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BÁO  CÁO 

về sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ đối với nông nghiệp- PTNT năm 2007 
và nhiệm vụ công tác năm 2008. 

(Theo công văn số 5895/VPCP-TH, ngày 15/10/2007 của VPCP) 
---------- 

   

I . SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007: 

1 - Nhận xét về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2007: 

 Năm 2007, ngành Nông nghiệp và PTNT được Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ quan tâm chỉ đạo điều hành sát sao, giúp ngành giữ được mức tăng trưởng cao 
trong điều kiện hạn hán, lũ, bão, dịch bệnh diễn ra gay gắt, giá cả vật tư tăng cao.  

1.1. Năm 2007, Chính phủ tiếp tục dành sự đầu tư cao cho ngành nông nghiệp 
và PTNT, nhất là đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, đê điều, phòng chống lụt 
bão, phát triển nghề cá bằng nguồn vốn ngân sách thường xuyên, vốn trái phiếu 
Chính phủ và các dự án ODA. Đây là nguồn lực quan trọng đảm bảo sự tăng trưởng 
của ngành nông nghiệp và PTNT trong năm 2007 và các năm tiếp theo. Dưới sự chỉ 
đạo của Chính phủ, Bộ đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nghề 
cá, trong đó quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, nghề cá ở vùng bãi ngang 
ven biển và hải đảo. Trong năm, Thủ tướng Chính phủ và các Phó thủ tướng đã chủ 
trì nhiều Hội nghị, ban hành nhiều văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình quản lý thực hiện các dự án ĐT XDCB.  

1.2. Chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương xử lý kịp thời các tình huống 
thiên tai bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh 
gây ra, Chính phủ đã hỗ trợ kịp thời kinh phí, dự trữ quốc gia để giúp các địa 
phương phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, bão, lũ lụt, dịch bệnh gia súc, gia 
cầm, rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa, trong đó hỗ trợ chống hạn: 161,8 tỷ 
đồng; khắc phục hậu quả bão, lụt:1.280 tỷ đồng, 31.900 tấn gạo; hỗ trợ vắc xin và 
hoá chất phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; hỗ trợ phòng chống rầy nâu, VL, 
LXL:  97,6 tỷ đồng.  

 1. 3. Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT 
xây dựng, ban hành và thực hiện các cơ chế chính sách, qui hoạch, kế hoạch, các 
chương trình lớn của ngành ở địa phương. Ngoài các chương trình dự án đang thực 
hiện, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Chiến lược phòng chống và 
giảm nhẹ thiên tai, chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí và đóng góp của nông dân; 
chính sách thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng .....  

1.4. Chỉ đạo quyết liệt chương trình cải cách hành chính, thực hiện Luật phòng 
chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,  tạo ra sự chuyển 
biến quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hoá 63 thủ tục hành chính, 
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7 điều kiện kinh doanh, 38 mẫu đơn hành chính; công khai 120 thủ tục hành chính 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; 10 tháng đầu năm các 
đơn vị thuộc Bộ đã tiết kiệm được hơn 239 tỷ đồng. 

1.5. Tuy nhiên,  trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2007 một 
số việc còn chậm, ảnh hướng đến việc triển khai : 

- Một số chương trình, đề án, văn bản QPPL do Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ nhưng chậm được xem xét ban hành như: Chương trình củng cố nâng 
cấp đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đến năm 2010; Chiến lược phát 
triển thuỷ lợi 2006-2010; phê duyệt kết quả rà soát Qui hoạch 3 loại rừng; cơ chế 
chính sách chuyển rừng phòng hộ sang rừng sản xuất sau rà soát qui hoạch 3 loại 
rừng, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi làng một nghề....; 
việc ban hành, bổ sung hoặc sửa đổi một số  cơ chế chính sách để đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn vẫn còn chậm như: chính sách hỗ trợ nông dân, dân doanh vay vốn sản 
xuất; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án XDCB. 

 - Chính phủ chưa kiến quyết trong việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm của 
chính quyền địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà 
nước ở địa phương, nhất là trong chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 
dịch bệnh cây trồng, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, đổi mới, sắp xếp nông lâm trường quốc doanh. Một số địa phương vẫn còn tư 
tưởng trông chờ, coi đây là trách nhiệm của Bộ.    

 - Bộ đã được Chính phủ trao nhiều quyền hơn để chủ động trong chỉ đạo, điều 
hành. Tuy nhiên, chưa đẩy mạnh trong việc bố trí vốn cho đầu tư phát triển, khoa 
học công nghệ, xử lý các tình huống đột xuất về thiên tai, dịch bệnh… do đó làm 
hạn chế hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Bộ mất nhiều thời gian 
chờ đợi thoả thuận của các Bộ khác trong khi phải chịu trách nhiệm chính về tiến độ 
và hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án. 

 - Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện 2 Luật: phòng chống tham 
nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kết quả còn hạn chế, thiếu cơ chế, chính 
sách phù hợp để giải quyết mạnh vấn đề. 

2 - Kiểm điểm việc thực hiện Qui chế của Chính phủ: 
2.1. Về thực hiện Chương trình công tác: 
Hàng năm, quí, tháng, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp và ban hành Chương 

trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng gửi các Bộ, ngành, 
giúp các Bộ, ngành chủ động triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
giao. 

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ chưa tổ chức kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ 
quan thuộc VPCP trong việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, dẫn 
đến nhiều chương trình, đề án, văn bản QPPL trong chương trình công tác bị chậm 
nhưng không được kiểm điểm, tìm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp thực 
hiện.   



 3

2.2 Về ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản, kết quả triển khai thực hiện 
các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản, ý kiến chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Bộ; sự phối hợp với các Bộ, địa phương trong 
việc thực hiện nhiệm vụ năm 2007: 

 - Về ban hành và kiểm tra văn bản QPPL: 
 Theo Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã 

chỉ đạo các đơn vị xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 25 
văn bản để hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh; ban hành theo thẩm quyền 86 
văn bản để hướng dẫn thi hành các văn bản của cấp trên; xây dựng và trình Thủ 
tướng Chính phủ 3 đề án, chương trình (gọi chung là đề án) (trong đó có 2 đề án 
trong chương trình đã trình nhưng chưa được phê duyệt. Chi tiết việc thực hiện như 
phụ lục 1 kèm theo). 

Bộ đã triển khai và kiểm tra kịp thời việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh; 
phòng chống lũ, lụt; xây dựng cơ bản; tổ chức kiểm tra việc thi hành văn bản QPPL; 
qua kiểm tra đã uốn nắn kịp thời những sai sót ở các đơn vị, hoặc đề nghị điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.  

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTG, ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập hợp, rà soát 
531 văn bản, trong đó có 462 văn bản QPPL, 69 văn bản cá biệt, từ đó đã xác định 
được 266 thủ tục hành chính, 67 quy định về điều kiện kinh doanh và 270 mẫu đơn 
tờ khai hành chính các loại. 

 Qua kiểm tra và rà soát, nhiều văn bản QPPL đã được Bộ sửa đổi, bổ sung kịp 
thời, như: Quyết định 05/2005/QĐ-BNN ngày 24/1/2005, điều chỉnh Quyết định số 
17/2007/QĐ-BNN ngày 27/2/2007 ban hành qui định về điều kiện ấp trứng và chăn 
nuôi thuỷ cầm; Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 ban hành qui định 
phòng chống bệnh LMLM; một số văn bản liên quan đến việc khảo, kiểm nghiệm, 
quản lý giống, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch động, thực vật…đang 
được Bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu CCHC.  

- Về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và các 
văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 

 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết 
số “03”, “07”, “16”, “25” của Chính phủ; Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết TW lần thứ X của Đảng; các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, như sau: 

 Bộ đã kịp thời cụ thể hoá bằng các văn bản giao việc cho các đơn vị thuộc Bộ 
để tổ chức thực hiện, như: văn bản số 504/BNN-VP ngày 23/2/2007 triển khai thực 
hiện Nghị quyết “03”; 651/BNN-VP ngày 12/3/2007 triển khai thực hiện Nghị quyết 
“16”...., trong đó giao rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, lãnh đạo Bộ chỉ đạo, thời 
gian hoàn thành. Hàng tháng tại các cuộc giao ban , Bộ đều yêu cầu các đơn vị báo 
cáo kết quả thực hiện, đơn vị nào triển khai chậm đều được nhắc nhở hoặc phê bình 
và yêu cầu thủ trưởng đơn vị kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc 
phục; đồng thời coi đây là một trong những tiêu chí để chấm điểm thi đua hàng năm 
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của các đơn vị. Với những biện pháp chỉ đạo sát sao đó, các Nghị quyết của Chính 
phủ đã được Bộ triển khai nghiêm túc và có kết quả. 

 Tuy nhiên, do chưa lường hết khó khăn trong quá trình soạn thảo văn bản nên  
các đơn vị thường đăng ký nhiều, nhưng việc soạn thảo, trình văn bản thường xuyên 
bị chậm hoặc không triển khai được, nên số lượng văn bản “còn nợ” diễn ra phổ 
biến, đồng thời số văn bản ngoài kế hoạch lại phát sinh nhiều.   

- Về sự phối hợp với các Bộ và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 
2007: 

 Trong năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được sự 
phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành và các địa phương. Trong quá trình xây dựng 
các chương trình, đề án, văn bản QPPL, Bộ đều xin ý kiến các Bộ, ngành, địa 
phương liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, Bộ 
NN&PTNT cũng phối hợp chặt chẽ và đáp ứng kịp thời yêu cầu của các Bộ, ngành 
liên quan.  

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ đã phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo các địa 
phương trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với 
nguồn nước tưới, phát huy thế mạnh của mỗi vùng miền; xử lý kịp thời các tình 
huống đột xuất (thiên tai hạn hán, lụt, bão, dịch bệnh, phòng chống cháy rừng, phá 
rừng);  giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án XDCB; phát triển ngành nghề nông 
thôn; xây dựng nông thôn mới;  rà soát, điều chỉnh qui hoạch 3 loại rừng; phối hợp 
tốt với Bộ Tư lệnh Bộ đội biện phòng, Cục Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng, Cục 
Lãnh sự, Ban biên giới - Bộ Ngoại giao trong việc giải quyết các vụ việc liên quan 
đến tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt, giữ, và tổ chức tránh, trú bão cho ngư dân 
khai thách hải sản xa bờ. 

  3 - Đánh giá việc triển khai giải pháp xử lý các tình huống đột xuất, bất 
ngờ xảy ra: 

- Chỉ đạo chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2006-2007, Chính phủ đã 
chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo chống hạn từ Trung ương đến các địa phương. Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Điện lực Việt Nam, 
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia để điều tiết nước các hồ thuỷ điện cấp 
nước cho sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo các địa phương lập kế hoạch lấy nước, vận 
hành công trình, trữ nước, quản lý chặt chẽ nguồn nuớc tại mặt ruộng, đảm bảo đủ 
nước tưới; chỉ đạo các địa phương chuyển đổi đất lúa thiếu nước, kém hiệu quả sang 
trồng rau màu; Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kịp thời các địa phương 141,8 tỷ đồng 
để chống hạn. 

- Chỉ đạo chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: 
 Ngay từ đầu vụ Đông xuân 2006-2007 dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn 

lá xuất hiện liên tiếp ở các tỉnh phía Nam: tổng diện tích nhiễm là 732.764 ha, 
nhiễm nặng 149.000 ha; đặc biệt, trên lúa đông xuân và xuân hè, lúa thu đông bệnh 
vàng lùn, lùn xoắn lá diện tích nhiễm 70.402 ha, nhiễm nặng 21.854 ha, tập trung ở 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo, 
xuât thuốc BVTV dự trữ quốc gia và hỗ trợ các địa phương 97,6 tỷ đồng để chống 
dịch. 
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 Với chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ và của Bộ Nông nghiêp và 
PTNT; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành liên quan, của chính quyền địa 
phương các cấp và sự nỗ lực chống hạn, phòng chống dịch bệnh của bà con nông 
dân, nên thiệt hại do hạn hán và dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá gây ra đã được 
giảm thiểu, đảm bảo các tỉnh phía Nam được mùa, an ninh lương thực quốc gia 
được giữ vững và đảm bảo kế hoạch xuất khẩu gạo.  

- Chỉ đạo xử lý phòng chống dịch gia súc, gia cầm: 
Năm 2007, dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng trên trâu, bò, lợn; dịch tai 

xanh trên lợn diễn ra phức tạp, trên diện rộng, ảnh hướng lớn đến tốc độ tăng trưởng 
của ngành chăn nuôi.   

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên quan tâm và chỉ đạo quyết 
liệt đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành liên quan, các 
địa phương nhằm tập trung phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ đã cấp 
kinh phí và xử lý kịp thời các thủ tục nhập khẩu vắc xin phục vụ việc tiêm phòng 
cho toàn bộ đàn gia cầm; xuất vắc xin, hoá chất dự trữ quốc gia hỗ trợ kịp thời các 
địa phương phòng chống dịch LMLM1 …nhờ vậy, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 
được hạn chế, không tái phát mạnh như những năm trước. 

 - ChØ ®¹o ®èi phã vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai. 

Năm 2007 tình hình thời tiết ở nước ta có những diễn biến bất thường, phức 
tạp, mưa, lũ, bão xảy ra trên diện rộng, đặc biệt là bão, lũ ở miền Trung. Tổng thiệt 
hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến ngày 12/11 như sau: Số người chết:  391 người; 
người bị mất tích: 31 người; số người bị thương: 745 người; ước tổng giá trị thiệt hại: 
11.520tỷ đồng. 

Để chủ động đối phó với thiên tai, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 
08/2007/CT-TTg ngày 3/4/ 2007 về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu 
nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007; ban hành Quy chế phòng chống động đất, sóng 
thần; Quy trình vận hành liên hồ chứa thuỷ điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà 
và phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê như hệ thống sông 
Hồng, sông Thái Bình.  

Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì nhiều cuộc họp giao ban của BCĐ 
PCLBTW, có các Công điện chỉ đạo các địa phương phòng chống kịp thời, dẫn đầu 
nhiều đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo chống lụt, bão tại các địa phương vùng tâm 
bão, lũ. Đồng thời Chính phủ hỗ trợ lương thực, tiền, vật tư, giống kịp thời giúp các 
địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai2.  

 
1 Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương 250 triệu liều vắc xin H5N1 và 9 triệu liều vắc xin 

H5N9; gần 1.220 nghìn liều vắc xin LMLM tuýt O; 338 nghìn liều vắc xin LMLM nhị giá tuýt O 
và A ; 2500 nghìn liều vắc xin LMLM đa giá. 

2 Năm 2007, Chính phủ đã hỗ trợ  1.280 tỷ đồng, 31.900 tấn gạo để cứu đói cho các địa phương bị 
thiệt hại nặng do các trận thiên tai gây ra.  Bộ đã chỉ đạo Tổng công ty rau quả và Công ty Cổ phần giống 
cây trồng trung ương xuất dự trữ quốc gia 2 đợt: đợt 1: 70 tấn hạt giống ngô và 12 tấn hạt giống rau; đợt 2: 
30 tấn hạt giống ngô và hơn 62 tấn giống rau giúp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền núi phía Bắc 
nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số số 2 và số 5 gây ra, ổn định phát triển sản xuất. 
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4 - Kiểm điểm việc xây dựng và thực hiện các đề án trong chương trình 
công tác năm 2007 của Chính phủ do Bộ chủ trì: 

Năm 2007, Chính phủ giao cho Bộ xây dựng 37 đề án, đến nay Bộ đã trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 đề án, trong đó đã được ban hành 8, 
còn 6 đề án chưa được ban hành; tháng 12 Bộ tiếp tục trình 4 đề án, còn 4 đề án chờ 
Quốc hội đưa vào chương trình năm 2008 (1 Luật, 3 Pháp lệnh). Ngoài ra Bộ còn 
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 đề án ngoài kế hoạch được giao (chi tiết 
xem Phụ lục 1 kèm theo). 

Đánh giá:  
Năm 2007, việc xây dựng và thực hiện các đề án trong chương trình công tác 

của Chính phủ do Bộ chủ trì thực hiện đạt kết quả thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ và thực tiễn đòi hỏi, mặc dù Bộ đã cố gắng, song do nhiều nguyên nhân 
chủ quan và khách quan chi phối đó là: 

- Khi đề xuất kế hoạch xây dựng các đề án trình Chính phủ để đưa vào chương 
trình công tác của Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ chưa có sự chuẩn bị chu đáo về 
mục tiêu, nội dung, đề cương của đề án mà mới chủ yếu xác định tên đề án, nên khi 
triển khai xây dựng gặp nhiều khó khăn, nhiều đề án bị chậm tiến độ hoặc không 
thực hiện được. Mặt khác, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thường phải dành nhiều thời 
gian cho công tác chỉ đạo sản xuất, nhất là chỉ đạo đối phó với thiên tai, dịch bệnh 
cũng ảnh hướng đến tiến độ xây dựng và thực hiện các đề án.  

- Sự phối hợp của các Bộ, ngành trong việc góp ý các đề án trước khi trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt chưa được chặt chẽ, mất nhiều thời gian, thậm chí có 
văn bản chậm cho ý kiến hàng năm (chiến lược phát triển thuỷ lợi). 

- Một số đề án Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chậm được 
xem xét, phê duyệt. 

- Ngoài ra, do kinh phí dành cho việc soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật 
hầu như không có; việc sáp nhập Bộ cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các 
đề án theo kế hoạch.  

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ 

1. Kiến nghị  những công tác trọng tâm  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực nông nghiệp và PTNT năm 2008. 

- Hoạch định, làm rõ chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân 
từ nay đến năm 2020 (đề án Tam nông) làm cơ sở cho việc đưa ra các chương trình, 
cơ chế, chính sách vĩ mô và chính sách đầu tư  phù hợp, hạn chế tình trạng phát 
triển tự phát, bị động với thị trường và kém bền vững. 

-  Sớm ban hành những văn bản qui phạm pháp luật, cơ chế chính sách Bộ đã 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Chiến lược phát triển thuỷ lợi; phê duyệt kết 
quả rà soát Qui hoạch 3 loại rừng; cơ chế chính sách chuyển rừng phòng hộ sang 
rừng sản xuất; chương trình khai thác hải sản; chương trình xây dựng nông thôn 
mới; chương trình mỗi làng một nghề ....; tạo hành lang pháp lý cho Bộ thực hiện 
hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao. 



 7

- Ban hành cơ chế về quản lý vốn đầu tư XDCB về thuỷ lợi, đê điều, vốn 
nghiên cứu khoa học, khuyến nông, trồng rừng phù hợp với đặc điểm của ngành 
nông nghiệp là mùa vụ.   

- Đề cao quyền hạn, trách nhiệm chính quyền địa phương, nhất là Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện các chương trình, dự án của Chính phủ giao 
cho Bộ chủ trì nhưng triển khai thực hiện ở các địa phương như: Chương trình 
“134”, “135”, “661”, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xoá bỏ cây trồng 
có chứa chất ma tuý; sắp xếp cổ phần hoá các nông, lâm trường quốc doanh; xây 
dựng và phát triển nông thôn mới; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phòng chống 
cháy rừng, phá rừng, quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Khắc phục tình trạng xảy 
ra hiện nay là: Bộ chỉ đạo quyết liệt, nhưng chính quyền địa phương không chủ 
động, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, bảo về rừng, quản lý chất lượng giống, vật 
tư nông nghiệp, nông sản.  

 - Chỉ đạo quyết liệt công cuộc cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải 
cách tài chính công. Phân cấp mạnh trong việc quản lý, sử dụng ngân sách cho các 
Bộ chuyên ngành; cho phép các Bộ có khoản dự phòng trong dự toán phân bổ ngân 
sách hàng năm để Bộ trưởng chủ động xử lý các việc đột xuất. Thực hiện giao dự 
toán chỉ tiêu trung hạn ổn định 3 năm cho các Bộ, ngành (trước mắt thực hiện cho 
các chương trình mục tiêu quốc gia).   

 - Dành nguồn kinh phí riêng cho hoạt động hội nhập quốc tế, nhất là kinh phí 
cho công tác nghiên cứu, kinh phí cho Văn phòng thông báo và hỏi đáp quốc gia về 
SPS do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, kinh phí cho điều phối doanh 
nghiệp và các địa phương và các khoản kinh phí khác phục vụ các hoạt động hội 
nhập quốc tế của các Bộ, ngành; kinh phí thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

2. Danh mục đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ năm 2008. 
Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

 
Nơi nhận:                 KT. BỘ TRƯỞNG  
- VP Chính phủ;         THỨ TRƯỞNG 
- Lãnh đạo Bộ (để b/c) 
- VP (CVP, a.Nhạn, TH) 
- Lưu HC.  
                   (đã ký) 
 
          Diệp Kỉnh Tần 
 

  
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 1 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, DỰ ÁN,  

VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH CẤP TRÊN 
(theo văn bản số 61/VPCP-TH ngày 16/01/2007 và một số nghị quyết) 

(Kèm theo văn bản số 3364/BC-BNN-VP ngày 05/12/2007) 
Kết quả 

 
T
T 

 
Tên văn bản 

Thời 
gian 
trình 

CP, TTg

Đã 
ban 

hành 

Đang 
trình 
CP, 

TTCP 

Chưa 
trình  

Nguyên nhân 
 

Ghi chú 

 LUẬT       
1   Luật Thuỷ lợi   x Đang triển khai (chờ QH 

đưa vào chương trình) 
 

 PHÁP LỆNH       
1     Pháp lệnh về sản xuất kinh doanh 

phân bón. 
x Đang triển khai (chờ QH 

đưa vào chương trình) 
 

2     Pháp lệnh về sản xuất kinh doanh 
Muối. 

x Đang triển khai (chờ QH 
đưa vào chương trình) 

 

3     Pháp lệnh về sản xuất kinh doanh 
thức ăn chăn nuôi 

x Đang triển khai (chờ QH 
đưa vào chương trình) 

 

 NGHỊ ĐỊNH        
1 Nghị định về Quĩ bảo vệ và phát 

triển rừng  
Tháng 1  x  Chờ Chính phủ ban hành  

2 Nghị định thay thế NĐ 
139/2004/NĐ-CP về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản 

Tháng 1 x     

3 Nghị định của Chính phủ về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

Tháng 3 x     



đê điều. 
4 Nghị định về tổ chức, quản lý và khai 

thác công trình thủy lợi. 
Tháng 4    x Do thay đổi chính sách thuỷ lợi 

phí 
 

Chuyển sang năm 2008 

5 Nghị định về tổ chức và hoạt động 
của Tổ hợp tác 

Tháng 4 x 

6 Nghị định của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đê điều. 

Tháng 6 x     

7 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 129/2005/NĐ-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thú y. 

Tháng 7   x  Chuyển sang năm 2008 

8 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 57/2005/NĐ-CP về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giống cây trồng . 

Tháng 8  x  Chờ Chính phủ ban hành  

9 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 113/2003/NĐ-CP về quản 
lý sản xuất, kinh doanh phân bón. 

Tháng 10  x  Chờ Chính phủ ban hành  

10 Nghị định về tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan quản lý nhà 
nước về thú y ở địa phương và 
mạng lưới thú y cơ sở. 

Tháng 11   x  Chuyển sang năm 2008 

11        Nghị định về an toàn đập Tháng 12 x
12    Nghị định ban hành Quy chế quản 

lý các khu bảo tồn biển 
 x Chờ Chính phủ ban hành  

 QUYẾT ĐỊNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN       
1 Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
Tháng 3   x   
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của Quyết định 196/2004/QĐ-TTg 
ngày 29/11/2004 phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể di dân, tái định cư 
Dự án thuỷ điện Sơn La. 

2 Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Dự án ổn định dân 
cư các xã biên giới Việt – Lào, 
vùng Trung du miền núi Bắc Bộ 
đến năm 2010. 

Tháng 3   x  Chuyển sang 2008 

3 Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách quản lý và sử 
dụng rừng sản xuất được chuyển 
đổi từ rừng phòng hộ và rừng đặc 
dụng sau khi rà soát theo Chỉ thị số 
38/2005/CT-TTg . 

Tháng 3  x  Chờ TTCP ban hành  

4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
thay thế Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg 
ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ 
nông sản thông qua hợp đồng 

Tháng 9   x  Chuyển sang 2008 

5 Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về việc điều chỉnh mức hỗ trợ 
chính sách di dân quy định tại 
Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg 
ngày 16/9/2003 

Tháng 11   x   

6 Quyết định của Thủ tướng CP về xã 
hội hoá về nước sạch và VSMTNT. 

Tháng 12   x  Sẽ trình trong tháng 
12/2007 

7 Chính sách và biện pháp phát triển 
các loại hình tổ chức sản xuất, kinh 
doanh nông nghiệp ở nông thôn 

Tháng 12   x Đang xây dựng Chuyển sang năm 2008 
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8 Chính sách phát triển chăn nuôi bò 
thịt giai đoạn 2006 – 2015. 

     Chính sách này nằm trong 
Chiến lược phát triển 
chăn nuôi đến 2020 sẽ 
được trình trong tháng 
12/2007 

9      Qui hoạch phòng, chống lũ cho hệ 
thống sông Hồng, sông Thái Bình. 

x  

10 Chương trình củng cố nâng cấp đê 
điều hệ thống sông Hồng, sông Thái 
Bình đến năm 2010. 

Quí II  x  Chờ Chính phủ ban hành  

11 Chiến lược và kế hoạch hành động 
về quản lý, phòng chống và giảm 
nhẹ thiên tai ở Việt Nam đến 2020. 

Quí II x     

12 Chương trình bảo tồn và phát triển 
làng nghề 

Tháng 9   x Đang xin ý kiến các địa 
phương theo chỉ đạo của 
PTTCP 

Chuyển sang 2008 

13 Chương trình củng cố, nâng cấp và 
xây dựng mới đê biển các tỉnh từ 
Quảng Ngãi đến Kiên Giang. 

Tháng 9   x  Chuyển sang 2008 

14 Đề án nâng cao năng lực quản lý đa 
dạng sinh học biển đến 2020 

Tháng 9   x  Chuyển sang 2008 

15     Quy hoạch hệ thống các khu bảo 
tồn biển Việt Nam 

x Chờ TTCP ban hành  

16 Chiến lược tổng thể và chính sách 
bảo hộ sản xuất chăn nuôi phù hợp 
với các cam kết quốc tế, quy định 
của WTO nhằm phát triển sản xuất 
và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 

Tháng 10   x  Chuyển sang 2008 

17 Chương trình khai thác hải sản xa Tháng 10   x  Nằm trong Chương trình 
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bờ đến năm 2015 tổng thể khai thác, bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi 
thuỷ sản sẽ trình trong 
năm 2008 

18 Đề án phát triển công nghệ bảo 
quản, chế biến và giảm tổn thất sau 
thu hoạch cho các loại nông, lâm, 
thuỷ sản nhất là sản phẩm xuất khẩu 
chủ lực đến năm 2020. 

Tháng 10   x  Chuyển năm 2008 

19 Dự án nâng cao sức cạnh tranh của 
ngành chăn nuôi và an toàn thực 
phẩm. 

Tháng 11   x  Sẽ trình trong tháng 
12/2007 

20 Chính sách hỗ trợ hạ tầng cơ sở 
phát triển các khu chăn nuôi tập 
trung, công nghiệp 

Tháng 6   x  Chính sách này nằm trong 
Chiến lược phát triển 
chăn nuôi đến 2020 sẽ 
trình trong tháng 12/2007 

21      Chế độ bồi dưỡng đi biển đối với 
thanh tra viên thuỷ sản 

x Chuyển sang năm 2008 

22      Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạch phát triển sản xuất muối biển 

x Đã trình TTCP ký QD 
“161” 

 
 
Tổng số: 38 văn bản.  
Kết quả: - Đã trình CP, TTCP ban hành     : 8 văn bản 
      - Đã trình  CP, TTCP    : 7 văn bản 
       - Sẽ trình trong tháng 12/2007  : 4 văn bản 
     - Chờ QH đưa vào chương trình   : 4 văn bản (1 luật và 3 pháp lệnh) 

 Ngoài ra còn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 quyết định 
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Phụ lục 2 
DANH MỤC ĐỀ ÁN DỰ KIẾN TRÌNH 

CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2008 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

(Kèm theo văn bản số 3364/BC-BNN-VP ngày 05/12/2007) 

 13

Cấp trình Thời gian 
trình Ghi chú TT 

 Tên đề án Đơn vị chủ trì 
CP  TTCP Ban Bí

Thư 
 Bộ CT  

  
I       CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, 

DỰ ÁN  
1 Đề án xây dựng cơ chế chính sách 

khuyến khích đổi mới công nghệ trong 
ngành nông nghiệp 

Vụ KHCN  x   Tháng 
1/2008 

 
2 Đề án nâng cao năng lực quản lý đa 

dạng sinh học biển đến 2020 
Vụ KHCN  x   Tháng 

1/2008  
 3 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ 

thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên 
Giang 

Cục Đê điều   x     Tháng 
2/2008 

  
4 Chương trình bảo tồn và phát triển làng 

nghề 
Cục Chế biến      x Tháng

3/2008  
5 Đề án xây dựng chính sách khuyến khích 

nông dân mua cổ phần trong các cơ sở chế 
biến nông sản 

Ban 
ĐM&QLDN 

     x Tháng
3/2008 

 
6      Chương trình tổng thể khai thác, bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 
Cục Khai thác 
BVNLTS 

x Tháng
3/2008  

7 Đề Tam nông Cục 
HTX&PTNT 

x     x Tháng
5/2008  



8 Đề án dịch vụ có thu trong hoạt động 
khuyến nông. 

Trung tâm 
KNQG 

 x    Tháng
5/2008  

9 Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ 
chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống 
thuỷ lợi trên các đảo có đông dân cư và 
vùng bãi ngang ven biển 

Cục Thuỷ lợi     x Tháng
5/2008 

 

 
10 Đề án phát triển khuyến nông Việt Nam 

thời kỳ 2007 – 2015 và tầm nhìn 2020. 
Trung tâm 
KNQG 

 x    Tháng
6/2008  

11 Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh 
hàng nông sản, lâm sản khi Việt Nam 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. 

Vụ Kế hoạch    x  Tháng
6/2008 

 

 
12 Chiến lược thu hút đầu tư trự tiếp nước 

ngoài trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
PTNT 

Vụ HTQT  x   Tháng 
6/2008 

 
13 Dự án hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên 

biển giai đoạn 2 (2008-2010) 
Cục KT và 
BVNLTS 

     x Tháng
6/2008  

14 Đề án xây dựng chính sách và biện 
pháp phát triển các loại hình tổ chức 
sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ở 
nông thôn 

Ban 
ĐM&QLDN 

     x Tháng
9/2008 

 
15 Đề án xây dựng chính sách thu hút đầu tư phát 

triển doanh nghiệp nông nghiệp và thuỷ sản 
Ban ĐM&QLDN      x Tháng

11/2008  
16      

  
Chương trình phát triển thuỷ lợi giai 
đoạn 2008-2010 

Cục Thuỷ lợi x Tháng
11/2008

17 Đề án phát triển công nghệ, bảo quản, 
chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch 
cho các loại nông, lâm, thuỷ sản nhất là 
sản phẩm xuất khẩu chủ lực đến 2020 

Cục Chế biến      x Tháng
11/2008 

 
18 Đề án phát triển nuôi trồng hải sản trên biển và 

hải đảo đến năm 2020 
Vụ NTTS  x   Tháng 

11/2008  
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19 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp dân doanh trong nông nghiệp, 
thuỷ sản 

Ban ĐM&QLDN      x Tháng
12/2008 

 
20       

  
Chương trình chống ngật úng cho 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Cục Thuỷ lợi x Tháng
12/2008

21 Đề án hệ thống tổ chức quản lý chất lượng nông 
sản và thuỷ sản 

Cục Quản lý 
CLATTYTS 

     
  

x Tháng
12/2008

22 Chính sách khuyến khích tham gia các hình thức 
tổ chức liên kết cộng đồng những người sản xuất 
trong ngành hàng 

Ban 
ĐM&QLDN 

     x Tháng
12/2008  

23 Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất 
trong nước phù hợp với cam kết quốc tế, qui định 
của WTO nhằm phát triển sản xuất và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng 

Viện Chính sách 
và chiến lược 

     x Tháng
12/2008 

 
 
 
 

II NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

      
 

1 Nghị định của Chính phủ qui định về tổ chức, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà 
nước về thú y ở địa phương và mạng lưới thú y cơ 
sở. 

 Cục Thú y x        Tháng 
3/2008 

  
2 Nghị định về tổ chức và hoạt động của hệ thống tổ 

chức khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 
Cục Khai thác và 
BVNLTS  

x        Tháng 
5/2008   

3 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra 
Nông nghiệp và PTNT 

Thanh tra Bộ x     
  

Tháng
5/2008

4 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 129/2005/NĐ-CP về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thú y. 

 Cục Thú y x        Tháng 
9/2008 

  
5 Nghị định về tổ chức quản lý, khai thác công tình 

thuỷ lợi 
 Cục Thuỷ lợi x        Tháng 

11/2008   
6       Nghị định của Chính phủ về điều kiện Vụ Pháp chế x Tháng
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sản xuất, kinh doanh một số ngành 
nghề thuỷ sản 

11/2008 

7 Nghị định của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích tích tụ rộng đất gắn với 
việc chuyển dịch lao động nông nghiệp 
sang làm các ngành nghề khác 

 Cục HTX&PTNT x        Tháng 
11/2008 

  
8 Nghị định của Chính phủ về quản lý khai thác và 

bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn 
 Cục Thuỷ lợi x        Tháng 

12/2008   
9 Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 
Cục Chăn nuôi  x        Tháng 

12/2008   
10 Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 

số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thuỷ sản 

 Vụ Pháp chế x        Tháng 
12/2008 

  
11      Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 

Cục BVTV x Tháng
12/2008 

 
12      Quyết định của TTCP ban hành kế 

hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh 
nghĩa vụ thực hiện cam kết đối với 
Hiệp định SPS đáp ứng nghĩa vụ thành 
viên 

Vụ HTQT x Tháng
1/2008 

 
13 

   
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về phụ cấp thâm niên Kiểm lâm 

 Vụ TCCB   x      Tháng 
3/2008

14      Quyết định của TTCP phê duyệt đề án 
hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 
PTNT với châu Phi 

Vụ HTQT x Tháng
4/2008 

 
15 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về Quy chế quản lý dự án đầu tư xây 
 Cục LN   x      Tháng 

6/2008   
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dựng chuyên ngành lâm sinh 
16      Quyết định của TTCP về thành lập 9 

khu bảo tồn biển 
Cục KT & BVNLTS  x Tháng

6/2008  
17      Quyết định của TTCP về thành lập 6 

khu bảo tồn vùng nước nội địa 
Cục KT & BVNLTS  x Tháng

8/2008  
18 Quyết định của thủ tướng Chính phủ về 

chế độ đi biển đối với Thanh tra viên 
thuỷ sản 

 Thanh tra Bộ   x      Tháng 
9/2008 

  
19 Quyết định của TTCP ban hành chính sách di dân, 

tái định cư các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện 
Cục HTX&PTNT      x Tháng

12/2008  
20 Quyết định của TTCP phê duyệt qui hoạch ổn 

định dân cư các xã biên giới Việt – Lào đến 2010 
Cục HTX&PTNT      x Tháng

12/2008  
21 Quyết định của TTCP phê duyệt qui hoạch ổn 

định dân cư các xã biên giới Việt – Campuchia 
đến 2010 

Cục HTX&PTNT      x Tháng
12/2008  

22     Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
thay thế Quyết định số 80/2002/QĐ-
TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách tiêu thụ nông 
sản hàng hoá thông qua hợp đồng 

Cục HTX&PTNT x Tháng 
12/2008 

 
23      Quyết định của TTCP phê duyệt 

chương trình phát triển kinh tế tập thể 
trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản 

Cục 
HTX&PTNT 

x Tháng
12/2008 

 
24      Quyết định của TTCP phê duyệt 

chương trình phát triển nông thôn mới 
Cục 
HTX&PTNT 

x Tháng
12/2008 
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