
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BNN-KHCN  Hà Nội, ngày     tháng    năm 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát 

triển KH&CN ngành nông nghiệp và PTNT 

giai đoạn 2013-2020, định hướng phát triển 

KH&CN giai đoạn 2021-2030 

 

 

Kính gửi:   

- Các Tổng cục, Cục, Viện nghiên cứu thuộc Bộ; 

- Học viện, Trường Đại học trực thuộc Bộ; 

- Trung tâm Khuyến nông quốc gia. 

 Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 

2011-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 

3246/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa 

học và công nghệ  ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-

2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược). 

Để tổng kết đánh giá Chiến lược và xây dựng Chiến lược phát triển 

KH&CN đáp ứng yêu cầu mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ bám sát nội dung tại Quyết định 3246/QĐ-BNN-

KHCN làm căn cứ xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến 

lược ở cơ quan, đơn vị mình; trên cơ sở đó định hướng phát triển KH&CN giai 

đoạn 2021-2030. Đề cương báo cáo và các bảng biểu thống kê tại Phụ lục gửi 

kèm theo Công văn này. 

Báo cáo của cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, địa chỉ: số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; gửi kèm bản điện tử 

tới địa chỉ lynv.khcn@mard.gov.vn) trước ngày 10/11/2020 để tổng hợp, xây 

dựng Báo cáo. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCN (KTD.6b). 
 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 

VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 
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