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THÔNG BÁO  

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp 

giao ban công tác tháng 5/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 

 

Ngày 29/5/2020, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp giao 

ban công tác tháng 5/2020, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 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: 

Các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo 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 để phấn đấu 

hoàn thành ở mức cao nhất các kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng được giao. 

Trong đó tháng 6/2020, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

 1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật 

a) Cục Trồng trọt: Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị 

liên quan thành lập đoàn công tác làm việc với các địa phương rà soát tình hình 

nguồn nước, diễn biến lũ, xâm nhập mặn để bảo vệ sản xuất Hè Thu và xây dựng 

kế hoạch sản xuất lúa vụ Thu Đông và vụ Mùa năm 2020 linh hoạt, phù hợp, sát 

thực tiễn. 

b) Cục Bảo vệ thực vật:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành thủ 

tục cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam trong điều kiện dịch Covid-19 để hỗ 

trợ hoạt động xuất khẩu các loại nông sản đang vào vụ thu hoạch (chuyên gia 

Nhật Bản giám sát chất lượng vải quả; chuyên gia chuyên gia Trung Quốc sang 

kiểm tra, đánh giá vùng trồng sầu riêng, khoai lang); 

- Tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh trên cây trồng, đặc biệt khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó 

trong trường hợp chấu chấu sa mạc xâm nhập vào Việt Nam để Bộ báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

2. Về chăn nuôi - thú y 

a) Cục Chăn nuôi:  

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn an toàn 
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sinh học để tăng đàn, tái đàn; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để nhân 

rộng mô hình này; 

- Phối hợp với các tỉnh Bình Phước, Long An chuẩn bị tốt hạ tầng để khánh 

thành các nhà máy sản xuất, chế biến gia súc, gia cầm; phối hợp với tỉnh Bình 

Định chuẩn bị tổ chức Lễ hội gà và Sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm về gia 

cầm (gà) gắn với triển khai Dự án chăn nuôi, sản xuất và xuất khẩu thịt, giống gia 

cầm công nghệ cao (báo cáo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến); 

- Khẩn trương hoàn thiện, trình dự thảo Chiến lược phát triển chăn nuôi 

giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040 theo ý kiến của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị 

liên quan tại cuộc họp ngày 10/5/2020; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực chăn nuôi; 

- Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với sản phẩm từ gà để giảm tỷ 

lệ hàng hóa bị các nước nhập khẩu trả về. 

b) Cục Thú y:  

- Tiếp tục đẩy nhanh thủ tục nhập lợn giống ông, bà, cụ, kỵ để hỗ trợ đẩy 

mạnh tái đàn lợn; báo cáo Bộ tiến độ hàng tuần để phục vụ công tác chỉ đạo, điều 

hành của Bộ; 

- Chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan liên quan để hỗ trợ nhanh 

thủ tục nhập khẩu thịt lợn sống để giảm giá thịt lợn; đồng thời, cử các đoàn đi các 

tỉnh để chỉ đạo các Chi cục kiểm soát chất lượng lợn nhập khẩu theo quy định; 

- Chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường triển khai 

nhiệm vụ đánh giá dịch tễ và phương pháp điều trị bệnh tôm chết sớm;  

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vắc xin phòng chống dịch 

tả lợn Châu Phi, lưu ý lựa chọn thêm doanh nghiệp nghiên cứu vắc xin để tránh 

tình trạng độc quyền. 

3. Về thủy sản 

- Tổng rà soát tàu cá theo chiều dài, hoàn thiện nội dung báo cáo kết quả 

thực hiện các khuyến nghị của EC về IUU theo ý kiến Thứ trưởng Phùng Đức 

Tiến để gửi báo cáo đến đại diện EC, EU, đại sứ EU tại Việt Nam; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp để chuẩn bị tốt nội dung, 

tổ chức Lễ hội cá tra, ký kết các thỏa thuận sản xuất, tiêu thụ giữa các doanh 

nghiệp, để đẩy mạnh tiêu thụ nội địa; 

- Tập trung hoàn thành Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hoàn thiện Đề án phát triển nuôi biển đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2045; 

- Khẩn trương triển khai lập 2 Quy hoạch ngành quốc gia (Quy hoạch bảo 
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vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 

Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) trên cơ sở nhiệm vụ lập quy hoạch đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

- Rà soát tiến độ, kết quả thực hiện Đề án Liên kết sản xuất giống cá tra 3 

cấp chất lượng cao cho vùng ĐBSCL tại An Giang để có đủ giống tốt phục vụ sản 

xuất cá tra; 

- Tổ chức triển khai ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị giải pháp 

nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ hải sản năm 2020 ngày 16/5/2020 

tại Phú Yên; 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương hỗ trợ các chuyên 

gia quốc tế nhập cảnh sau dịch Covid-19 để triển khai xây dựng chuỗi cá ngừ tại 

Bình Định, Phú Yên. 

4. Về lâm nghiệp 

- Bám sát kịch bản sản xuất, xuất khẩu lâm sản sau dịch Covid-19, định kỳ 

(nửa tháng, hàng tháng) báo cáo Bộ trưởng và Thứ trưởng Hà Công Tuấn kết quả 

thực hiện để phục vụ chỉ đạo, điều hành. Chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời 

tham mưu, xử lý thông tin về tranh chấp thương mại (như gỗ dán). Đồng thời, chú 

ý công tác truyền thông, để phòng ngừa hoạt động gian lận thương mại gây ảnh 

hưởng đến uy tín, kim ngạch xuất khẩu lâm sản;  

- Chuẩn bị tốt nội dung để họp Lãnh đạo Bộ họp với EU về triển khai Kế 

hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 

1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp 

định VPA/FLEGT; 

- Duy trì tốt công tác nắm bắt tình hình và chỉ đạo tổ chức phòng chống 

cháy rừng tại các địa phương trong điều kiện dự báo nền nhiệt độ năm nay cao 

hơn;. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo ảnh hưởng của dư luận 

đối với những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng và hạn chế 

các hành vi vi phạm pháp luật Lâm nghiệp; 

- Thường xuyên giám sát hoạt động du lịch sinh thái trong các vùng rừng 

đặc dụng, xây dựng các mô hình quản lý rừng hiệu quả, đồng thời mẫu mực về 

chấp hành pháp luật để phát triển rừng bền vững; 

- Phối hợp với tỉnh Tuyên Quang để triển khai xây dựng tỉnh điểm về phát 

triển kinh tế rừng đồi. 

5. Về thủy lợi - phòng chống thiên tai 

a) Tổng cục Thủy lợi: 

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống hạn hán, xâm 
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nhập mặn năm 2019-2020 (dự kiến sau ngày 13/6/2020); 

- Phối hợp tốt với Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) để triển khai 

giải pháp điều tiết an toàn, hiệu quả liên hồ chứa nước tại các hồ thủy điện phục 

vụ chống lũ, chống hạn, tưới tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh; 

- Tiếp tục theo dõi tình hình nguồn nước tại 13 tỉnh ĐBSCL, cập nhật kịp 

thời theo thời gian thực để phục vụ chỉ đạo điều hành; 

- Tham mưu công điện của Bộ trưởng gửi 45 tỉnh, thành phố về việc tăng 

cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ thủy lợi năm 2020; 

- Tổ chức rà soát, đánh giá, dự báo nguồn nước khu vực Nam Trung Bộ 

để đưa ra các khuyến cáo, hướng dẫn chuyển đổi, sản xuất cho vụ Hè thu 2020; 

chuyển đổi cây trồng (biện pháp sinh học gắn với thủy lợi), tạo cục diện sản xuất 

hiệu quả trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để tham mưu 

nội dung giải giải trình với các cơ quan của Quốc hội đối với dự thảo Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường theo hướng không thay đổi cách thức vận 

hành trước đây; 

- Xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình chi tiết phục vụ Lãnh đạo 

Bộ tham gia Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đi 

kiểm tra công tác đảm bảo an ninh nguồn nước. 

b) Tổng cục Phòng, chống thiên tai:  

- Chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2019 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2020 khu vực miền Nam (dự kiến sau ngày 13/6/2020); 

- Tham mưu cho Bộ có văn bản gửi UBND các tỉnh về triển khai thực 

hiện phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu năm 2020; đưa Văn phòng 

Tổng cục Phòng chống thiên tai vào bộ phận thường trực; 

- Chuẩn bị kỹ nội dung giải trình đối với 10 kiến nghị của đại biểu Quốc 

hội tại cuộc họp ngày 28/5/2020, xin ý kiến Bộ trưởng trước khi gửi Quốc hội. 

c) Cục Quản lý xây dựng công trình:  

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản. Chuẩn bị 

nội dung và bố trí lịch để Bộ trưởng làm việc với Lãnh đạo các tỉnh Hòa Bình, 

Đắk Lắk về những tồn tại, khó khăn và giải pháp đối với các dự án còn vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; 

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy lợi, nhưng phải đảm bảo chất 

lượng; đặc biệt lưu ý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và công trình đầu 

mối sông Lũy, sông Cái sớm phát huy hiệu quả phục vụ chống hạn và sản xuất, 

dân sinh. 
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6. Về phát triển nông thôn 

Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn:  

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. 

- Tiếp tục phối hợp và thống nhất với các đơn vị liên quan của Ủy ban 

Dân tộc tham mưu giải trình các nội dung của các Dự án Bố trí dân cư và Phát 

triển nông, lâm nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

7. Về các nhiệm vụ khác 

a) Giao Vụ Kế hoạch:  

- Bám sát kế hoạch tăng trưởng của ngành để đôn đốc các đơn vị thực 

hiện có hiệu quả các kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng được giao, thường xuyên báo 

cáo Bộ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; 

- Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tham mưu cho Bộ 

đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 các chương trình, dự án để 

triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020. 

- Hướng dẫn khung khổ, quy trình, làm việc với Lãnh đạo các Tổng cục 

để đẩy nhanh tiến độ triển khai lập 4 quy hoạch ngành quốc gia; báo cáo tiến độ 

triển khai tại các cuộc họp giao ban Bộ hàng tháng. 

b) Giao Vụ Tài chính: Trong tháng 6/2020 tham mưu cho Bộ hướng dẫn 

triển khai thực hiện Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối 

với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản. 

c) Giao Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương; triển khai kế hoạch tuyển dụng, bổ 

sung quy hoạch theo ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ; chuẩn bị tiếp đoàn thanh 

tra của Bộ Nội vụ về công tác cán bộ.  

d) Giao Vụ Hợp tác quốc tế: Tham mưu cho Bộ có văn bản báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ đề xuất giải quyết cho chuyên gia Hàn Quốc được nhập cảnh 

để triển khai các hoạt động, nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất. 

đ) Giao Giao Vụ Quản lý doanh nghiệp: 
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- Có văn bản đôn đốc các Bộ, ngành có ý kiến đối với dự thảo Đề án 

chuyển đổi các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ thành Doanh nghiệp công ích; 

- Rà soát kế hoạch tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ, đôn đốc các 

doanh nghiệp trình phê duyệt kế hoạch (nếu chưa có) hoặc trình kế hoạch sửa 

đổi (nếu cần); phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng ủy Bộ để 

tham mưu chủ trương đối với nhân sự chủ chốt tại các doanh nghiệp trong quá 

trình kiện toàn tổ chức tại kỳ tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

e) Giao Văn phòng Bộ: Báo cáo, xin ý kiến Thứ trưởng thường trực Hà 

Công Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp về phương án kiến trúc, bố trí 

sắp xếp việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trụ sở mới của Bộ và Trung tâm chỉ đạo, 

điều hành phòng chống thiên tai Quốc gia. Chủ trì, phối hợp và đôn đốc các đơn 

vị liên quan sớm triển khai các bước tiếp theo của dự án. 

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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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