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   Hà Nội, ngày         tháng  10  năm 2022 

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp  

các tỉnh, thành phố 

 

Thực hiện công văn số 6678/BNN-TCCB ngày 06/10/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông 

Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn các tỉnh, thành phố 

triển khai thực hiện như sau: 

1. Về việc tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông ở các địa 

phương: 

- Về thời gian: lấy ngày Chính phủ ban hành Nghị định 13-CP về công tác 

khuyến nông (ngày 02/3/1993) làm điểm mốc để các tỉnh, thành phố lựa chọn 

thời điểm phù hợp tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông địa phương. 

- Về nội dung:  

+ Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về khuyến nông (Nghị định 13-CP 

ngày 2/3/1993 của Chính phủ về công tác khuyến nông; Nghị định 56/2005/NĐ-

CP ngày 24/5/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư; Nghị định 

02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông; Nghị định số 

83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông) để tổng kết, đánh giá kết quả 

30 năm hoạt động khuyến nông (1993- 2023);  

+ Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương 

Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 

giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều kiện thực tế của từng địa 

phương để đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho hoạt động khuyến nông 

giai đoạn tới. 

- Về hình thức tổ chức: do địa phương quyết định phù hợp với điều kiện 

của địa phương trên cơ sở nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Về thi đua khen thưởng: 

- Căn cứ kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác khuyến nông thời 

gian qua, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các tỉnh, 

thành phố chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Sở Nông 



nghiệp và Phát triển nông thôn xét tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp tổng kết 30 năm hoạt 

động khuyến nông nhằm khuyến khích, động viên kịp thời và nhân rộng điển 

hình tiên tiến trong phong trào thi đua khuyến nông. 

- Về việc đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen 

thưởng: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ có văn bản hướng dẫn sau. 

3. Cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ tổng kết 30 năm khuyến nông 

Việt Nam: 

Đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các 

tỉnh, thành phố cung cấp các thông tin, tư liệu phục vụ tổng kết 30 năm khuyến 

nông Việt Nam (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Thanh 

 

  



Phụ lục 

THÔNG TIN, TƯ LIỆU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 30 NĂM  

KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM 

(Kèm theo công văn số         /KN-TCHC ngày    /10/2022 của Trung tâm KNQG) 

 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tuyên 

truyền và kỷ niệm 30 năm hoạt động khuyến nông Việt Nam (1993 - 2023), 

nhân dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xuất bản ấn phẩm và một bộ 

phim với chủ đề Khuyến nông Việt Nam - 30 năm đổi mới và phát triển với nội 

dung nêu cao vai trò đóng góp của hệ thống khuyến nông Việt Nam trong tiến 

trình phát triển ngành nông nghiệp trong 30 năm qua. 

Để có tư liệu xây dựng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Đơn vị 

giới thiệu, đề xuất những hoạt động, đóng góp mang tính “dấu ấn”, những nhân 

vật tiểu biểu đã đóng góp công sức cho sự phát triển nông nghiệp và PTNT của 

địa phương. 

1. Nội dung:  

- Giới thiệu các chương trình, dự án, mô hình thành công tại địa phương 

mà trong đó có sự đóng góp của hệ thống khuyến nông địa phương trong 30 năm 

qua. Có phân tích, so sánh theo giai đoạn, xu hướng tới tương lai (nếu có);  

- Giới thiệu các nhân vật/tổ chức tiêu biểu, điển hình có vai trò dẫn dắt, 

đóng góp quan trọng cho sự thành công của các chương trình/dự án ngành nông 

nghiệp tại địa phương trong 30 qua. 

2. Hình thức: 

- Bài viết, phóng sự, ký sự… 

- Thông tin ngắn gọn, đúng chủ đề, nội dung phù hợp, kèm theo hình ảnh 

minh hoạ. (Ảnh: tráng in kích thước 13 x 18cm; ảnh số kích thước 1.800 x 

1.200pixel. 

3. Nhuận bút:  

Tư liệu sử dụng sẽ được thanh toán theo quy định hiện hành.   

Thông tin gửi về Phòng Thông tin tuyên truyền, Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 0243.7282485 - 0243.7711265, 

E-mail: tthlknqg@gmail.com trước 31/10/2022; 

Mong nhận được sự phối hợp và cộng tác của Quý đơn vị./. 
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