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THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp  giao ban  

công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12  năm 2007 của Bộ 
              

 
Ngày 3 tháng 12 năm 2007, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp giao 

ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 của Bộ. Tham 
dự cuộc họp có Thứ trưởng Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám, Thứ 
trưởng Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Nguyễn Việt Thắng và Thứ trưởng Nguyễn 
Ngọc Thuật; lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra, Đảng uỷ cơ quan 
Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ; các Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Lâm 
nghiệp, Thuỷ lợi; các Trung tâm: Tin học và Thống kê, Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn, Khuyến nông quốc gia, Khuyến ngư quốc gia, Tiếp thị 
triển lãm Nông nghiệp và PTNT; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông 
nghiệp và PTNT.  

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận: 
Trong tháng 11, các đơn vị và toàn Ngành đã có nhiều cố gắng, tiếp tục 

triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ. Chính phủ đánh giá cao công tác phòng 
chống bão, lũ. Sản xuất nông lâm sản ổn định và tiếp tục tăng trưởng; xuất 
khẩu tăng mạnh; công tác bảo vệ rừng được cải thiện, trồng rừng sản xuất có 
tiến bộ; các mặt nông nghiệp và nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy 
nhiên, cũng còn một số tồn tại: giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh ảnh hưởng đến 
phát triển chăn nuôi; trồng rừng phòng hộ đạt thấp; khai thác thuỷ sản gặp 
nhiều khó khăn; tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản 
vẫn chậm, nhất là các công trình trái phiếu Chính phủ; tổ chức bộ máy của Bộ 
và của Ngành chậm ổn định; công tác cải cách hành chính và thực hiện 2 Luật 
Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm vẫn còn nhiều tồn tại.  

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2007 và triển khai một bước kế 
hoạch năm 2008, nhất là sản xuất vụ Đông Xuân 2007-2008, ngoài việc thực 
hiện các chương trình công tác thường xuyên, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị  
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 như sau: 

1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật: 
* Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật: theo chức năng, nhiệm vụ: 
-  Theo dõi, chỉ đạo sát sao việc xuống giống vụ Đông Xuân 2007-2008 

không để phát sịnh dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam. 
- Hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ. 
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- Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thâm canh, đảm bảo tăng năng suất và 
sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm; 

- Cục Trồng trọt phối hợp với Vụ Kế hoạch rà soát, phân tích diễn biến thị 
trường để hướng dẫn các địa phương điều chỉnh cơ cấu cây trồng, phát triển các 
loại cây làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhất là ngô, đậu tương, cỏ 
... nhất là đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây 
Nguyên; tiếp tục chỉ đạo thâm canh tăng năng suất và chất lượng gạo, cao su, 
cà phê, hồ tiêu, chè, điều...; 

- Sớm có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ về phát triển 
cây cao su ở các tỉnh Tây Bắc; phối hợp với Cục Lâm nghiệp có ý kiến để báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đất lâm nghiệp sang trồng cao su. 

2. Về chăn nuôi - thú y: 
* Cục Thú y:  
- Chỉ đạo các địa phương  phát hiện kịp thời, xử lý triệt để ngay khi phát 

hiện có ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; 
- Phối hợp với Cục Chăn nuôi kiểm tra mạnh mẽ công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 
* Cục Chăn nuôi:  
- Phối hợp với Vụ Nuôi trồng thuỷ sản, Vụ Kế hoạch làm việc với Hiệp 

hội chăn nuôi, một số doanh nghiệp tìm hiểu, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn 
trong nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; xem xét, có văn bản 
gửi Bộ Công thương cho phép một số doanh nghiệp nước ngoài được bán lẻ 
thức ăn chăn nuôi tại thị trường Việt Nam; 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp hạn chế chăn 
nuôi thả rông, nhất là đối với vịt; phát triển chăn nuôi tập trung; đề xuất chính 
sách khuyến khích chăn nuôi tập trung, chăn nuôi có kiểm soát để Bộ trình Thủ 
tướng Chính phủ. 

3. Về lâm nghiệp: 
* Cục Lâm nghiệp:  
- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các tỉnh phía Nam và miền Trung hoàn thành 

kế hoạch trồng rừng năm 2007; đi kiểm tra, phối hợp với các địa phương chủ 
động giải quyết các vướng mắc (nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo Bộ hoặc 
Chính phủ), nhất là về đất, kinh phí để các địa phương triển khai trồng rừng; 

- Khảo sát 2-3 địa phương để chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây. 
* Cục Kiểm lâm:  
- Chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng, 

nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc ; 
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- Chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống cháy rừng và 
chống phá rừng trái phép năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008 ; 

- Tập trung triển khai công tác giao rừng. 
4. Về thuỷ sản: 
* Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:  
- Hoàn thành đề án Chương trình tổng thể khai thác, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thuỷ sản;  
- Làm việc với các Bộ, ngành có liên quan về kế hoạch hành động để bảo 

vệ ngư dân Việt Nam ; tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân về pháp luật quốc tế 
và triển khai các chương trình hợp tác với các nước để tạo điều kiện cho ngư 
dân đánh bắt hợp pháp; 

- Hướng dẫn các địa phương triển khai vụ Bắc với biện phát phù hợp, đối 
phó với tình trạng giá dầu tăng cao; 

- Rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn,qui phạm kỹ thuật các cảng cá, các khu 
neo đậu tàu thuyền phù hợp để triển khai thực hiện. 

* Vụ Nuôi trồng thuỷ sản:  
- Xây dựng đề án phát triển Nuôi trồng thuỷ sản tới năm 2020; 
- Sớm có văn bản hướng dẫn quản lý các vùng nuôi, điều kiện nuôi... đảm 

bảo phát triển bền vững. 
* Cục Thú y: chấn chỉnh hệ thống thú y thuỷ sản; xây dựng đề án tổ chức 

hệ thống thú y thuỷ sản từ Trung uơng đến địa phương để triển khai thực hiện;   
* Cục Quản lý chất lượng, ATVS&TYTS: có văn bản gửi Bộ Y tế thông 

báo về kết quả kiểm tra chất lượng mắm tôm; 
* Vụ Kế hoạch: làm việc với Bộ Kế hoạch đầu tư tìm nguồn để đầu tư cho 

phát triển thuỷ sản, nhất là các vùng nuôi, cảng cá, khu neo đậu; 
* Vụ Hợp tác quốc tế: làm việc với các nhà tài trợ kêu gọi đầu tư cho phát 

triển thuỷ sản, nhất là xây dựng các cảng cá, khu neo đậu, các vùng nuôi. 
5. Về thuỷ lợi và phòng chống lụt bão: 
* Cục Quản lý đê điều và PCLB:  
- Phối hợp với Cục Trồng trọt và Cục Thuỷ lợi tổng hợp kiến nghị của các 

địa phương đề xuất Chính phủ bổ sung kinh phí hỗ trợ để các địa phương triển 
khai sản xuất vụ Đông Xuân, nhất là kinh phí tu bổ các công trình thuỷ lợi, hố 
trợ về giống. 

* Cục Thuỷ lợi:  
- Soạn thảo văn bản trình Bộ kiến nghị với Chính phủ việc phân bổ vốn hỗ 

trợ thuỷ lợi phí để các địa phương triển khai; 
- Khẩn trương hoàn thành cơ chế quản lý, khai thác các công trình thuỷ 

phù hợp với chủ trương mới về thuỷ lợi phí để triển khai thực hiện; 
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- Phối hợp với Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão chỉ đạo các 
địa phương, các chủ đầu tư xây dựng và thực hiện các qui trình vận hành các hồ 
chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện vừa đảm bảo an toàn hồ chứa vừa phục vụ tốt 
công tác;  

- Hoàn thành Chiến lược phát triển thuỷ lợi đến năm 2020; đề xuất danh 
mục các công trình cần đầu tư đến năm 2015 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

- Kiểm tra, việc thực hiện Chương trình nước sạch và VSMTNT; phối hợp 
với Trung tâm Nước sạch và VSMTNT chủ động rà soát đưa ra bộ chỉ tiêu 
đánh giá chất lượng nước để triển khai thực hiện. 

6. Về Phát triển nông thôn: 
* Các đơn vị : khẩn trương hoàn thành các chuyên đề được giao để xây 

dựng Đề án ‘Tam nông’ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương.  
* Cục Hợp tác xã và PTNT: 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh triển khai quyết liệt nhiệm vụ di dân tái định 

cư dự án thuỷ điện Sơn La;  
- Hoàn thành dự thảo sửa đổi Quyết định ‘80’ về liên kết ‘4 nhà’ để Bộ 

trình Thủ tướng Chính phủ. 
7. Về xây dựng cơ bản  
* Cục Quản lý xây dựng công trình:  
- Cử các đoàn công tác kiểm tra quyết liệt, tháo gỡ ngay các thủ tục, 

vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình; 
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát lại việc phân cấp trong xây dựng 

cơ bản, nhất là đối với các dự án ODA; 
- Xây dựng bộ hồ sơ mời thầu và hồ sơ ký kết hợp đồng mẫu phù hợp với 

các qui định mới để hướng dẫn các đơn vị thực hiện; 
- Giúp các cục chuyên ngành triển khai tốt các dự án giống, viện, trường; 
- Có văn bản yêu cầu các dự án triển khai chậm, trước hết là các Ban 1, 3 

và 5 báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của Ban và của từng cá nhân có liên 
quan. 

* Cục Quản lý xây dựng công trình phối hợp với Cục Thuỷ lợi : 
- Rà soát lại các qui trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật; các qui 

định về tư vấn, thẩm định..., đảm bảo chất lượng và an toàn công trình trong 
điều kiện khí hậu có nhiều biến đổi cực đoan như hiện nay; 

- Kiểm tra việc đền bù giải phóng mặt bằng ở các địa phương; không cấp 
kinh phí cho các dự án khác nếu địa phương nào triển khai chậm. 

* Vụ Tổ chức cán bộ: cử cán bộ nắm tình hình, chấn chỉnh công tác tổ 
chức cán bộ của các đơn vị tư vấn. 

8. Về khoa học công nghệ: 
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* Vụ Khoa học công nghệ:  
- Kiểm tra việc thực hiện các đề tài/dự án năm 2007; 
- Giao ngay kế hoạch năm 2008, bao gồm các đề tài nghiên cứu, các dự án 

khuyến nông để các đơn vị, địa phương triển khai; 
- Chủ trì, phối hợp với các Cục chuyên ngành kiểm tra việc triển khai 

công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; đề xuất để Bộ biểu dương những đơn vị, 
địa phương làm tốt, phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng pháp luật đối với các 
đơn vị vi phạm, nhất là đối với các đơn vị được nêu trong danh mục ‘Cảnh báo’ 
của quốc tế.  

9. Về hợp tác quốc tế : 
- Kiểm tra và triển khai mạnh mẽ các đề án hợp tác với các nước châu Phi; 
- Làm việc với phía Trung Quốc để thiết lập kênh thông tin chính thức về 

chất lượng hàng nông sản.  
10. Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp:  
- Tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các 

đơn vị thành viên của các Tổng công ty; chỉ đạo năm 2007 cổ phần hoá được 
01 Tổng công ty để rút kinh nghiệm triển khai trong năm 2008; 

- Tập trung chỉ đạo công tác đổi mới sắp xếp các lâm trường quốc doanh 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng; 

- Vụ Tổ chức cán bộ : rà soát, đề xuất báo cáo Bộ chấn chỉnh công tác tổ 
chức cán bộ của một số Tổng công ty, trước mắt là Tổng công ty Vật tư nông 
nghiệp. 

11. Về triển khai kế hoạch năm 2008 : 
* Các đơn vị : chủ động làm việc với Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính để rà 

soát kế hoạch năm 2008, không để sót việc; 
* Vụ Kế hoạch phối hợp với Vụ Tài chính đề xuất giao tối đa những gì đã 

rõ để các đơn vị triển khai (hoàn thành trước 20/12/2008). 
12. Về cải cách hành chính:  
* Vụ Tổ chức cán bộ : phối hợp với các đơn vị hoàn thành việc rà soát 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (hoàn thành trước 8/12/2007). 
* Văn phòng Bộ : 
- Phối hợp với các đơn vị, sắp xếp, ổn định nơi làm việc của các đơn vị; 
- Phối hợp với các đơn vị rà soát lại các qui chế làm việc của Bộ; hoàn 

chỉnh trình Bộ ban hành Quy chế phát ngôn; 
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều 

hành của Bộ. 
13. Việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí:  



 * Thanh tra Bộ:  
- Khẩn trương hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử của CBCC, VC trình Bộ ký 

ban hành trong tháng 12/2007 
* Thanh tra Bộ cùng Vụ Tài chính: 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 2 Luật của các đơn vị 

thuộc Bộ, nhất là các doanh nghiệp, dự án; phát hiện, kiến nghị Bộ chấn chỉnh 
kịp thời; 

- Rà soát, lập danh sách các đơn vị không thực hiện, báo cáo Bộ để khiển 
trách tập thể lãnh đạo đơn vị.   

14. Tổng kết công tác năm 2007: các đơn vị khẩn trương tiến hành tổng 
kết công tác năm 2007 trong tháng này. 

 
Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận:       
- Lãnh đạo Bộ (®Ó b/c); 
- Đảng uỷ cơ quan Bộ; 
- Công đoàn cơ quan Bộ 
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ; 
- Ban Đổi mới &QLDN; 
- Các Trung tâm: KNQG, KNgư 
QG, TH&TK, NS& VSMT, Tiếp thị 
TL NN &PTNT; 
- Các BQL dự án: NN, LN, TL; 
- Văn phòng Uỷ ban sông Mê Kông; 
- Các đ/c lãnh đạo VP; 
- Lưu HC, TH. 

 
 
 
 
 
 
Trên địa chỉ Website: 
http://www.mard.gov.vn

TL. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Bạch Quốc Khang 
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