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V/v đề xuất Danh mục dự án KN Trung ương  

giai đoạn 2023-2025 
                     

   

Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông 

  

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

Khuyến nông và Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và 

nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-

BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

Để đẩy mạnh hoạt động khuyến nông đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu Ngành theo 

hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng 

nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn 

2023 - 2025 như sau: 

1. Căn cứ đề xuất 

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến 

nông; 

- Quyết định số 1360/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/4/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT phê duyệt Chương trình khuyến nông trung ương giai đoạn 2020- 2025; 

- Các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn đã được phê duyệt; 

- Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của 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; 

- Yêu cầu của thực tiễn sản xuất và phát triển Ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

2. Định hướng, trọng tâm ưu tiên 

- Sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu 

cơ, theo tiêu chuẩn VietGAP/VietGAHP, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ 

môi trường gắn với chuyển đổi số, kinh tế thị trường. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ nhằm phát huy lợi thế vùng 

miền, địa phương; nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng biến đổi khí hậu. 

- Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hoá sản xuất, khai thác, 

bảo quản, chế biến nhằm giảm chi phí đầu vào và tối ưu hoá lợi nhuận kinh tế. 



2 

 

- Liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi, kinh tế hợp tác nhằm xây dựng vùng 

nguyên liệu, xây dựng các vùng sản xuất có mã số vùng trồng; sản phẩm có truy 

xuất nguồn gốc, cấp chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quy định tạo vùng 

nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước các sản phẩm chủ 

lực của ngành nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. 

- Phát triển sản phẩm OCOP có khả năng mở rộng thị trường trong nước và 

xuất khẩu. 

- Phát triển kinh tế rừng, liên kết tổ chức sản xuất rừng gỗ lớn theo tiêu 

chuẩn FSC và lâm sản ngoài gỗ, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Khắc phục và ứng phó với biến đổi khí hậu, khôi phục sản xuất sau dịch 

bệnh. 

Căn cứ định hướng và các nội dung hoạt động, đề nghị các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động khuyến nông đề xuất Danh mục dự án khuyến nông trung ương 

thực hiện giai đoạn 2023 - 2025 (theo mẫu gửi kèm) 

Đề xuất của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông gửi Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia, địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) và gửi 

kèm bản điện tử qua địa chỉ email: khuyennongvn@mard.gov.vn, trước ngày 

30/4/2022. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm 

khuyến nông Quốc gia ./.  

Nơi nhận:  
- Như trên (danh sách); 

- Vụ KHCN&MT; 

- KNQG: Ban GĐ, phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Thanh 

+ 
 

  

mailto:khuyennongvn@mard.gov.vn
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Mẫu 
 

Tên Cơ quan đề xuất 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
.............., ngày         tháng     năm 2022 

 

ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG 

GIAI ĐOẠN 2023- 2025 
 

TT Tên dự án 
Thuộc  

chương trình 
Mục tiêu 

Các nội dung 

 hoạt động chính 

Địa bàn 

triển khai 

(tỉnh) 

Thời gian 

thực hiện 
Dự kiến kết quả 

1.         

2.         

3.         

 

 Thủ trưởng cơ quan đề xuất  
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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