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CHỈ THỊ
v ề  việc tổ chứ c Tốt N guyên dán Tân Sửu 2021

Dỏ chù động, quyết liệt thực hiộn các nhiệm vụ công tác năm 2021 và cốc 
hoạt động trong dịp tết Nguyên dán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lãnh mạnh, 
an toàn, tict kiệm, tạo khi thế phan khơi thực hiện Nghị quyct Đại hội lẩn thứ 
XIII của Dang. Kc hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp vả Phát trien nông thôn yêu câu Thú trưởng các đơn vị 
thuộc Bộ, Giám đốc Sỡ Nông nghiệp vả Plìát trien nông thôn các Tinh, Thành 
pho trực thuộc Truniĩ ương tò chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chu yếu sau:

1. Tồ chức Tốt Nguyên đán Tán Sửu 2021 thiết thực, tict kiệm, phù hợp 
với văn hóa truyên thông của dân tộc, phong tục, tập quán cùa từng địa phương; 
tồ chức thực hiện tot các chinh sách an sinh xà hội, quan tâm chăm lo đời sổng 
vậi chắt vả linh thần cho cản bộ, cóng chức, viên chức, người lao động của cơ 
quan đưn vị; thăm hoi các gia đình chinh sách, gia đinh có hoàn cành khỏ khăn, 
nhất lã các gia dinh bị anh hưởng do thiên tai, bào. lù. các đom vị làm nhiệm vụ 
trong những ngày Tẽt; tiêp lục thực hiện nghiêm các quy định vê phòng, chỏng 
đại dịch Covi(J-l9. tuyội đối không chù quan. Tô chức chúc Tct tại cơ quan, đơn 
vị với tinh (han tiết k iệm , vui tươi, phan  khởi,  lành uifinh. an  loàn  và đ ủ n g  lỊuy 
định.

Các đơn vị. cả nhân không lô chức chúc Tét Bộ và các cư quan thuộc Bộ: 
thực hiện nghicm Chi thị số 44/CT-TTg, ngày 21/12/2020 vể việc tâng cưởng 
các biện pháp bảo đám đón Tct Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, 
an toàn, liếi kiệm; Ọuyét định sô 64/2007/QĐ-TTg. ngày 10/5/2007 ciia Thủ 
tưởng Chinh phú ban hành Ọuy chế về việc tặng quả, nhận quà và nộp lại quà 
lặng cua cơ quan, tổ chức, đơn vị cỏ sử dụng ngân sách nhà nước và cũa cán bộ. 
còng chức, viên chức: Quy định số 08-QD/TW ngày 25/10/2018 cua Ban Chấp 
hành Trung ương ve trách nhiệm nêu gương cùa cản bộ, dang viên; không sử 
dụng ngân sách nhã nước, phương tiện, tài sản công trải quy dịnh vào các hoạt 
dộng lề hội, vui chơi...

2. Các C Ư  quan, đơn vị tô chức rủ soát, kiêm tra chặt chè việc bò trí cán 
bộ. công chức, viên chức, người lao dộng trực, lịclì làm viộc trong dịp Têt đâm 
bao các hoạt động thông suối, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị cỏ trách nhiệm bão 
vệ. phòng chây chừa cháy rừng, điều tiết nguồn nước phục vụ san xuất nòng 
nghiệp: kịp thời năm băt thông tin và xử lý các tinh huông phát sinh không đê 
công việc ùn tũc, iri trệ; tham gia đau tranh cỏ hiệu quả với hành vi buôn lậu. 
gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phàm; đảm hão chấp hành pliãp luật 
vả an toàn giao thòng; kiêm tra, khác phục nguy cơ không đẽ xảy ra chảy I1Ô.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngànlì về an toàn thực 
phẩm dịp Tel Nguyên dán vã Lồ hội Xuân 2021 theo Chi thị số 9294/CT-BNN-



QLCL, ngày 30/12/2020 về việc tăng cưởng công tác đàm bảo chất lượng, an 
toàn thực phâm nông sản dịp Têt Nguycn đán Tân Sửu và mùa Lề hội Xuân 
2021 thuộc phạm vi phàn công quản lý cùa đơn vị.

3. Một số nhiệm vụ cụ thè như sau:
a) Tổng cục Tliũy lợi
- Chi đạo. phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương 

liên quan thực hiện kế hoạch xồ lìirớc, lịch ỉẳy nước phục vụ gieo cây vụ Đông 
Xuân 2020 - 2021 ở khu vực Trung du và Dồng hằng Bắc bộ.

- Tăng cường kiếm tra và đảm bão an loàn các công trình thúy lợi. hồ 
chứa, cỏ các giải plìảp ửng phó kịp thời khi cỏ sự cổ xảy ra.

b) Tòng cục Phòng, chống thiên tai
- Chi đạo các địa plurtmg trien khai công tác khắc phục hậu quả và tái thiết 

sau thiên tai. nhất là khăn trưoniĩ khac phục các công trình hạ tầng bị thiệt hại 
sau thiên lai, sự cố tại các tinh miên Trung đê các địa phương và nhân dân vùng 
bị thiột hụi nhanh chỏng phục hồi sản xuẩt, ắn định (lời sổng nhân dân. vui xuân 
đón Tết.

- Theo dõi chặt chè diễn biển của thời tiếu tảng rCuờnu kiểm tra và dâm 
bao an toàn đê sòng, đẽ biển; tổ chức trực ban trong dịp Tết đe kịp thời cảnh báo 
thiên tai và giãi quyết các sự cổ xây ra.

c) Tống cục Lâm nghiệp
- Chi đạo, hướng dẫn kiêm tra thực hiện nghiêm Chi thị so 45/CT-TTg, 

ngày 31/12/2020 cùa Thú tướng Chinh phù Vê tô chức phong trào "Tết trồng 
cây" vả Văn ban số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 cua Bộ Nòng nghiệp và 
Phüí trien nông thôn vổ thực hiện Chi thị sổ 45/CT-TTg; tăng cưởng công tác 
bao vệ. phát trien rừng ngay từ đẩu năm 2021; chủ động phòng chảy, chừa cháy 
rừng trong mùa khô 2020-2021, chống chặt phá rừng trái pháp luật.

- Tổ chức trực ban trong dịp Tct dc chì dạo công tác phòng chong chảy 
rừng, kịp thời cảnh háo và xứ lỷ các linh huống xảy ra.

d) Tổng cục Thủy sản
- Chi dạo các địa phương chuẩn bị con giong và cảc điều kiện kỳ thuật 

khác đê dám bảo tha uiống đủng lịch thời vụ.
- Tò chức tốt các ilợt ra quân khai thác hãi sán. chú động các biện pháp lìỏ 

trợ ngư dân phòng tránh rủi ro. yên tâm vươn khơi bám biển, tuyên truyền ngư 
dân khai thác hải sản đũng quy định pháp luật Việt Nam và quốc tê.

đ) Cục Trồng trọt: Chi đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; trien khai 
hồ trạ kịp thởi hạt giong cày trồng đối với nhân dân các địa phương vùng bị ảnh 
hường thiên tai, bào lũ dê nhanh chóng phục hôi sản xuất.

c) Cục Bao vệ thực vật: Tổ chức trực ban trong dịp Têi đẻ chi ityo công 
lác phòng chổng dịch vả kịp thời xử lỷ các vùng dịch phát sinh.

g) Cục Chăn nuôi
- Chi đạo đay mạnh sản xuất clìân nuôi đảm bảo chắt lượng, an toàn thực



phẩm, dáp ứng nhu cầu tiêu dùng cua người dãn trong dịp Tết Nguyên dãn và Lồ 
hội Xuân 2021.

- Chi dụo. kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp tăng cường 
phòng chông đỏi, rét cho vật nuôi trong vụ Dỏng Xuân 2020 - 2021 tại văn bản 
sổ 8675/BNN-CN. ngày 10/12/2020 cua Bọ Nông nghiệp và PTNT.

lì) Cục Thủ y
- Chi đạo. kiểm tra thực hiện nghiêm Chi thị sổ 871 l/CT-BNN-TY. ngày 

11/12/2020 về việc lập truniĩ trien khai quyết liệt, dong bộ các biện pháp phỏng, 
chông dịch bệnh gia súc, gia câm vụ Đóniĩ Xuân 2020 - 2021.

- Trien khai hồ trợ kịp thởi vắc xin. hỏa chất sát trùng cho các địa phương 
vùng bị ảnh hưởng thiên tai. bào lù. nguy cơ dịch bệnh đê nhanh chỏng phục hồi 
sản xuất, bào đâm vệ sinh mòi trường.

- Tô chửc thực hiện các biện pháp kiêm soát chặt chè cảc hoại động buôn 
bán. vận chuyên gia súc, gia cầm và các sản phàm liên quan, nhất là tại các cửa 
khấu, đường mòn. loi mở khu vực biên giới. Không đề dịch la lợn Châu Phi 
bùng phát trở lại.

- Tỏ chức trực ban trong dịp Tct dô chi đạo công tác phòng chổng dịch và 
kịp thời xử lý các ỏ dịch phát sinh.

i) Cục Quan lý cliàt lượng nông lâm sàn và thủy san: Chi dạo. kiêm tra 
thực hiện nghicm Chi thị sổ 9294/CT-BNN-QLCL, ngày 30/12/2020 về việc 
lủng cường công tác đàm hao chal lượng, an loàn thực phâm nông sồn dịp Tct 
Nguyên đán Tân Sửu vả mùa Lề hội Xuân 2021. Phoi hợp với các cơ quan, đơn 
vị cỏ liên quan thực hiện quyct liột các biện pháp kiểm tra, kicm soát thj trưởng 
nội địa, nlìằt là vệ sinh an loàn thực phàm tại các chợ dầu mối nông sản, cơ sơ 
kinh doanh thực phẩm, rau. quả phục vụ Tốt; xử lý các hành vi vi phạm nhầm 
bão đâm chất lượng, an loàn vộ sinh thực phàm phục vụ nhu cầu tiêu dủng trong 
dịp Tốt Nguvèn đán.

k) Cục Ché biến và Phát trien thị trưởng nông sân: Theo dõi sát lình hình 
cung, cầu lương thực, thực phầm tlìict yếu trong dịp Tốt de cỏ biện pháp can 
thiệp kịp thời không đô xây ra tình trạng thiểu hảng, sốt giá: dam bão dáp ứng du 
nhu câu licu dùng của người dàn tnrức. trong và sau dịp Tct Nguyên đán.

I) Thanh tra Bộ
- Tăng cường cônẹ tác thanh tra chuyên ngành lập trung vào việc clìàp 

hành pháp luật VC san xuất, kinh doanh và sử dụng cha! cấm trong sản xuất, chế 
biến nông sản và chăn nuôi.

- Tồ chức kiêm tra, nám tinh hình nhừng trường hợp sử dụng tài sản công 
vả việc tặng quà. nhộn quà tặng không dũng quy định trong dịp Tốt Nguyên đán.

m) Sớ Nỏng nghiệp và Phát trien nòng thôn các Tinh, Thành phô trực 
ihuộc Trung ương tò chức thực hiện loàn diện các hoạt động ironu lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bản, trong dỏ cỏ giái pháp thực hiện quyci liệt cảc 
công tác sau:

- Tỏ chức rà soát, kiểm tra việc chuấn bị các loại vật tư nông nghiệp và
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các điều kiện kỳ thuật khác, nhất là giồng cây trổng, vật nuôi đề đảm bảo sàn 
xuất nông, lâm, ngư nghiệp đc hổ trợ người dân sàn xuât vụ Dòng Xuân 2020- 
2021 đúng thời vụ, khôi phục sản xuất sau thiên tai bào, lủ.

- Trien khai ngay các biện pháp phòng chổng dịch bộnh cho cây trồng, vật 
nuôi, phỏng chỏng phá rừng, cháy rừng; táng cường công tác quan lý chắt lượng 
vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phàm tren địa bản.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chi thị số 45/CT-TTg, ngày 
31/12/2020 của Thú tướng Chinh phú Vê tô chức phoniĩ trào "Tôt trỏni» cây" và 
Văn bán số 50/BNN-TCLN ngàỵ 06/01/2021 cùa Bộ Nông nghiệp và Phát trien 
nòng thôn võ thực hiện Chi tlìị so 45/CT-TTg; tăng cường công tác bão vệ, phát 
triển rừng nuay từ đầu năm 2021; Chi thị số 8711/CT-BNN-TY, ngày 
11/12/2020 vê việc tập trung trien khai quyêt liệt, dồng hộ các biện pháp phòng, 
chổng dịch bệnh gia súc. gia cầm vụ Dông Xuân 2020 - 2021; Chi tlìị so 
9294/CT-BNN-QLCL. ngàỵ 30/12/20202 vẻ việc tảng cường công tác đảm bảo 
chât lượng, an toàn thực phàm nông san dịp Têt Nguyên đán Tân Sim và mùa Lỗ 
hội Xuân 2021 ; Thông bảo sổ 8278/TB-BNN-TCTL. ngày 30/11/2020 về lịch 
lẩỵ nước phục vụ gieo cây lúa vụ Dông Xuân 2020-2021. khu vực Trung du và 
Dồng bằng ũẳc Bộ; Vãn bản sổ 8675/BNN-CN. ngày 10/12/2020 vê tâng 
cường phòng chống đói. rót cho vật nuôi và theo các nhiệm vụ  và phân công cua 
ủ y  ban nhân dân Tinh. Thảnh phố trực thuộc Trung ương.

- Đăm bảo chc độ trực ban tronu dịp Tốt đc tố chức ứng phó kịp tlÙTÌ cảc 
tình huống phát sinh troniĩ phạm vi quan lỷ cùa ngành tại địa phương.

Thù trương các đơn vị thuộc Bộ vả Giảm đốc Sỡ Nông nghiệp và Phát 
trien nông thôn các Tinh. Thành phố trực thuộc Trung ương tò chức quán triệt 
Chi thị nảy den toàn thổ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ  
quan, dơn vị và nghiêm túc triẻn khai thực hiện.

Ván phòng Bộ Nông nghiệp vả Pliá! trien nông thôn giâm sát, đôn đốc. 
tổng hợp báo cáo Bộ trương Bộ Nóng nghiệp và Phả! triẻn nông thôn kết quả 
thực hiện Chi thị này./.

Nai nhộn: BỌ TRƯỞNG
- VPCP (de be):
- Lỉnh đạo Bộ;
- Các dơn vj thuộc Bộ;
- Sứ Nóng ngliiộp vã PTNT các tinh, thành phố;
- Cõng đoàn NN&PTNT Viựt Num;
- Dang uy Bộ, Công đoàn cơ quan iỉộ:
- Lưu: V T .V P(TH ).
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