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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức 

phối hợp liên ngành; 

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản tại 

văn bản số 496/BC-CBTTNS-TN ngày 22/6/2021; 

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên 

như sau: 

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Lê Minh Hoan. 

2. Phó Trưởng ban thường trực: Thứ trưởng Trần Thanh Nam. 

3. Các Phó trưởng ban: 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh. 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến. 

4. Các Ủy viên: 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản. 

- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.  

- Chánh Văn phòng Bộ. 

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch. 

- Cục trưởng Cục Trồng trọt. 

- Cục trưởng Cục Chăn nuôi. 

- Cục trưởng Cục Thú y. 
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- Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 

- Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. 

- Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. 

- Giám đốc Trung tâm Tin học Và Thống kê. 

- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp. 

- Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam. 

- Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Thư ký Ban chỉ 

đạo. 

- Mời đại diện lãnh đạo cấp Vụ/Cục các Bộ, ngành tham gia làm Thành viên 

Ban chỉ đạo: Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), 

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

- Mời Chủ tịch một số ngành hàng chủ lực tham gia làm Thành viên Ban chỉ đạo: 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm 

sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Xuất 

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam. 

- Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thực hiện nhiệm vụ giúp việc 

Ban chỉ đạo, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 

của Ban chỉ đạo; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của cơ 

quan liên quan theo yêu cầu của Ban chỉ đạo. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thị trường 

nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cụ thể: 

- Định hướng kế hoạch sản xuất các nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu 

thụ và xúc tiến thương mại nông sản. 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chủ trương, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các 

giải pháp trước mắt, lâu dài để xử lý những vấn đề về thị trường, tháo gỡ các rào 

cản thương mại, rào cản kỹ thuật; biện pháp phòng vệ, tự vệ, giải quyết các vướng 

mắc, tranh chấp thương mại; phân tích, dự báo, cung cấp thông tin thị trường; xúc 

tiến thương mại; quảng bá và bảo vệ thương hiệu hàng nông sản Việt Nam, thực 

hiện nhiệm vụ truyền thông về thị trường nông sản và thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo yêu cầu của Bộ trưởng. 

2. Nghiên cứu, đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng 

mắc về cơ chế, chính sách quan trọng, liên ngành trong phát triển thị trường nông 

sản. 

3. Chỉ đạo, điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm 

vụ theo chức năng và nhiệm vụ liên quan theo quy định. Tổng kết, kiểm tra, đánh 

giá kết quả thực hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thị trường nông sản. 
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Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo 

1. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tổ công tác do Trưởng ban 

quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng ban thường trực. 

2. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm 

vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công.  

3. Các Tổ công tác 

Ban chỉ đạo thành lập 03 Tổ công tác theo nhóm chuyên đề để giúp Ban chỉ 

đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm và tham mưu 

về công tác phát triển thị trường nông sản theo từng lĩnh vực: 

- Tổ xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và phát triển thị trường nông sản: 

do Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản làm Tổ trưởng. 

- Tổ tiếp cận, đàm phán, mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản: do Vụ trưởng 

Vụ Hợp tác quốc tế làm Tổ trưởng. 

- Tổ phân tích, dự báo thị trường nông sản: do Viện trưởng Viện Chính sách 

và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn làm Tổ trưởng. 

Tổ trưởng các Tổ công tác đề xuất lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị 

trong và ngoài Bộ tham gia làm thành viên của Tổ trình Bộ trưởng phê duyệt. 

Nhiệm vụ các Thành viên của Tổ do Tổ trưởng phân công. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tổ công tác được bố trí 

trong kinh phí ngân sách thường xuyên hàng năm của Bộ và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và các Tổ tổng 

hợp báo cáo Bộ (qua Vụ Tài chính) để tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết trình 

Bộ trưởng phê duyệt.  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết 

định số 3083/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển thị trường nông sản. 

Điều 6. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 

- Như Điều 6; 

- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, 

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống  kê 

(để p/h); 

- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc 

Trung ương (để p/h t/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 

 BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hoan 
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