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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:                /BNN-KTHT  

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị 

định khuyến khích phát triển cơ giới 

hóa đồng bộ trong nông nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng    năm 2021 

 

                   Kính gửi:   

 

 

Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn, Công văn số 735/TTg-NN ngày 01/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định khuyến khích phát triển 

cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, trình Chính phủ tháng 12/2021. Theo 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa 

đồng bộ trong nông nghiệp (dự thảo Nghị định) gửi kèm theo, bao gồm:  

1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ;  

2. Dự thảo Nghị định; 

3. Báo cáo thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, 

địa phương và các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo Nghị định nêu trên; đồng thời, 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Văn bản góp ý của Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị (có danh 

sách kèm theo) đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục 

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) trước ngày 06/8/2021. Địa chỉ: Số 02 

Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024.38230530, 0912333925; email: 

tuanchebien@gmail.com./. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

                                                                                 

Nơi nhận:                                            
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng Thông tin điện tử CP; 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ; 

- Lưu: VT, KTHT. 

  

                          

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam    

mailto:tuanchebien@gmail.com./


 

DANH SÁCH 

Gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan 

 (Kèm theo Công văn số        BNN-KTHT ngày     tháng      năm 2021) 

 

 

1. Các Bộ: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nội vụ; 

Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Lao động Thương binh 

và Xã hội.  

2.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

4. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 

5. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

6. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

7. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT:  

- Các Vụ: Pháp chế, Quản lý doanh nghiệp, Văn phòng Bộ; các Cục, Tổng 

cục; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia VN;  

- Các Viện: Cơ điện NN&CNSTH; Chính sách và chiến lược PTNNNT;  

- Các trường: Học viện Nông nghiệp VN; Trường Đại học Lâm nghiệp;  

8. Tổng hội Cơ khí VN; Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí VN; Hội Cơ khí Nông 

nghiệp VN. 

9. Các đơn vị khác: Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp VN 

(VEAM); Công ty TNHH Kubota VN; Công ty TNHH máy nông nghiệp 

Yanmar VN./. 
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