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                  Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công 

 Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công 

 nghệ, Thông tin và Truyền thông, Lao động,Thương binh 

 và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Hội Nông dân Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính 

phủ đối thoại với nông dân Việt Nam với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 

nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản”.  Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc cho bà con nông dân, đồng thời thúc đẩy mối liên kết 6 nhà, tạo thuận lợi 

cho tiêu thụ nông sản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các 

Bộ, ngành, cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng cơ chế, chính sách phát triển 

thương mại, thị trường nông sản; kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại; 

chương trình thương hiệu quốc gia về nông, lâm, thủy sản và muối; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động phân tích, dự báo 

thị trường, xúc tiến thương mại và các hoạt động liên quan đến chương trình thương 

hiệu quốc gia về nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của bộ; 

- Rà soát danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý 

chuyên ngành của Bộ theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng 

vệ thương mại và các biện pháp tự vệ đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt 

Nam ra nước ngoài, hàng nông sản nhập khẩu của nước ngoài vào Việt Nam. 

- Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đưa các thông tin về 

giá cả nông sản hàng ngày, các dự báo, tính toán ngắn hạn và dài hạn đối với các 
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mặt hàng nông sản, thực phẩm chủ lực đến các hội viên nông dân trên tờ báo 

điện tử chính thức của Hội Nông dân. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng đề án 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo 

tình hình thị trường. Qua đó tư vấn, cung cấp cho các doanh nghiệp, người nông 

dân biết để điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh theo thị trường, tránh bị ép 

giá. Công bố định kỳ, thường xuyên, có thông tin rõ ràng hơn trên trang thông tin 

điện tử của Bộ về thị trường, dự báo các khả năng xảy ra; thông tin cơ chế hỗ trợ 

đối với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, liên quan đến công tác quy hoạch, 

thị trường, các yếu tố đầu vào của sản xuất như vốn, vật tư nông nghiệp.  

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của 

Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về đồng bằng sông Cửu Long: Tập trung tổ chức triển khai 4 lĩnh vực 

then chốt: Xây dựng Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững 

thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng 

sông Cửu Long; phát triển thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long; phòng, 

chống xói lở bờ sông, bờ biển, phòng chống thiên tai; nghiên cứu, chọn tạo 

giống cây trồng, vật nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu của vùng. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương tổng kết 10 năm 

thực hiện Đề án an ninh lương thực theo Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính 

trị và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ làm cơ sở đề xuất chuyển một 

phần diện tích lúa sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. 

- Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Chương trình “Phát 

triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021- 2030”. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long sẽ tập trung vào 3 nhóm sản 

phẩm chủ lực đó là thủy sản (cá tra, tôm nước lợ), cây ăn trái và lúa gạo.  

- Tổ chức xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược chăn nuôi Việt Nam  

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; tổ chức thực hiện Luật Chăn nuôi; phối 

hợp với các địa phương thực hiện cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng bền 

vững, an toàn sinh học; hỗ trợ bà con nông dân tái đàn lợn trở lại sau khi kiểm 

soát được dịch bệnh. 

- Theo dõi tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu 

Phi, có kịch bản, giải pháp ổn định giá cả, cung cầu thịt lợn trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020, phối hợp Bộ Công Thương tính toán, đề xuất cụ thể 

số lượng cần nhập khẩu từ các đối tác thương mại có quan hệ hai chiều với Việt 

Nam, có phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông 

sản thiết yếu vào các tháng đầu 2020.  

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai rà soát, điều chỉnh 

chiến lược, quy mô và cơ cấu sản xuất, vật nuôi, cây trồng phù hợp với lợi thế, 

nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng chuỗi liên kết 

chặt chẽ giữa người sản xuất với các doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm; tổ chức nghiên cứu, dự báo cung cầu thị trường, cung cấp kịp thời cho 
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các địa phương, doanh nghiệp và người dân điều chỉnh sản xuất phù hợp; tìm 

kiếm thị trường mới, đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường. 

- Rà soát các chính sách hỗ trợ, lựa chọn chính sách phù hợp với từng 

loại hình hợp tác xã, từng địa phương, vùng miền, tập trung tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách, bố trí nguồn kinh phí ngân sách 

hợp lý để thực hiện hỗ trợ hợp tác xã một cách thiết thực, hiệu quả.  

- Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào lĩnh 

vực sản xuất giống, vật nuôi thương phẩm; ưu tiên phát triển hạ tầng tại các khu 

nuôi tôm tập trung đặc biệt là hệ thống thủy lợi, điện lưới; đẩy nhanh việc tháo 

gỡ các rào cản thương mại để mở rộng thị trường, bao gồm thị trường Trung 

Quốc, Ả Rập – Xê út, Hoa Kỳ, EU… Tổ chức kiểm soát chất lượng vật tư thủy 

sản thông qua kiểm tra chuyên ngành. 

- Xây dựng “Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển toàn quốc” (bao 

gồm cả vùng đồng bằng sông Cửu Long), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có 

chính sách cho vay đóng tàu cá; cần chấn chỉnh trong thời gian tới. Tuyên 

truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để sớm được EU gỡ thẻ vàng cảnh 

báo về khai thác thủy sản. Đẩy mạnh và hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia 

chuỗi liên liên kết sản xuất thủy sản thông qua các yếu tố sản xuất như: vốn, 

giống, thức ăn, khoa học và công nghệ,… tổ chức sản xuất, phát triển vùng 

nguyên liệu và chế biến; tiếp cận và phát triển thị trường tiêu thụ, trong đó đặc 

biệt chú ý việc quy hoạch vùng và liên kết vùng. 

2. Bộ Công Thương: 

- Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức 

hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối chuỗi cung ứng và hậu cần thông minh 

của doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong 

nước; xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển của 

ngành công thương. 

- Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 

ban hành “Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản”; mục tiêu 

giảm thiểu khâu trung gian trong tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và cải 

thiện đời sống người dân nông thôn.  

- Củng cố mô hình chợ đầu mối nông sản, các chợ truyền thống, hình 

thành các kênh phân phối bán buôn, bán lẻ phù hợp với thực tiễn; rà soát, tháo 

gỡ vướng mắc cơ chế chính sách nhằm tổ chức quản lý hệ thống thương lái, đảm 

bảo hài hòa lợi ích giữa các bên… 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý các hành vi gian lận làm ảnh 

hưởng đến chất lượng hàng hóa nông sản, nhằm giữ uy tín và tính cạnh tranh 

hàng hóa nông sản của Việt Nam cả thị trường trong nước và quốc tế. Phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả. 
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- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời tới các địa phương, doanh nghiệp và 

người dân về cam kết quốc tế thương mại nông sản, quy định mở cửa thị trường, 

đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của thị trường quốc tế để thúc đẩy mở rộng thị 

trường xuất khẩu. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

- Ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn; tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động để tiếp tục giảm lãi 

xuất cho vay; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho 

vay vốn đồng thời niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục cho vay 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng khi vay vốn. 

- Tăng cường triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp 

nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín 

dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu 

mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp. 

- Tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng thương mại đảm bảo cung ứng đủ vốn 

cho nông dân; bãi bỏ các thủ tục phiền hà đối với nông dân. 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các Bộ, ngành địa phương tăng 

cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động “tín dụng đen” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 . 

- Tiếp tục củng cố, phát triển hiệu quả các quỹ tín dụng nhân dân, tổ 

chức tài chính vi mô với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay 

vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân để góp 

phần ngăn chặn “tín dụng đen”. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ: 

- Xây dựng cơ chế, chính sách thống nhất hỗ trợ cho các công trình ứng 

dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

có chính sách hỗ trợ kịp thời cho các mô hình khởi nghiệp sản xuất nông nghiệp 

theo công nghệ 4.0 có hiệu quả. Hỗ trợ nông dân về vấn đề bảo hộ sở hữu trí 

tuệ để phát triển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ cao. 

- Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam để trợ giúp nông dân có những 

công trình, mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ số, công nghệ 4.0. Xem xét 

công nhận những sáng chế của nông dân và hướng dẫn nhà sáng chế đăng ký 

bản quyền. 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo, kịp 

thời điều chỉnh, bổ sung các quy định còn bất cập, chưa sát thực tiễn. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn 

bản số 211/TB-VPCP ngày 25 tháng 12 năm 2019 về dự án Luật sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Luật Đất đai theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

của Quốc hội  

-  Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng 

tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về đồng bằng sông Cửu 

Long; khẩn trương hoàn thành các chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản 

đang triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long (mạng lưới độ cao quốc gia; điều 

tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất...), đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trung tâm 

tích hợp dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

- Ưu tiên triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến phát triển bền 

vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong các 

chương trình, dự án, đề án đã được phê duyệt và phân bổ kinh phí.  

- Triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường trình Quốc hội xem xét, thông qua vào năm 2020. Hoàn thiện 

hành lang pháp lý về quản lý chất thải theo hướng thống nhất quản lý nhà nước 

về chất thải trên phạm vi cả nước. 

- Khẩn trương xây dựng dự thảo Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng 

cường công tác quản lý chất thải rắn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. 

- Chuẩn bị tốt để tổ chức hội nghị chuyên đề về vấn đề môi trường, đặc 

biệt về xử lý chất thải rác ở nông thôn.  

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 

tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 

Long thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các 

địa phương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất thể chế điều phối vùng (nhằm tham 

mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương phát triển liên 

vùng, các dự án hạ tầng, phát triển kết nối nội vùng, liên vùng; tham gia góp ý 

về cơ chế chính sách đặc thù và nguồn lực thực hiện), trong đó thành lập Hội 

đồng điều phối vùng do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch, trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Hoàn thiện các cơ chế liên kết, hợp tác bao gồm liên kết các tiểu vùng, 

các địa phương trong vùng thông qua các mô hình liên kết hợp tác xã, hộ gia 

đình, doanh nghiệp, người dân... 

- Khẩn trương xây dựng Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Tăng cường nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, trước mắt 

xem xét, bố trí nguồn vốn xử lý sạt lở ảnh hưởng biến đổi khí hậu. 
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- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan tham mưu 

trình Thủ tướng Chính phủ phương án ưu tiên phân bổ nguồn lực cho nông 

nghiệp giai đoạn 2021 -2025. 

7. Bộ Giao thông vận tải: 

- Rà soát, đánh giá xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia về lĩnh vực 

giao thông vận tải, chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, trong đó đề xuất danh mục các công trình giao thông thực sự quan 

trọng, cấp bách cần ưu tiên đầu tư giai đoạn tiếp theo trình Chính phủ, Quốc hội 

chấp thuận làm cơ sở thực hiện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung đầu tư nguồn 

lực để hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án giao thông trọng điểm 

kết nối đồng bộ giao thông đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí 

Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và nước bạn Campuchia. 

8. Bộ Xây dựng: 

 Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất các giải pháp phát 

triển đô thị, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với đặc trưng 

sinh thái tự nhiên của vùng đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng; đề xuất, thực hiện các giải pháp bảo đảm cung cấp nước sạch sinh hoạt an 

toàn cho vùng, trong đó cần có giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn 

lực ngoài ngân sách để đầu tư; đề xuất giải pháp sử dụng tro, xỉ nhiệt điện và các 

vật liệu xây dựng mới thay thế cát, sỏi lòng sông làm vật liệu san lấp và sản xuất  

vật liệu xây dựng khác. 

9. Bộ Tài chính: 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan trong việc 

phân bổ nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 -2025. 

- Căn cứ Nghị quyết số 792/NG-UBTVQH14 ngày 22 tháng 10 năm 

2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn các đơn vị việc thành lập và 

sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. 

- Tiếp tục hỗ trợ ngân sách cho Quỹ Hội Nông dân của Hội Nông dân 

Việt Nam theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

10. Bộ Công an: 

- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hiệu quả hoạt động 

“tín dụng đen”, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các 

nhiệm vụ xử lý triệt để nạn “tín dụng đen” ở nông thôn.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức, đoàn thể tăng cường 

tuyên truyền, vận động bà con nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, 

tố giác tội phạm.  

https://mail.chinhphu.vn/owa/redir.aspx?C=1JlUFEenWUajzGP37LUiw91lTAJdjtcIoJwxbIVQO0wi4vm__RXOrRReCp0MaB84CsBqzsKH0uM.&URL=http%3a%2f%2fdanviet.vn%2fredirectout.php%3fto%3daHR0cHM6Ly90aHV2aWVucGhhcGx1YXQudm4vdmFuLWJhbi92YW4taG9hLXhhLWhvaS9xdXlldC1kaW5oLTY3My1xZC10dGctaG9pLW5vbmctZGFuLXZpZXQtbmFtLXRydWMtdGllcC10aHVjLWhpZW4tMTIzODE2LmFzcHg%3d%26tk%3db9fbc793bb44bba336db7c1aac129f9e
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- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các địa phương ngăn chặn xử lý nghiêm việc đánh bắt thủy sản có tính hủy 

diệt, đánh bắt bằng chất nổ nguy hiểm. 

11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi 

dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao 

động bất hợp pháp hoặc lừa đảo chiếm dụng tài sản của người lao động.  

  - Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, thông tin thị trường, quy định 

của quốc gia tiếp nhận lao động và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để người lao động nắm bắt thông tin và 

tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện có hiệu quả các chính 

sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; triển khai đầy đủ các chính 

sách hỗ trợ của nhà nước đến các đối tượng được thụ hưởng. 

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng “Đề án 

chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn đồng 

bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030”, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt trong năm 2020 theo hướng tập trung đào tạo chuyển đổi nghề, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực lao động nông nghiệp cho các tỉnh vùng đồng bằng 

sông Cửu Long. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại 

học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp. 

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Chú trọng công tác xây dựng đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên 

tinh thần phát huy lợi thế của từng địa phương, từng vùng; chủ động lập quy hoạch 

các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm đối với từng cây con cụ thể. Tăng cường 

hỗ trợ bà con nông dân về công tác thông tin, dự báo giá cả thị trường… 

- Hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, nhất là ngành nông nghiệp sản 

xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 

sạch; xem xét yếu tố đầu vào để giảm giá thành, kiểm soát chất lượng; đảm bảo 

an toàn thực phẩm, có chủ trương mạnh mẽ như liên kết vùng. 

- Thường xuyên tổ chức đối thoại với nông dân để kịp thời nắm bắt các 

khó khăn, vướng mắc, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình xói lở bờ sông, 

bờ biển, phòng chống thiên tai, đặc biệt vấn đề khai thác cát trái phép. 

- Các cấp ủy đảng và chính quyền chú trọng vai trò của văn hóa đối với 

sự phát triển, nhận thức được các giá trị tiêu biểu, đặc sắc của văn hóa dân tộc, 

trên cơ sở đó mới chỉ đạo và thực thi các biện pháp hữu hiệu phát huy tinh thần 

Việt Nam, văn hóa Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên tinh thần 

"tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hoá nông 

nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể" của Nghị quyết số 

26/NQ-TW của Trung ương Khoá X.  
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- Hàng năm ngân sách địa phương xem xét, cân đối cấp bổ sung ngân 

sách cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện từ ngân sách địa phương 

theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ để hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển 

kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

- Đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long: Khẩn 

trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 

Nghị quyết số 120/NQ-CP vào nội dung Văn kiện đại hội Đảng các cấp, Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của địa phương. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 

các Bộ, ngành liên quan khẩn trương tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 

2021 - 2030 phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, các PTTg CP; 

- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp; 

- Ngân hàng: Chính sách Xã hội, Nông 

nghiệp và PTNT 

- Liên minh HTX Việt Nam; 

- VPCP:  BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

 các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, NC, KGVX, 

TCCV; 

- Lưu: VT, QHĐP (3), Thg. 

 

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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