
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /BNN-TCCB Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022 

V/v Tổng kết 30 năm hoạt động 

Khuyến nông Việt Nam 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ 

về Khuyến nông và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Khuyến nông Việt Nam 

(02/3/2023), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và 

PTNT thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Trung tâm khuyến nông đẩy mạnh 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” đã được Bộ Nông 

nghiệp và PTNT phê duyệt tại công văn số 1028/BNN-TCCB, ngày 21/2/2022 

gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2021-2025 trong toàn hệ 

thống khuyến nông Việt Nam.  

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng có hiệu quả công tác khuyến nông, đáp 

ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

3. Tổng kết, đánh giá kết quả 30 năm hoạt động khuyến nông (1993 - 2023) 

trên địa bàn tỉnh, thành phố và báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

4. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

trong hoạt động khuyến nông. Xem xét, định lượng số lượng khen thưởng theo 

kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt cho phù hợp với thực 

tiễn, đúng quy định, đảm bảo khuyến khích, động viên kịp thời và nhân rộng 

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 

triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu VT,TCCB 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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