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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh  

nghề nghiệp Khuyến nông viên 

 

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 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 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành 

quản lý bảo vệ rừng; 

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/02/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 5508/BNV-ĐT ngày 03/11/2021 của Bộ Nội vụ về 

việc góp ý chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Khuyến nông và Quản lý bảo vệ rừng; 

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn I tại Tờ trình  số 326/TTr-TCBQL  ngày 30/8/2021 về việc ban hành 

chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Khuyến nông viên và Khuyến 

nông viên chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Khuyến nông viên. 

 Điều 2. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I 

căn cứ vào Chương trình bồi dưỡng được ban hành tại Điều 1 Quyết định  này, 

sớm hoàn thiện trình Bộ thẩm định, ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Khuyến nông viên theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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 Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng 

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, II, Giám đốc 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:            KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Lưu VT, TCCB.(5) 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
                     
 

 
CVST: Trần Anh Thư 

 

                       Lê Quốc Doanh 
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