
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:              /KTHT-NNNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 
Hà Nội, ngày      tháng  8  năm 2021 

V/v Góp ý dự thảo Đề án “Đổi mới, 

nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao đông nông thôn 

đến năm 2030” 

 

 

Kính gửi: …………………………………………….….……………………………………………………… 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2021-2025, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao đông nông thôn đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án). 

Để nâng cao chất lượng của Đề án, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Đề 

án, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được gửi kèm theo. 

Văn bản góp ý của Quý cơ quan (gồm cả file mềm) đề nghị gửi về Cục theo 

địa chỉ: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Nhà B9, Số 2 Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội; Email: thaomt.bnn@gmail.com trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp./. 

(Chi tiết xin liên hệ ông Mai Thanh Thảo, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn, điện thoại 0912.959.692). 

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, NNNT. 

 

P.NNNT:                

VPC: 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Thịnh 



DANH SÁCH GỬI  

 

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

2. Vụ Tổ chức cán bộ 

3. Vụ Kế hoạch 

4. Cục Trồng trọt 

5. Cục Chăn nuôi 

6. Cục Chế biến và Phát triển thị trường 

7. Tổng cục Lâm nghiệp 

8. Tổng cục Thủy sản 

9. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trương ương 

10.  Trung tâm Khuyến nông quốc gia 

11.  Các trường thuộc Bộ Nông nghiệp. 

12.  Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

13.  Các Chi cục Phát triển nông thôn 
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