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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại buổi làm việc với Vụ Tài chính  

––––––––––––––––––––– 

 

Ngày 25/8/2021, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

trưởng Lê Minh Hoan đã làm việc với Vụ Tài chính về các nội dung nâng cao 

hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, đất đai, công nghệ thông tin, truyền thông. 

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và Lãnh đạo các đơn vị: 

Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ.  

Sau khi nghe báo cáo của Vụ Tài chính và ý kiến của Thứ trưởng Lê Quốc 

Doanh, các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kết luận như sau: 

1. Kết quả đạt được 

Thời gian qua, Vụ Tài chính đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho 

Bộ về công tác quản lý tài chính, tài sản và các chính sách về phí, lệ phí, thuế, 

giá, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Vụ Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách tài chính công phù hợp với chương trình cải cách hành chính trong giai 

đoạn mới, góp phần bổ trợ cho các nhiệm vụ khác, thúc đẩy phát triển Ngành  

bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản.  

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò chủ trì của Vụ trong quản lý, hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát đối với nguồn ngân sách nhà nước các lĩnh vực được giao.   

- Chủ động tham mưu cho Bộ bảo đảm thẩm quyền phân giao dự toán 

NSNN hàng năm theo Luật định. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Bộ về tiêu chí phân bổ 

ngân sách của từng lĩnh vực, đảm bảo tính minh bạch, công khai và hài hòa vì sự 

phát triển chung của ngành.  

- Báo cáo đánh giá tình hình phân bổ, sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế thời 

gian qua, sớm đề xuất các giải pháp báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết 

định từ năm ngân sách 2022. 

- Đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin: Nghiên cứu và phối hợp 

với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ, dự án được quản lý tập trung, thống nhất, đúng định hướng, hiệu quả, tránh 

dàn trải và lãng phí. 
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- Đối với nhiệm vụ truyền thông: Nghiên cứu, đề xuất phương án để Bộ phê 

duyệt nội dung và giao nhiệm vụ, đặt hàng cho các đơn vị thực hiện; nội dung 

truyền thông phải phản ánh được sự cần thiết, mục tiêu, định hướng, giải pháp 

chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; 

phát triển nông nghiệp tuần hoàn, bền vững; phát triển kinh tế ở khu vực nông 

thôn… để hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân 

thông minh; lấy người dân ở nông thôn là chủ thể, là trung tâm của sự phát triển. 

- Chủ động xây dựng phương án hợp lý, đảm bảo tiến độ sắp xếp, xử lý 

nhà đất của các cơ quan, đơn vị đã được Ban cán sự Đảng thông qua tại Kế hoạch 

số 1013-KH/BCS ngày 16/3/2020; báo cáo Ban cán sự tình hình thực hiện sau 1,5 

năm triển khai Kế hoạch 1013 tại phiên họp tháng 10/2021.  

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

biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng  (để b/c); 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ; 

- VP Bộ, VPĐP NTMTW; 

- VP. Ban cán sự; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hà Xuyên 
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