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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 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 (PTNT);  

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

phủ về khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản 

phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và PTNT;  

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

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 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 4906/QĐ-BNN-KN ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng thẩm định Định mức kinh tế kỹ 

thuật khuyến nông Trung ương 

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông 

Trung ương của các Hội đồng theo Quyết định số 4906/QĐ-BNN-KN ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

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

số 42/TTr-KN ngày 26 tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương áp 

dụng cho các hoạt động khuyến nông Trung ương do Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn quản lý (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quy định trước đây trái 

Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 

Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KN (VTH: 45 bản). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 
 

 

 

 

 

   Trần Thanh Nam 
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