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THÔNG BÁO 

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 
_______________ 

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị trực 

tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham dự tại đầu cầu Hà Nội có các đồng 

chí: Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trần Tuấn Anh - Bộ 

trưởng Bộ Công Thương, Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 

Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam, Cao Đức Phát - Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương 

và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Y tế, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy 

ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội 

Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đại diện các Hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã; tại đầu cầu các địa phương có đại diện 

lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết 

quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ý kiến phát biểu 

của đại diện các địa phương, các cơ quan liên quan, hiệp hội và doanh nghiệp, 

Thủ tướng Chính phủ kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Về kết quả đạt được 

Năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phát triển nhanh và 

khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, hoàn thành đạt và 

vượt toàn diện 12 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội, với nhiều kỷ lục được xác 

lập như tốc độ tăng GDP cả nước đạt 7,08%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 

514 tỷ USD, khách quốc tế đến Việt Nam trên 18 triệu lượt người,... trong đó, có 
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sự đóng góp hết sức quan trọng của ngành nông nghiệp, nhất là bảo đảm an sinh 

xã hội; ngành nông nghiệp đã đạt và  vượt 03/04 chỉ tiêu Chính phủ giao: Kim 

ngạch xuất khẩu đạt 41,3 tỷ USD, thặng dư thương mại 10,4 tỷ USD; tỷ lệ che 

phủ của rừng đạt 41,85%; 54% số xã và 111 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới; chỉ tiêu đạt thấp là tăng trưởng GDP 2,01% (do ảnh hưởng của bệnh 

dịch tả lợn châu Phi). 

Cơ cấu lại ngành phát huy hiệu quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao, 

chủ động điều chỉnh sản xuất dựa trên lợi thế, thị trường và thích ứng với biến đổi 

khí hậu, hình thành các chuỗi hợp  tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây 

dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường 

được chú trọng, kịp thời giải quyết vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu. Xuất khẩu 

nông, lâm, thủy sản tăng mạnh; có 8 nhóm hàng xuất khẩu đạt trên 1,0 tỷ USD 

(trong đó gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, rau quả, hạt điều đạt trên 3 tỷ USD). Kinh tế 

hợp tác, doanh nghiệp trong nông nghiệp phát triển mạnh, có trên 2.750 doanh 

nghiệp, 1.800 hợp tác xã thành lập mới. Công nghiệp chế biến chuyển mạnh 

sang chế biến sâu. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ 

được quan tâm; công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm vật tư nông 

nghiệp và hàng nông sản được triển khai tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

người dân về sản phẩm an toàn. 

Xây dựng nông thôn mới vượt trước kế hoạch đề ra, thu hút được nguồn 

lực và sự tham gia của xã hội (4.806 xã, tương đương 54% số xã; 111 đơn vị 

cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 08 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt mục 

tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó Nam Định và Đồng Nai 100% đơn vị cấp 

huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới), tạo đột phá làm thay đổi 

diện mạo nông thôn Việt Nam, đời sống người dân nông thôn được cải thiện. 

Hạ tầng nông nghiệp được củng cố; công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai 

có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước chủ động ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do 

thiên tai, góp phần giảm thiệt hại so với năm 2018.  

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản, 

nhất là dịch tả lợn châu Phi được triển khai chủ động, quyết liệt, đồng bộ từ 

trung ương đến cơ sở và đạt hiệu quả rõ rệt, dịch bệnh cơ bản được khống chế, 

kịp thời chỉ đạo tái đàn có kiểm soát. 

Thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ 

chuyển mục đích sử dụng rừng; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng trong nước 

đáp ứng được trên 83% nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. 

Công tác xây dựng thể chế, chính sách được đẩy mạnh; cải cách thủ tục 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được thực hiện quyết liệt, 

hiệu quả, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 
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2. Tồn tại, hạn chế 

Cơ cấu lại nông nghiệp chưa được triển khai đồng đều ở các địa phương; 

đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến, chủ đạo. Công nghiệp chế biến sâu 

chưa phát triển theo yêu cầu, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất thấp, tổn 

thất sau thu hoạch còn cao. 

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu chững lại. Tiến độ giải quyết “thẻ vàng” 

của EC còn chậm; thiên tai, cháy rừng còn gây thiệt hại lớn; nguồn lực đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế.  

Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, đặc 

biệt dịch tả lợn châu phi lan rộng, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tăng 

trưởng của ngành.  

Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, chênh lệch khoảng cách 

khá lớn giữa các vùng, miền; còn nhiều vùng kết quả đạt được thấp hơn mặt 

bằng chung cả nước. Phát triển sản xuất, chăm lo đời sống người dân, củng cố 

chính quyền ở cơ sở chưa đồng bộ với kết quả phát triển cơ sở hạ tầng. 

Lao động trong nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao, năng suất lao động trong 

nông nghiệp còn thấp 

II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Định hướng thời gian tới:  

Năm 2020 và thời gian tới cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 

xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người 

dân hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích 

ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn 

với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, 

nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó 

ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới; là một trung 

tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

Mục tiêu cụ thể của ngành nông nghiệp năm 2020 là: Tăng trưởng khu vực 

nông nghiệp đạt khoảng 3%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trên 43 tỷ 

USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; 59% số xã, 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2.000 hợp tác xã thành lập mới. 

 Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị 

quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP của 

Chính phủ; quán triệt và thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành 

động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”. Tiếp tục tập trung cơ cấu lại ngành nông 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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nghiệp, tìm lợi thế để phát triển; giữ chất lượng và chữ tín trong sản xuất nông 

nghiệp; tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trong nông nghiệp, nông 

thôn để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đặc biệt cần quan tâm đến tổ 

chức sản xuất, thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, chú trọng cải thiện 

môi trường ở nông thôn, khống chế tiến tới đẩy lùi dịch tả lợn châu Phi, thúc đẩy 

sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghiệp, an toàn sinh học. Các ngành có liên 

quan và địa phương tập trung chăm lo Tết cho người dân nông thôn, nhất là 

người dân ở các vùng bị thiên tai, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, không để hộ gia 

đình nào không có tết. 

3. Một số giải pháp trọng tâm  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương khẩn trương 

xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp của 

ngành, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2020. Các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương cần chủ động rà soát, xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, kịch bản 

tăng trưởng của địa phương mình cao hơn tốc độ tăng trưởng được giao trong 

năm 2020 để đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ trong lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn cả nước. 

 Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận đất đai, tín dụng phục vụ phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ 

các vướng mắc, rào cản nhằm đưa các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút 

các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vào cuộc sống. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp; triển khai 

thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành, gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng và xây dựng nông thôn mới theo 3 trục sản phẩm chủ lực, trên cơ sở phát 

huy tiềm năng, lợi thế từng vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện 

đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm. 

Nâng cao năng lực dự báo thị trường; rà soát, điều chỉnh quy mô sản xuất, 

cân đối cung cầu phù hợp với nhu cầu của thị trường; tổ chức lại thị trường 

trong nước, đồng thời gia tăng xuất khẩu, duy trì các thị trường truyền thống, 

phát triển thị trường mới, không lệ thuộc vào một số thị trường. 

Sử dụng linh hoạt, hiệu quả diện tích đất trồng lúa, chuyển đổi sang trồng 

cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản để mang lại hiệu quả, 

thu nhập cao hơn. Duy trì sản lượng lương thực có hạt, diện tích đất trồng lúa 

phù hợp làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. 

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, 

kinh doanh phù hợp; tổ chức tổng kết Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”. Chủ động và 
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tích cực hội nhập quốc tế, triển khai thực hiện các FTAs trong lĩnh vực nông 

nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành. 

 Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ cao, công 

nghệ sinh học, coi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, 

cơ giới hoá nông nghiệp và phát triển thị trường là khâu đột phá của ngành. 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả khuyến nghị của EC để sớm lấy lại “thẻ xanh” 

và hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững; chấm dứt tình trạng đánh bắt cá 

bất hợp pháp, không quản lý, không khai khai báo. 

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 

ưu tiên thực hiện tiêu chí về thu nhập, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân. Tập trung xây dựng Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2021 - 2025. 

Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất; 

tập trung nguồn lực ngăn chặn sự lây lan, phát tán, tiến tới khống chế dịch tả lợn 

châu Phi, chủ động tái đàn ở những nơi đảm bảo điều kiện an toàn. 

Tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với nguy cơ 

hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo nước tưới vụ Đông Xuân năm 2019-2020, 

nhất là tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; ưu tiên nguồn lực 

triển khai các giải pháp tổng thể, căn cơ nhằm phòng, chống thiên tai, thích ứng 

với biến đổi khí hậu, nhất là ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển. 

Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, 

tập trung bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, phát triển kinh tế dưới tán rừng 

đi đôi với phòng, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh khôi phục rừng phòng hộ, ngập 

mặn ven biển, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu long; xử lý nghiêm các vi phạm 

trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp; tập trung tháo gỡ rào cản 

kỹ thuật, giải quyết có hiệu quả vấn đề kiểm dịch động, thực vật, đảm bảo an 

toàn thực phẩm, chất lượng và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo từ 

cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn tại cơ sở và người nông dân nhằm tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, trogn đó cán bộ ngành nông nghiệp phải sâu sát 

hơn với người nông dân, lớp nông dân mới phải chủ động hơn, thích ứng tốt hơn. 

Tiếp tục rà soát tinh giản bộ máy, biên chế; đổi mới và nâng cao hiệu quả các đơn 

vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 
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Tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và chuẩn 

bị tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm sát thực 

tiễn, hiệu quả. 

III. VỀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Về xây dựng Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030: 

Đồng ý chủ trương; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng 

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.  

2. Về các đề xuất, kiến nghị khác: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổng hợp, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.  

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, 

KH&CN, TP, CT, XD, LĐTBXH, YT, TTTT; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, 

  thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Ban Kinh tế Trung ương; 

- UB Kinh tế của QH; UB KHCN&MT của QH; 

- Phòng Thương mại và CN Việt Nam; 

- Hội Nông dân Việt Nam; 

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, NC, CN, KGVX; 

- Lưu: VT, NN (3). Tuynh 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục 
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