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Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp  

các tỉnh, thành phố 

 

Hưởng ứng Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021- 2025 do Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động và thực hiện theo 

hướng dẫn của Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Quyết định 

số 22/QĐ-KN-TCHC ngày 10/03/2022 về Kế hoạch tổ chức thực hiện 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” trong Hệ thống Khuyến nông Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 (có 

chi tiết kèm theo). 

Việc tham gia thực hiện Phong trào thi đua là một nhiệm vụ chính trị quan 

trọng của các đơn vị trong Hệ thống Khuyến nông Việt Nam, thể hiện tính chủ 

động, trách nhiệm của Khuyến nông trước yêu cầu phát triển của ngành Nông 

nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây cũng là hành động thiết thực để chào 

mừng Kỷ niệm 30 năm Khuyến nông Việt Nam (2/3/1993- 2/3/2023). 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị mình.  

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ NN&PTNT (để b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Thanh 
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