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 Hà Nội, ngày         tháng       năm   
 
     

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 về Chương trình hành động 

của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết 

của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 

        
 

 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 Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/9/2021 về Chương trình hành động 

của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 

                                        QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 về Chương trình hành 

động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (Có phụ lục kèm theo).  

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ 

chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan tại Nghị quyết số 99/NQ-CP 

ngày 30/8/2021 và các chỉ tiêu chủ yếu được giao, các chương trình, đề án tại phụ 

lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ KH và ĐT (Vụ KTTH, Vụ KTNN); 

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; 

- BCS Đảng Bộ; Đảng ủy Bộ NN&PTNT; 

- Đảng ủy Khối CS Bộ tại TP.HCM;  

- Công đoàn Ngành NN&PTNT; 

- Website Bộ NN&PTNT; 

- Lưu: VT, KH (10). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Lê Minh Hoan 
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