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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án Khuyến nông Trung ương  

thực hiện giai đoạn năm 2018-2020 

 

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 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về 

khuyến nông; 

 Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý 

chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường 

xuyên; 

 Căn cứ Quyết định số 5528/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Danh mục nội dung, 

kinh phí dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2018; 

 Căn cứ Quyết định số 3076/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/8/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt bổ sung mô hình 

Khuyến nông đặc thù thực hiện tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang năm 2019; 

 Xét đề nghị của Hội đồng nghiệm thu kết thúc dự án khuyến nông Trung 

ương được thành lập theo Quyết định số 2332/QĐ-BNN-KN ngày 27/5/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Tờ 

trình số 286 /KN-TTr ngày 29/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án khuyến nông Trung 

ương thực hiện giai đoạn năm 2018-2020, gồm 21 dự án theo danh sách kèm 

theo. 

 Điều 2. Căn cứ vào kết quả được phê duyệt, Tổ chức chủ trì và cá nhân 

chủ nhiệm dự án thực hiện quyết toán và thanh lý theo quy định hiện hành. 

 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Tài chính, 

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ 

nhiêm dự án, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 
 

 

 Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KN (PTH.30b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 
Trần Thanh Nam                                           
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