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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan  

         tại Hội nghị trực tiếp, trực tuyến “Giải pháp phát triển chuỗi cá tra 

sau giãn cách xã hội” 

 

 Ngày 25 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với 

UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tiếp, trực tuyến bàn “Giải pháp 

phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội”. Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Thứ 

trưởng Trần Thanh Nam, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ 

tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự 

hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, đại diện lãnh đạo một số 

đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND 

các tỉnh: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long; lãnh đạo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh nuôi cá tra vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL); Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

(VASEP); Hiệp hội cá tra Việt Nam (VINAPA); một số doanh nghiệp sản xuất, 

chế biến, xuất khẩu cá tra và các cơ quan thông tấn báo chí. 

Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng 

nông lâm sản và Thủy sản, Hiệp hội VASEP, Hiệp hội VINAPA và ý kiến tham 

luận của địa phương, doanh nghiệp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kết luận như sau: 

Cá tra là ngành hàng chủ lực, là sản phẩm đặc hữu của vùng ĐBSCL, có 

vai trò quan trọng đối với kinh tế xã hội của toàn vùng. Trước bối cảnh đại dịch 

Covid-19, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngành hàng cá tra đã rất nỗ lực 

vượt khó, duy trì sản xuất. Tuy nhiên, do thời gian giãn cách xã hội kéo dài, các 

hoạt động sản xuất, vận chuyển con giống, thức ăn, cá nguyên liệu bị gián đoạn; 

nhiều cơ sở nuôi thiếu người thu hoạch; một số nhà máy sản xuất thức ăn, nhà 

máy chế biến cá tra phải tạm ngừng hoạt động hoặc giảm công suất; chi phí sản 

xuất tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu 

trong khi nhu cầu từ thị trường thế giới đang tăng cao.  

Để khắc phục những khó khăn trước mắt do đại dịch, sớm khôi phục hoạt 

động sản xuất, kinh doanh ngành hàng cá tra thích ứng với tình hình mới, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:  



  

 1. Đề nghị UBND các tỉnh vùng ĐBSCL quan tâm thúc đẩy liên kết kinh 

tế vùng, coi đây là thực thể kinh tế thống nhất để tăng cường hợp tác, chia sẻ 

thông tin, phối hợp trong các hoạt động kiểm soát phòng chống dịch bệnh và 

khôi phục, phát triển kinh tế; thống nhất thực hiện đúng các quy định của trung 

ương theo nguyên tắc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “thích ứng an toàn, linh 

hoạt và kiểm soát hiệu quả”. Mỗi sản phẩm nông sản, thủy sản của từng địa 

phương chỉ trở thành thành quả kinh tế và đem lại giá trị khi đã đến với thị 

trường tiêu thụ. Vì vậy, các địa phương cần liên kết, hợp tác chặt chẽ để đảm 

bảo tốt khâu lưu thông, điều tiết nhân lực, xử lý các vướng mắc trong chuỗi 

ngành hàng cá tra và từ đó nhân rộng sang các chuỗi nông sản khác. 

Tổ chức các đoàn công tác hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng phương án 

phục hồi sản xuất trong tình hình mới. 

 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ĐBSCL thống 

nhất phương án hướng dẫn các doanh nghiệp, người nuôi duy trì hoạt động sản 

xuất con giống, thức ăn, nuôi trồng, chế biến.... để đảm bảo ổn định chuỗi sản 

xuất cá tra. Trước mắt hướng dẫn người nuôi giảm mật độ nuôi, giảm bớt các 

chi phí không cần thiết để hạ giá thành, tăng cường liên kết chuỗi, kiểm soát tốt 

chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm. Đồng thời, chủ động tham mưu 

cho UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, lưu 

thông, tiêu thụ sản phẩm cá tra cũng như các loại nông sản và vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn. 

 3. Giao Tổng cục Thủy sản nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin chung 

toàn vùng, hỗ trợ các địa phương xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh nhằm 

duy trì sản xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu con giống, thiếu nguyên liệu 

cho chế biến xuất khẩu vào các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.  

 4. Giao Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ĐBSCL và các Hiệp hội 

VASEP, VINAPA tổng hợp số lao động cần ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-

19 đang tham gia các công đoạn trong chuỗi sản xuất, kinh doanh cá tra và các 

chuỗi nông sản khác; tham mưu Bộ văn bản đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 quốc gia ưu tiên cung cấp đủ vắc xin phòng Covid-19 cho địa 

phương theo nhu cầu. 

 5. Đề nghị các Hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trong chuỗi ngành hàng cá tra chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với dịch 

bệnh dựa trên thông tin, hướng dẫn của ngành Y tế, đồng thời, tích cực xây dựng 

thương hiệu và chiến lược thích ứng, phát triển lâu dài, bền vững. 
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Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát 

việc kiểm tra xét nghiệm covid, di chuyển ra vào và quản lý trong quá trình sản 

xuất. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảm ơn và ghi nhận các ý kiến 

góp ý tại Hội nghị. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đồng 

hành cùng các địa phương, doanh nghiệp thống nhất các giải pháp hợp tác, liên 

kết vùng để nhanh chóng phục hồi sản xuất trong bối cảnh bình thường mới sau 

giãn cách xã hội do đại dịch. 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp; 

- UBND các tỉnh/TP nuôi cá tra;  

- Sở NNPTNT các tỉnh/TP nuôi cá tra; 

- Các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT tham dự hội nghị; 

- VINAPA, VASEP; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Thành 

 


		2021-10-11T14:57:29+0700


		2021-10-11T16:56:15+0700


		2021-10-11T16:56:10+0700


		2021-10-11T16:56:10+0700


		2021-10-11T16:56:10+0700


		2021-10-11T16:56:34+0700




