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Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố 

 

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

về việc xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, tích hợp đa giá trị. 

Ngày 02/7/2021, với sự chứng kiến của Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia và các Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Cục Chế biến 

và Phát triển thị trường nông sản, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản đã ký kết các Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021- 2025, cụ thể 

như sau: 

- Chương trình phối hợp số 01/CTPH-KNQG-KTHT giữa Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về hoạt động khuyến 

nông, kinh tế hợp tác và đào tạo nghề lao động nông thôn. 

- Chương trình phối hợp số 02/CTPH-KNQG-CBTTNS giữa Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản về 

hoạt động khuyến nông, chế biến, phát triển thị trường nông sản và sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ. 

- Chương trình phối hợp số 03/CTPH-KNQG-QLCL giữa Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về 

nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. 

(có các chương trình phối hợp kèm theo) 

Để triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp nêu trên, Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia đề nghị: 

- Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố phối hợp với các Chi cục 

quản lý chuyên ngành liên quan cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch 

phối hợp cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương, báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để theo dõi, chỉ đạo. 

- Hàng năm, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố chủ động triển 

khai các chương trình, kế hoạch phối hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác khuyến nông cũng như công tác quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp 

và PTNT tại địa phương, báo cáo kết quả với Sở Nông nghiệp và PTNT và 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Bộ. 



Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp sẽ là căn cứ để xem xét, 

đánh giá thành tích thi đua trong hệ thống khuyến nông giai đoạn 2021- 2025. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;        
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, Tp (để p/h); 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Thanh 
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