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QUYẾT ĐỊNH 
V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua  

“Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần  

xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” 

trong Hệ thống Khuyến nông Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Nông nghiệp và PTNT; 

 Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/9/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/02/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong 

trào thi đua yêu nước “Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT chung sức xây dựng 

nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 

2021- 2025; 

Căn cứ công văn số 1028/BNN-TCCB ngày 21/02/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

trong hệ thống khuyến nông Việt Nam; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đổi 

mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng 

nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” trong Hệ 

thống Khuyến nông Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

(có Kế hoạch chi tiết kèm theo) 



Điều 2. Giao Thủ trưởng các đơn vị trong Hệ thống Khuyến nông Việt 

Nam chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua ở địa 

phương, đơn vị mình, tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất cấp 

có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Phong trào thi đua. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các phòng, đơn vị 

trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị trong Hệ 

thống Khuyến nông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Bộ trưởng (để b/c); 

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

- Vụ Tổ chức cán bộ; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc TTKNQG; 

- TTKN/ TTDVNN các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TCHC.           

         

 

 

 

 

 

Lê Quốc Thanh 
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