 tỉnh/thành phố
đồng thời chuẩn bị văn bản để Bộ đề xuất Chính phủ xây dựng Nghị định quy
định về chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển chăn nuôi bền vững giai đoạn
2021-2030.
6. Đề nghị UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố tiếp tục
tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định tại Luật Chăn
nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục đồng hành, phối hợp với
Bộ Nông nghiệp và PTNT để xây dựng và tổ chức triển khai các chính sách phát
triển ngành chăn nuôi hiệu quả và bền vững.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và
thực hiện./.
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