
 
 

 

     
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng vùng nguyên liệu và Đề 

án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

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 Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu 

nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; 

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN ngày 25/3/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác 

khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, 

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia,  

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng vùng nguyên 

liệu và Đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

1. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp, kế hoạch phối hợp 

hoạt động giữa Bộ và các địa phương trong triển khai thực hiện 02 Đề án xây 

dựng vùng nguyên liệu và Đề án khuyến nông cộng đồng. 

2. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện 02 Đề án xây dựng vùng nguyên liệu và Đề án khuyến nông cộng 

đồng theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, giải pháp được phê duyệt tại Quyết 

định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 và Quyết định số 1094/QĐ-

BNN-KN ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và quy định 

của pháp luật. 

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng của 

đơn vị để chỉ đạo phối hợp với các địa phương thực hiện 02 Đề án và nhiệm vụ 
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do Trưởng ban phân công, Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo. 

1. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ 

đạo Trung ương triển khai thực hiện Đề án xây dựng vùng nguyên liệu, được sử 

dụng cơ sở vật chất, biên chế, tài chính, phương tiện và các nguồn lực hợp pháp 

khác để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là cơ quan thường trực giúp việc 

Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Đề án khuyến nông cộng đồng, 

được sử dụng cơ sở vật chất, biên chế, tài chính, phương tiện và các nguồn lực 

hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, 

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các 

tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk 

Lắk, Đắk Nông, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Các Thứ  trưởng; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, 

Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Tháp, Long  An, 

Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang; 

- Lưu VT, KTHT. 

CVST: 

            Dương Văn Nghĩa 

BỘ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Lê Minh Hoan 
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