
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /BNN-CBTTNS 
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu 

thập thông tin, dự báo tình hình thị trường 

nông sản 

Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 
Kính gửi:  
 

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về việc 

giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu 

quả, an toàn và bền vững; công văn số 7720/VPCP ngày 15/9/2020 của Văn 

phòng Chính phủ trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng “Đề án Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường 

nông sản” (sau đây gọi tắt là Đề án) trình Chính phủ trong Quý IV/2021. 

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành hồ sơ 

gồm: (1) Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án; (2) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng 

Chính phủ xin phê duyệt Đề án; (3) Dự thảo Đề án (gửi kèm theo). 

Thực hiện quy trình xây dựng Đề án trình Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến với 

dự thảo hồ sơ Đề án để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, hoàn 

thiện Đề án trình Chính phủ theo quy định. 

Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi trước ngày 15/10/2021 về đầu 

mối tổng hợp: Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản – Bộ Nông 

nghiệp và PTNT (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Tp Hà Nội; Đ/c 

Phạm Văn Tiệp, điện thoại : 0913379654 – (024) 37711110). File bản mềm gửi 

về email: tiep.mard@gmail.com). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án; 

- Lưu: VT, CBTTNS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thanh Nam 

 

mailto:tiep.mard@gmail.com


 

 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ GỬI LẤY Ý KIẾN 

 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2. Bộ Công Thương 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ 

4. Bộ Tài chính 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông 

6. Bộ Ngoại giao 

7. Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) 

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

9. Các Hiệp hội liên quan: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam (VASEP), Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội lương thực Việt Nam; 

Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam; Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; Hiệp hội Điều 

Việt Nam; Hiệp hội Cao su Việt Nam; Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Gỗ 

và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam. 

10. Một số doanh nghiệp tiêu biểu, chuyên gia lĩnh vực liên quan 

11. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: Văn phòng 

Bộ; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục 

Thủy sản; Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi; Cục KTHT và PTNT; Văn phòng 

điều phối NTM 
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