
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số:             /BNN-KHCN Hà Nội, ngày     tháng    năm  

V/v hướng dẫn xây dựng các dự án, 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường đợt 2 năm 

2021 và năm 2022  

                     

 

Kính gửi:    

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành; 

- Các Viện, trường Đại học và Cao đẳng trực thuộc Bộ; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh. 
  

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Thông tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp 

bảo vệ môi trường; 

  Căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn 

bản: công văn số 6236/BTNMT-KHTC ngày 25/11/2019;  số 6252/BTNMT-

KHTC ngày 26/11/2019 về việc tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, 

nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022; 

số 2360/BTNMT-KHTC ngày 04/5/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2021 - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của 

các Bộ ngành và số 7025/BTNMT-KHTC ngày 11/12/2020 về việc hướng dẫn 

xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường đợt 2 năm 2021 (gửi kèm theo); 

  Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 và năm 2022 như sau: 

1. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

Các tổ chức, cá nhân đề xuất dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên cơ sở: 

- Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương quy định tại Khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

- Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi 

trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn 

đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Kết luận số 56 ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó Biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;  
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- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 và Kế hoạch hành động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến 

năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BNN-KHCN ngày 

28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chỉ thị 10/CT-TTg  ngày 

29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm soát, 

khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến 

nông sản, lâm sản, thủy sản và Chỉ thị số 9729/CT-BNN-KHCN ngày 

17/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới; 

- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Chỉ thị 

số 7804/CT-BNN-KHCN ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thải chất thải 

nhựa trong ngàng nông nghiệp; 

- Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành 

kèm theo Quyết định 819/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; 

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường lưu vực 

sông Cầu, sông Đồng Nai, sông Nhuệ-sông Đáy (Quyết định số 174/2006/QĐ-

TTg ngày 28/7/2006, Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007; Quyết 

định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 và Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 

18/8/2014); 

- Quyết định số 985a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/6/2016 

phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; 

- Nghị quyết số 944-NQ/BCSĐ ngày 25/11/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; 

- Yêu cầu bảo vệ môi trường trong thực tiễn sản xuất và phát triển ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
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2. Định hướng đề xuất dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

Các nhiệm vụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường và 

tập trung vào những nội dung sau:  

- Các nhiệm vụ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện tại Luật bảo vệ 

môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020; 

- Xây dựng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ 

thuật, tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

- Các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường 

trong sản xuất nông nghiệp từ khâu nuôi, trồng, khai thác đến khâu thu hoạch, 

bảo quản và sơ chế nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Các biện pháp phục hồi và cải thiện môi trường các khu vực bị ảnh 

hưởng trong sản xuất nông nghiệp; 

- Các biện pháp thu gom, công nghệ tái sử dụng và xử lý phụ phẩm nông 

nghiệp làm nhiên liệu sinh học, phân bón hữu cơ, thức ăn cho gia súc, nuôi trồng 

thủy sản và các hoạt động tạo thu nhập khác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường trong sản xuất nông nghiệp; 

- Giải pháp công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; 

- Giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen, phục hồi 

các hệ sinh thái đặc thù đã bị suy thoái nghiêm trọng. 

Đề xuất dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo Biểu mẫu gửi kèm theo. 

3. Thời hạn 

Đề xuất dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ 

Khoa học Công nghệ và Môi trường, địa chỉ số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; 

file điện tử gửi vào email: mt.khcn@mard.gov.vn) trước ngày 28/02/2021. 

Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Xuân Khôi, điện thoại 02437347134 và tham 

khảo trên trang thông tin điện tử của Bộ: www.mard.gov.vn và trang thông tin 

của Vụ KHCN &MT: khcn.mard.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCN (NXK, 60b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
                                                              



Biểu mẫu 

Tên đơn vị:.................................................... 

 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN, NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỢT 2 NĂM 2021 VÀ NĂM 2022 

 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ Cơ sở pháp 

lý 

Sự cần thiết Mục tiêu Nội dung 

chủ yếu 

Sản phẩm 

chính 

Tổ chức/cá nhân 

đề xuất 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổng 

kinh 

phí 

Kinh phí 

dự kiến 

đợt 2 

năm 2021 

Kinh phí 

dự kiến 

năm 2022 
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