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Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Thực hiện Văn bản số 1877/VPCP-NN ngày 22/3/2021 của Văn phòng 
Chính phủ về việc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các 
Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển ngành nghề 
nông thôn đến năm 2030. Việc xây dựng Chiến lược có ý nghĩa quan trọng, định 
hướng phát triển cho từng nhóm ngành hàng chủ lực, phát huy thế mạnh các sản 
phẩm theo vùng sinh thái, tạo ra việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn 
và nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu.  

Để có cơ sở đánh giá, tổng hợp và báo cáo xây dựng Chiến lược Phát triển 
ngành nghề nông thôn đến năm 2030, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo xây 
dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án. Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các 
Sở, ngành thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn 
trên địa bàn,cụ thể: 

 Mẫu số 01: Các địa phương tổng hợp thông tin chi tiết và báo cáo về Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Mẫu số 02, 03, 04: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với cơ quan 
chuyên môn của Bộ đánh giá trực tiếp tại các làng nghề, cơ sở sản xuất và các 
hiệp hội.                    

(Có biểu mẫu kèm theo) 

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết về Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng văn bản (theo địa chỉ: Cục Kinh tế hợp tác 
và Phát triển nông thôn, nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và hòm thư điện 
tử: Loanloc184@gmail.com; ngocctb.ptnt@mard.gov.vn trước ngày 30/8/2021 để 
tổng hợp. Chi tiết xin liên hệ bà Trần Thị Loan, Trưởng phòng Ngành nghề nông 
thôn, điện thoại: 0913136268./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 
CVST:                        Trần Thị Loan 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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