
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TRUNG TÂM 

KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số              /KN-TCHC 

V/v đẩy mạnh công tác khuyến nông 

Hà Nội, ngày      tháng  4  năm 2022 

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  

các tỉnh, thành phố 

 

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình 

hình hoạt động khuyến nông ở các địa phương gặp nhiều khó khăn. Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia đã chủ động tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành công văn số 7180/BNN-KN ngày 29/10/2021 gửi Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm chỉ 

đạo, tạo điều kiện cho công tác khuyến nông tại địa phương.  

Căn cứ chỉ đạo, định hướng của Bộ, các cấp ủy đảng và chính quyền địa 

phương đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến nông. Đặc biệt, Tỉnh ủy 

Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 30/3/2022 về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến nông trong tình hình mới, thể hiện 

sự quan tâm cũng như kỳ vọng đối với công tác khuyến nông. 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gửi 02 văn bản (công văn số 

7180/BNN-KN ngày 29/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai) để Trung tâm 

Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố nghiên cứu, 

tham khảo và chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác khuyến 

nông tại địa phương. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Thanh 
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