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      Hà Nội, ngày       tháng 08  năm 2022 

    Kính gửi:  Các tổ chức chủ trì thực hiện dự án khuyến nông TW. 
 

Thực hiện kế hoạch năm 2022, đến nay Trung tâm Khuyến nông Quốc 

gia (KNQG) đã hoàn thành việc phê duyệt thuyết minh, ký Hợp đồng và tạm 

ứng kinh phí cho các đơn vị để thực hiện các dự án khuyến nông theo hợp 

đồng. Để triển khai các dự án, nhiệm vụ khuyến nông đảm bảo đúng quy định 

và đạt kết quả, mục tiêu đề ra, Trung tâm KNQG yêu cầu các tổ chức chủ trì dự 

án, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông Trung ương: 

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 

dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và 

kinh phí năm 2022. Tổ chức kiểm tra đánh giá và báo cáo Trung tâm KNQG 

theo quy định tại mục a khoản 1 Điều 11 Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 12/06/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đối với các dự án, nhiệm vụ đã hoàn thành cơ bản về khối lượng đề nghị 

tổ chức chủ trì dự án, đơn vị tham gia khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ để 

thanh toán, cấp ứng lần 2 hoặc nghiệm thu quyết toán theo quy định tại  khoản 2 

Điều 6 Quyết định 116/QĐ-KN-TCHC ngày 06/07/2020 của Trung tâm KNQG 

hướng dẫn Quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương. 

- Hàng tháng cập nhật tiến độ thực hiện, rà soát tình hình sử dụng kinh 

phí, báo cáo Trung tâm KNQG kịp thời điều chỉnh, điều hành ngân sách. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quá 

trình thực hiện dự án cần báo cáo kịp thời về Trung tâm KNQG để được 

hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp, đúng quy định. 

Trung tâm KNQG yêu cầu Thủ trưởng các tổ chức chủ trì dự án, các đơn 

vị tham gia thực hiện nhiệm vụ khuyến nông Trung ương chỉ đạo, đôn đốc để 

hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra./. 
 

Nơi nhận:                  GIÁM ĐỐC 
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