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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản     
tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 

Thực hiện Văn bản số 181a/TB-VPCP ngày 12/7/2021 của Văn phòng Chính 
phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm 
việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; Văn bản số 186/TB-VPCP ngày 
15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 26 tỉnh, 
thành phố khu vực Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ 

nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19 (sau đây 
gọi là Tổ công tác), gồm các Ông, Bà có tên tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
định này. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác 

Tổ công tác giúp Bộ trưởng chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông 
sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cụ thể:  

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, Tây nguyên, Nam Trung 
Bộ và các địa phương có liên quan thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản, 
đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nông sản tại các địa phương khu vực phía Nam bị giãn 
cách do dịch Covid 19; 

- Chỉ đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương rà soát kế 
hoạch sản xuất thời vụ đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản; xây dựng các 
phương án, kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch Covid-19;  

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện các giải 
pháp thúc đẩy cung ứng, tiêu thụ nông sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của các địa 
phương thuộc tâm dịch COVID-19. Nghiên cứu, đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết các vướng mắc nếu vượt thẩm quyền.   

Điều 3. Nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm của thành viên Tổ công tác 

1. Tổ trưởng Tổ công tác: 
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- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt 
động của Tổ công tác theo sự phân công của Bộ trưởng; 

- Phân công nhiệm vụ cho Tổ phó và các thành viên của Tổ công tác;  

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ 
có liên quan khi cần thiết;  

- Báo cáo Bộ trưởng về kết quả hoạt động của Tổ công tác (hàng tuần và đột 
xuất theo yêu cầu). 

2. Tổ phó, thành viên của Tổ công tác: Thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng Tổ 
công tác phân công. 

3. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí minh là đơn vị 
thường trực của Tổ Công tác, giúp Tổ trưởng Tổ công tác điều phối, triển khai các 
hoạt động. 

Điều 4: Kinh phí, phương tiện làm việc của Tổ công tác 

1. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trì từ nguồn kinh phí nhiệm vụ 
đột xuất của Bộ và được cấp qua tài khoản của Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Tổ công tác được phép trưng dụng phương tiện hiện có trong các đơn vị 
thuộc Bộ đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác.  

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ tại Điều 2 của 
Quyết định này. 

3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng các 
Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y; Chế biến và Phát triển thị trường 
nông sản; Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Vụ trưởng Vụ Tài chính; 
Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam; Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương 
mại nông nghiệp; Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 2; các Thành viên Tổ công tác và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Các Phó Thủ tướng (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ;   
- Các Bộ: Công An; Công Thương, Y tế, Giao 
thông vận tải; 
- UBND các tỉnh khu vực Phía Nam,                          
Tây nguyên, Đông Nam Bộ; 
- Các đồng chí Thứ trưởng; 
- Sở NN&PTNT tỉnh khu vực Phía Nam,                          
Tây nguyên, Đông Nam Bộ 
- Lưu: VT, VP (TH). 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Lê Minh Hoan 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT,               
KẾT NỐI CUNG ỨNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

PHÍA NAM TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BNN-VP ngày    tháng     năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Tổ trưởng: Thứ trưởng Trần Thanh Nam. 

2. Tổ phó: Chánh Văn phòng Bộ Lê Văn Thành. 

3. Các thành viên:  

- Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và PTTTNS; 
- Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; 

- Ông Dương Tất Thắng, Q. Cục trưởng Cục Chăn nuôi; 
- Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Phụ trách phía Nam;  

- Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt;  
- Ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;  
- Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y; 

- Ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản; 

- Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp; 

- Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam; 

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Chế biến và PTTTNS vùng I;  

- Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Kinh tế hợp tác - Trường CBQL 
NN&PTNT II.  
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