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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1953/TB-BNN-VP ngày 17/3/2020 của Bộ Nông 

nghiệp &PTNT về việc thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

&PTNT tại Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện 

dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Sở Nông nghiệp &PTNT 

1.1. Về công tác chỉ đạo sản xuất phòng chống dịch bệnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương tập trung khắc phục khó khăn, đẩy 

mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm 

trong tỉnh và giảm thiểu những tác động của dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng 

trực tiếp tới sản xuất và hoạt động tiêu thụ nông sản hàng hóa của tỉnh. 

- Thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chưa dự báo được 

thời điểm kết thúc, sản xuất nông nghiệp không những phải đối mặt với những tác 

động tiêu cực của dịch bệnh gây ra mà còn phải đối mặt với những thách thức của 

khí hậu thời tiết cực đoan (như: giông lốc, mưa đá, hạn hán...); nguy cơ dịch bệnh 

trên gia súc, gia cầm vẫn rất cao, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Cúm gia cầm. 

Nhiệm vụ của ngành nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay là rất nặng nề, không chỉ 

vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển sản xuất, đảm bảo nhu cầu 

lương thực, thực phẩm trong tỉnh mà còn phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế 

hoạch năm 2020. 

Vì vậy, Sở Nông nghiệp &PTNT cần phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố và các sở, ngành cần thống nhất, đảm bảo nguyên tắc: Sớm nhận diện rõ các 

nguy cơ, thách thức để có giải pháp tổng thể, phù hợp; tập trung chỉ đạo đồng bộ 

trong toàn hệ thống và xác định rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu; phát 

hiện những lợi thế để biến “nguy” thành “cơ” nhằm có giải pháp phù hợp thúc đẩy 

phát triển sản xuất nông nghiệp; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực 

hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát 

huy lợi thế vùng, miền trên cơ sở tăng tỷ trọng nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và 

liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó:  

+ Tiếp tục điều chỉnh phù hợp về cơ cấu giống, cây trồng, mùa vụ hoặc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy 

sản nhằm hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của thời tiết, khí hậu để đảm bảo nhu 

cầu trong tỉnh và hướng tới xuất khẩu. 
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+ Tập trung xây dựng và phát triển các vùng sản xuất đối với các sản phẩm 

chủ lực, có thị trường thuận lợi. 

+ Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến, 

khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị, dây chuyền công 

nghệ tiên tiến, hiện đại và đồng bộ; đa dạng hóa sản phẩm chế biến, tăng cường chế 

biến sâu. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân trong chuỗi giá 

trị. 

+ Tiếp tục các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi để không tái nhiễm; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn 

nhằm ổn định thị trường và giá thịt lợn, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên để chăn 

nuôi lợn phát triển bền vững. 

+ Chỉ đạo điều chỉnh giảm mức tăng trưởng về đầu con và sản lượng gia cầm, 

tránh dư thừa, gây thiệt hại cho người chăn nuôi; kiểm soát chất lượng và nguồn gốc 

con giống. Khuyến khích các địa phương, người dân mở rộng quy mô đàn gia súc ăn 

cỏ theo hướng cả thịt và sữa. 

- Nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp 

và người dân trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để tham mưu, đề xuất 

những giải pháp, biện pháp tháo gỡ. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng các chương trình 

thông tin, truyền thông để kịp thời phản ánh tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

trong điều kiện ứng phó dịch bệnh Covid-19. 

1.2. Công tác khai thông, phát triển thị trường 

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ 

các mặt hàng nông sản, tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ hàng 

nông sản trong tỉnh, trong nước. 

- Kịp thời nắm bắt thông tin thị trường, điều tiết sản xuất, phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành. Xây dựng kịch bản, tính toán, dự báo ngắn hạn và dài hạn đối 

với các mặt hàng nông sản, thực phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh trước tác động của 

Dịch bệnh Covid-19. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ 

phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện kế 

hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp &PTNT. 

3. Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng của 

tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp & PTNT, chính quyền các cấp, các 

ngành để tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy phát triển 

sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT; NN2. 

(O-         b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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