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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định về quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung 

ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản 

lý, thực hiện chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến 

nông thường xuyên từ nguồn ngân sách trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung 

ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên 

1. Tuân thủ quy định của Chính phủ tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP và 

quy định của pháp luật; sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; bảo đảm trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các Bộ, cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật. 

2. Việc thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu, lưu trữ hồ sơ 

chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường 

xuyên phải tuân thủ quy định pháp luật; bảo đảm thực hiện theo đúng mục tiêu, 

nội dung, sản phẩm, kinh phí, tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, 

không thất thoát, lãng phí và tuân thủ các quy định hiện hành. 

4. Phân cấp việc quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và 

nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên theo quy định; bảo đảm phân công theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện. 

5. Bảo đảm chế độ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện định kỳ, đột xuất; 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 
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Điều 4. Hội đồng 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các hội đồng chuyên 

môn để giúp Bộ trưởng tư vấn, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu chương trình, dự 

án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên, định mức 

kinh tế kỹ thuật khuyến nông theo quy định. 

2. Số lượng thành viên hội đồng: Hội đồng có không quá 07 thành viên, gồm: 

01 Chủ tịch; 01 Phó Chủ tịch (nếu cần thiết); các ủy viên; 01 ủy viên kiêm thư ký hội 

đồng. Riêng số lượng thành viên hội đồng tư vấn thẩm định chương trình khuyến 

nông trung ương, hội đồng thẩm định kế hoạch, nghiệm thu nhiệm vụ khuyến nông 

thường xuyên; hội đồng thẩm định, nghiệm thu dự án đa ngành, đa lĩnh vực có thể 

trên 7 thành viên do Bộ quy định tại các quyết định thành lập hội đồng. 

3. Phương thức hoạt động của hội đồng 

a) Hội đồng làm việc theo phương thức cuộc họp để thảo luận tập thể, dân 

chủ, tôn trọng ý kiến các thành viên; 

b) Phiên họp của hội đồng phải có mặt tối thiểu 2/3 (hai phần ba) số thành 

viên của hội đồng, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (được Chủ tịch 

ủy quyền), ủy viên thư ký. Thành viên vắng mặt phải báo cáo và được cơ quan, 

đơn vị mời họp, Chủ tịch hội đồng đồng ý; không phải gửi ý kiến nhận xét, đánh 

giá. hội đồng đánh giá đạt hoặc thông qua khi có từ 2/3 (hai phần ba) thành viên 

hội đồng trở lên (tính theo số lượng thành viên tại quyết định thành lập hội đồng) 

đánh giá, cho điểm đạt hoặc nhất trí thông qua bằng phiếu; 

c) Ý kiến tư vấn, đánh giá của thành viên hội đồng được thể hiện trong 

phiếu nhận xét, đánh giá, biểu quyết, phát biểu của thành viên hội đồng, được 

Thư ký ghi trong biên bản họp hội đồng, được chủ tịch hội đồng kết luận hoặc 

bảo lưu theo quy định; 

d) Thành viên tổ kiểm phiếu do Chủ tịch hội đồng giới thiệu và hội đồng 

quyết định theo đa số. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản và công bố 

kết quả kiểm phiếu trước hội đồng. Biên bản kiểm phiếu và phiếu của thành viên 

hội đồng được lưu trữ tại cơ quan, đơn vị trình Bộ thành lập hội đồng;  

đ) Nội dung cuộc họp hội đồng phải được Thư ký ghi chép đầy đủ thành biên 

bản. Biên bản họp hội đồng phải có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký. Bản gốc biên 

bản họp hội đồng được lưu trữ tại cơ quan, đơn vị trình Bộ thành lập hội đồng; 

e) Trước phiên họp ít nhất 03 ngày làm việc, hồ sơ phải gửi đến thành viên 

hội đồng; 

g) Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch hội 

đồng: Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật 

về điều hành thực hiện nhiệm vụ của hội đồng. Ngoài nhiệm vụ, trách nhiệm 

của thành viên hội đồng, Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch hội đồng có trách 

nhiệm cụ thể: 
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a) Chủ tọa, điều hành các cuộc họp; đề xuất nội dung và các vấn đề thảo 

luận ở hội đồng; tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp hội đồng; 

b) Ký biên bản họp hội đồng, biên bản kiểm phiếu và hồ sơ liên quan; 

c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định tại quyết định của Bộ thành lập 

hội đồng; 

d) Nhiệm vụ, trách nhiệm của Phó Chủ tịch hội đồng: ngoài nhiệm vụ, 

trách nhiệm của thành viên hội đồng, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của Phó Chủ 

tịch hội đồng được quy định cụ thể tại quyết định thành lập hội đồng; theo phân 

công hoặc ủy quyền của Chủ tịch hội đồng; 

đ) Tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể, Bộ sẽ ban hành quyết định thành lập hội 

đồng, giao nhiệm vụ cho hội đồng và phân công đơn vị làm Chủ tịch hội đồng. 

5. Nhiệm vụ, trách nhiệm của thành viên hội đồng: 

a) Dự các cuộc họp của hội đồng; 

b) Nhận xét, góp ý kiến đảm bảo có chất lượng, trung thực, khách quan, 

không vụ lợi; 

c) Thực hiện bảo mật các thông tin được cung cấp theo quy định pháp luật;   

d) Được hưởng chế độ của thành viên hội đồng theo quy định pháp luật; 

đ) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật và trước người đứng 

đầu cơ quan quản lý, bổ nhiệm mình về thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến 

tư vấn, thẩm định, nhận xét. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG 

 

Điều 5. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình 

khuyến nông trung ương 

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, 

vào thời điểm xây dựng kế hoạch trung hạn 05 năm, 10 năm của ngành, Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia có văn bản gửi các Tổng cục, Cục chuyên ngành, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan đề nghị đề xuất chương trình khuyến nông 

trung ương (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy chế này) gửi về Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia. 

2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp, đề xuất, xây dựng, hoàn 

thiện chương trình khuyến nông trung ương, trình Bộ (qua Vụ Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường). 
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3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ thành lập hội đồng tư 

vấn thẩm định chương trình khuyến nông trung ương theo từng lĩnh vực chuyên 

ngành. Thành phần hội đồng là đại diện các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường, Vụ Tài chính, Tổng cục, Cục chuyên ngành, Trung tâm Khuyến 

nông Quốc gia, chuyên gia (nếu cần thiết). 

4. Căn cứ ý kiến tư vấn của hội đồng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

tổng hợp, hoàn thiện, trình Bộ phê duyệt chương trình khuyến nông trung ương.  

5. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia công bố chương trình khuyến nông 

trung ương trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 

6. Điều chỉnh chương trình khuyến nông trung ương  

a) Trong quá trình thực hiện, căn cứ chủ trương, định hướng phát triển của 

ngành và nhu cầu thực tiễn sản xuất, thị trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc 

gia đề xuất trình Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) phê duyệt 

điều chỉnh chương trình; 

b) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức thẩm định, trình Bộ phê duyệt điều chỉnh chương trình 

theo quy định. 

 

Mục 2 

DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG 

 

Điều 6. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt danh mục dự án khuyến nông 

trung ương thực hiện hàng năm 

1. Hàng năm, căn cứ chương trình khuyến nông trung ương đã phê duyệt, 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề 

xuất danh mục dự án (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy chế này) gửi về 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 30 tháng 4. 

2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp, rà soát danh mục đề xuất, 

xác định danh mục các dự án khuyến nông ưu tiên (phù hợp với chương trình 

khuyến nông trung ương, chủ trương, định hướng phát triển của ngành và nhu 

cầu thực tiễn sản xuất). 

3. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trình Bộ thành lập hội đồng tư vấn 

xác định danh mục dự án khuyến nông trung ương theo từng lĩnh vực chuyên 

ngành theo đúng quy định. 

a) Hội đồng có 5 (năm) thành viên là đại diện các đơn vị: Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục, Cục 

chuyên ngành; 
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b) Hội đồng có trách nhiệm tư vấn xác định danh mục dự án khuyến nông 

trung ương bao gồm: tên dự án; mục tiêu; nội dung hoạt động; địa bàn triển khai; 

thời gian thực hiện; dự kiến kết quả. 

4. Căn cứ ý kiến tư vấn của hội đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

hoàn thiện, trình Bộ phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương trước 

ngày 31 tháng 7 theo đúng quy định. 

Điều 7. Thông báo, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì dự án 

khuyến nông trung ương 

1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia công bố danh mục dự án khuyến 

nông trung ương và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ đăng ký 

chủ trì dự án. 

2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì dự án 

và tổ chức mở hồ sơ đăng ký để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ hợp 

lệ được đưa vào xem xét, đánh giá theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 

83/2018/NĐ-CP và quy định của pháp luật. 

Điều 8. Đánh giá hồ sơ đăng ký, nội dung, kinh phí dự án khuyến nông 

trung ương 

1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trình Bộ thành lập hội đồng đánh giá 

hồ sơ đăng ký, nội dung, kinh phí dự án khuyến nông trung ương theo quy định. 

a) Hội đồng có 07 (bảy) thành viên là đại diện các đơn vị: Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính, 

Tổng cục, Cục chuyên ngành và chuyên gia (nếu cần thiết); 

b) Hội đồng nhận xét, đánh giá hồ sơ dự án, cho điểm (theo Mẫu số 03 ban 

hành kèm theo Quy chế này). 

2. Căn cứ kết quả hội đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia báo cáo, 

trình Bộ kết quả đánh giá hồ sơ dự án, hồ sơ bao gồm: danh mục dự án (tổ chức 

chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, nội dung, kinh phí dự án) và các tài liệu minh chứng 

kèm theo. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Tài 

chính trình Bộ phê duyệt danh mục dự án sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ trình. 

Điều 9. Phê duyệt hồ sơ dự án khuyến nông trung ương 

1. Căn cứ quyết định phê duyệt danh mục dự án (tổ chức chủ trì, cá nhân chủ 

nhiệm, nội dung, kinh phí dự án), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông báo và 

hướng dẫn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án. 

2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án hoàn thiện hồ sơ dự án và gửi 

về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn 

bản thông báo. 

3. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính thẩm định thuyết minh dự án. 
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4. Giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ký thuyết minh dự án. 

Điều 10. Phân bổ kinh phí, giao dự toán, ký hợp đồng thực hiện dự án 

khuyến nông trung ương 

1. Căn cứ vào ngân sách nhà nước hàng năm được thông báo, Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia tổng hợp trình Bộ (qua Vụ Tài chính) phương án phân 

giao kinh phí cho các dự án khuyến nông trung ương. 

2. Vụ Tài chính trình Bộ giao dự toán cho các tổ chức chủ trì thực hiện dự 

án thuộc Bộ; Vụ Tài chính trình Bộ giao dự toán cho Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia (đối với các tổ chức chủ trì thực hiện dự án không thuộc Bộ). 

3. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ký hợp đồng với các tổ chức chủ trì 

dự án không thuộc Bộ. 

4. Đối với các dự án tiếp tục thực hiện, trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, 

tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án xây dựng Kế hoạch thực hiện dự án hàng năm 

(theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quy chế này) gửi Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia để theo dõi, quản lý. 

Điều 11. Kiểm tra, đánh giá dự án và chế độ báo cáo 

1. Kiểm tra, đánh giá 

a) Trong quá trình thực hiện, tổ chức chủ trì dự án tự tổ chức kiểm tra dự 

án theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 83/2018/NĐ-CP và gửi báo cáo 

kết quả kiểm tra về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 15 tháng 6 và 

15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu; 

b) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá 

việc tổ chức thực hiện, tiến độ, kết quả dự án khuyến nông trung ương. Hàng 

năm, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

trình Bộ phê duyệt và báo cáo Bộ kết quả kiểm tra; 

c) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, 

đánh giá công tác quản lý dự án khuyến nông trung ương của Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia. Hàng năm, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  

xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Bộ phê duyệt, tổ chức kiểm tra và báo cáo 

Bộ kết quả kiểm tra theo quy định. 

2. Chế độ báo cáo 

Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý) hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu, tổ chức chủ trì báo cáo tiến độ thực hiện dự án (theo Mẫu số 05 ban 

hành kèm theo Quy chế này) gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 

Điều 12. Điều chỉnh dự án khuyến nông trung ương 

1. Điều chỉnh theo đề xuất của tổ chức chủ trì dự án 

a) Trong quá trình thực hiện dự án, nếu phát sinh vướng mắc cần thiết phải 

điều chỉnh dự án, tổ chức chủ trì đề xuất điều chỉnh bằng văn bản nêu rõ lý do gửi 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; 
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b) Đối với những điều chỉnh về mục tiêu, tổng kinh phí, thay đổi tổ chức 

chủ trì, chủ nhiệm dự án: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trình Bộ phê duyệt 

điều chỉnh theo quy định; 

c) Đối với những điều chỉnh khác: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phê 

duyệt điều chỉnh và gửi văn bản điều chỉnh báo cáo Bộ (qua Vụ Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính). 

2. Điều chỉnh theo kết quả kiểm tra, nghiệm thu dự án hàng năm 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 83/2018/NĐ-CP, Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án và thông báo 

cho tổ chức chủ trì để thực hiện. 

3. Thời gian điều chỉnh hoàn thành trước ngày 30/11. 

Điều 13. Nghiệm thu kết quả dự án khuyến nông trung ương 

1. Nghiệm thu dự án hàng năm 

a) Tổ chức chủ trì dự án trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu 

kết quả dự án hàng năm và gửi báo cáo kết quả nghiệm thu về Trung tâm Khuyến 

nông Quốc gia trước ngày 30 tháng 01 năm sau. Thủ trưởng tổ chức chủ trì chịu 

trách nhiệm trước Bộ và pháp luật về kết quả nghiệm thu dự án hàng năm; 

b) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện dự 

án hàng năm với tổ chức chủ trì dự án không trực thuộc Bộ trước ngày 30 tháng 01; 

c) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả nghiệm 

thu (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính); 

d) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn về quy trình, thủ tục, biểu 

mẫu nghiệm thu dự án hàng năm để thực hiện thống nhất. 

2. Nghiệm thu kết thúc dự án 

a) Trước ngày 31 tháng 3 của năm sau khi dự án kết thúc, tổ chức chủ trì 

gửi hồ sơ nghiệm thu kết thúc dự án về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (hồ sơ 

theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Nghị định 83/2018/NĐ-CP); 

b) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trình Bộ thành lập hội đồng nghiệm 

thu kết thúc dự án theo quy định. Thành phần hội đồng theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 8 Quy chế này. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án (theo Mẫu số 

06 ban hành kèm theo Quy chế này); 

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày họp hội đồng nghiệm thu, tổ 

chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nghiệm 

thu kết thúc dự án theo ý kiến hội đồng gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; 

d) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trình Bộ phê duyệt kết quả nghiệm 

thu kết thúc dự án trước ngày 30 tháng 6 hàng năm và công bố kết quả dự án trên 

cổng thông tin điện tử của Bộ và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; 

đ) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trình Bộ phương án xử lý đối với dự 

án khuyến nông đánh giá “không đạt” theo quy định. 
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Điều 14. Quyết toán kinh phí dự án khuyến nông trung ương 

1. Hàng năm, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quyết toán kinh phí dự án 

khuyến nông trung ương đối với tổ chức chủ trì không trực thuộc Bộ. 

2. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quyết 

toán kinh phí dự án khuyến nông trung ương đối với tổ chức chủ trì trực thuộc Bộ. 

3. Vụ Tài chính tổ chức thẩm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí dự án 

khuyến nông trung ương giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (bao gồm các dự 

án do tổ chức ngoài Bộ chủ trì). 

 

Mục 3 

NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG THƯỜNG XUYÊN 
 

Điều 15. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch giao nhiệm vụ 

khuyến nông thường xuyên 

1. Hàng năm, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có văn bản hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm tiếp theo 

(theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP) trước ngày 31 

tháng 7. 

2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp, xây dựng kế hoạch nhiệm 

vụ khuyến nông thường xuyên gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước 

ngày 31 tháng 8. 

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ thành lập hội đồng 

thẩm định kế hoạch nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên. Thành phần tham gia 

hội đồng là đại diện các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài 

chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục, Cục chuyên ngành, Trung tâm Khuyến 

nông Quốc gia, chuyên gia (nếu cần thiết). 

4. Căn cứ kết quả thẩm định, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính trình Bộ phê duyệt và giao nhiệm vụ 

khuyến nông thường xuyên cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 

31 tháng 10. 

Điều 16. Giao dự toán, thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên 

1. Căn cứ quyết định phê duyệt của Bộ, Vụ Tài chính giao dự toán kinh phí 

nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 

2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khuyến nông thường xuyên theo quyết định phê duyệt và quy định hiện hành. 

Điều 17. Kiểm tra nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên 

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng, trình Bộ phê duyệt 

kế hoạch kiểm tra hàng năm, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường 

xuyên và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt. 
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2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên của các đơn vị và tổng hợp kết quả báo 

cáo Bộ. 

Điều 18. Điều chỉnh nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên 

1. Đối với những điều chỉnh về nội dung, kinh phí, kết quả giữa các nhóm 

nhiệm vụ (quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 83/2018/NĐ-CP)  

a) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp, đề xuất điều chỉnh nhiệm 

vụ gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

b) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Tài 

chính thẩm định, trình Bộ phê duyệt điều chỉnh. 

2. Đối với những điều chỉnh khác trong cùng nhóm nhiệm vụ (quy định tại 

khoản 1 Điều 23 Nghị định 83/2018/NĐ-CP): Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

phê duyệt điều chỉnh và gửi văn bản điều chỉnh về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính). 

Điều 19. Nghiệm thu nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên 

1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức nghiệm thu kết quả nhiệm vụ 

khuyến nông thường xuyên với các đơn vị thực hiện trước ngày 30 tháng 01. 

2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp kết quả nghiệm thu nhiệm 

vụ khuyến nông thường xuyên trình Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường) trước ngày 31 tháng 3, hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình Bộ đề nghị nghiệm thu; 

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên; 

c) Biên bản nghiệm thu cơ sở; 

d) Các tài liệu, sản phẩm liên quan. 

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ thành lập hội đồng 

nghiệm thu nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên. Thành phần hội đồng theo quy 

định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này. 

4. Căn cứ kết quả họp hội đồng nghiệm thu, Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường trình Bộ phê duyệt kết quả nghiệm thu nhiệm vụ khuyến nông 

thường xuyên trước ngày 30 tháng 6. 

5. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ phương án xử lý đối 

với nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên đánh giá “không đạt” trước ngày 30 

tháng 6 hàng năm. 

Điều 20. Quyết toán kinh phí nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên 

1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quyết toán kinh phí nhiệm vụ khuyến 

nông thường xuyên với các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện theo quy định. 

2. Vụ Tài chính tổ chức thẩm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí nhiệm vụ 

khuyến nông thường xuyên giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 
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Mục 4 

DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG ĐỘT XUẤT 

 

Điều 21. Dự án, nhiệm vụ khuyến nông đột xuất 

1. Căn cứ chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Bộ (chiến lược, chương 

trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; thông báo, kết luận, ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ) hoặc nhu cầu thực tiễn của sản xuất, phục vụ 

nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của ngành, phòng ngừa, khắc phục thiên tai, dịch 

hại, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương 

bổ sung dự án, nhiệm vụ khuyến nông đột xuất theo quy định (tên dự án, nhiệm 

vụ; mục tiêu; nội dung hoạt động; địa bàn triển khai; thời gian thực hiện; dự kiến 

kết quả, kinh phí và tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm). 

2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn tổ chức chủ trì, cá nhân 

chủ nhiệm thực hiện các bước phê duyệt dự án, nhiệm vụ khuyến nông đột xuất 

theo trình tự quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quy chế này. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 22. Trách nhiệm của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

khuyến nông theo quy định tại Nghị định 83/2018/NĐ-CP và quy định của pháp 

luật; trình Bộ trưởng cơ chế, chính sách, chiến lược, văn bản quy phạm pháp luật 

về khuyến nông. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và trước pháp luật 

về quản lý nhà nước đối với nội dung chương trình, dự án khuyến nông trung 

ương, nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên và các nhiệm vụ được giao tại Quy 

chế này. 

2. Chủ trì thẩm định, trình Bộ phê duyệt chương trình khuyến nông 

trung ương. 

3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính thẩm định hồ sơ và trình Bộ phê 

duyệt dự án khuyến nông trung ương. 

4. Chủ trì quản lý nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên; xây dựng biểu 

mẫu thuyết minh kế hoạch và báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ khuyến nông 

thường xuyên.   

5. Chủ trì kiểm tra, giám sát công tác quản lý dự án khuyến nông trung 

ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên của Trung tâm Khuyến nông Quốc 

gia theo quy định tại Quy chế này. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế này và phân 

công của Bộ trưởng. 
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Điều 23. Trách nhiệm của Vụ Tài chính 

1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý tài chính khuyến nông theo quy 

định pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về quản 

lý nhà nước tài chính của chương trình, dự án khuyến nông trung ương, 

nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên và các nhiệm vụ được giao tại Quy chế 

này. 

2. Kiểm tra dự toán, trình Bộ phân bổ kinh phí, giao, điều chỉnh dự toán và 

quyết toán kinh phí khuyến nông trung ương. 

3. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông theo quy định 

của pháp luật; hướng dẫn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án, nhiệm vụ phải chấp hành 

chế độ báo cáo quyết toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật. 

4. Tham gia thẩm định chương trình, dự án khuyến nông trung ương, 

nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên; kiểm tra, nghiệm thu, sơ kết, tổng kết 

chương trình, dự án khuyến nông. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế này và phân 

công của Bộ trưởng. 

Điều 24. Trách nhiệm của Tổng cục, Cục chuyên ngành 

1. Đề xuất chương trình khuyến nông trung ương, nhiệm vụ khuyến nông 

thường xuyên phục vụ mục tiêu phát triển của Bộ, ngành và đề xuất điều chỉnh 

khi cần thiết. 

2. Tham gia các hội đồng tư vấn, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu chương 

trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên, 

định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông theo phân công tại Quy chế này. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế này và phân 

công của Bộ trưởng. 

Điều 25. Trách nhiệm của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

1. Chủ trì xây dựng chương trình khuyến nông trung ương, danh mục dự án 

khuyến nông trung ương, kế hoạch nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên trình Bộ 

phê duyệt theo quy định tại Quy chế này. 

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án khuyến nông trung ương theo 

phân công tại Quy chế này. 

3. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên. 

4. Hướng dẫn về quy trình, thủ tục, biểu mẫu, hồ sơ phục vụ công tác quản 

lý, triển khai thực hiện dự án khuyến nông trung ương, nhiệm vụ khuyến nông 

thường xuyên để thực hiện thống nhất. 

5. Thông báo về các dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến 

nông thường xuyên đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương để phối hợp theo dõi, quản lý. 
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6. Chủ trì, phối hợp với Tổng cục, Cục chuyên ngành và các đơn vị liên 

quan xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trình Bộ phê duyệt. 

7. Tổng hợp, báo cáo về chương trình, dự án khuyến nông trung ương và 

nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên theo quy định. 

8. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về quản lý 

chương trình, dự án khuyến nông trung ương, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

khuyến nông thường xuyên và các nhiệm vụ được giao tại Quy chế này theo 

quy định pháp luật. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế này và phân 

công của Bộ trưởng. 

Điều 26. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Tham gia đề xuất chương trình khuyến nông trung ương, nhiệm vụ khuyến 

nông thường xuyên; xác nhận đồng ý triển khai dự án tại địa phương theo quy định. 

2. Chỉ đạo hệ thống khuyến nông địa phương tham gia thực hiện các dự 

án khuyến nông trung ương, nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên triển khai 

trên địa bàn. 

3. Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự 

án khuyến nông trung ương, nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên thực hiện tại 

địa phương. 

4. Tham gia tổng kết, đánh giá chương trình, dự án khuyến nông trung 

ương, nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên và chỉ đạo nhân rộng kết quả thành 

công của mô hình, dự án ra sản xuất. 

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án 

khuyến nông trung ương và đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến nông 

thường xuyên 

1. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì dự án khuyến nông trung ương 

a) Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch triển khai 

dự án tại địa phương trước khi tổ chức thực hiện; 

b) Tổ chức thực hiện dự án được giao theo quy định; bố trí đủ nhân sự 

và đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để triển khai thực hiện;  

c) Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án theo quy định (khi 

kiểm tra, nghiệm thu có sự tham gia của cơ quan quản lý ngành nông nghiệp và 

chính quyền địa phương trên địa bàn); 

d) Quản lý và sử dụng kinh phí dự án đúng mục đích, quy định; 

đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết, nghiệm thu kết quả thực hiện và quyết toán 

kinh phí dự án theo quy định; 

e) Phối hợp với chính quyền địa phương nhân rộng kết quả thành công của 

mô hình, dự án ra sản xuất; 
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g) Chịu trách nhiệm trước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp 

luật về kết quả thực hiện dự án được giao chủ trì. 

2. Trách nhiệm của cá nhân chủ nhiệm dự án khuyến nông trung ương  

a) Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung của dự án theo thuyết minh đã 

được phê duyệt và văn bản điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định; 

b) Sử dụng kinh phí theo đúng mục đích, quy định của pháp luật; 

c) Tổng hợp, báo cáo về nội dung, tiến độ, kết quả thực hiện và tình hình 

sử dụng kinh phí dự án; 

d) Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ trì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và pháp luật về kết quả thực hiện dự án. 

3. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên 

a) Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ khuyến nông tại địa phương trước khi tổ chức thực hiện; 

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng nội dung kế hoạch đã 

được phê duyệt; 

c)  Quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định; 

d) Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện và quyết toán kinh phí theo 

quy định; 

đ) Chịu trách nhiệm trước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp 

luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến nông được giao thực hiện. 

4. Trong trường hợp dự án khuyến nông trung ương, nhiệm vụ khuyến 

nông thường xuyên bị ảnh hưởng do nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, dịch 

hại), tổ chức, cá nhân kịp thời lập biên bản đánh giá thiệt hại có xác nhận của 

chính quyền địa phương nơi triển khai và báo cáo bằng văn bản về Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 

xét xử lý theo quy định. 

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá 

nhân phản ánh bằng văn bản về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để tổng hợp 

trình Bộ xem xét, bổ sung (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo quy định./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG   

 

 

 
 

 

Lê Quốc Doanh 
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