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                      Kính gửi:  

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,  

  Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh         

  và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học  

  và Công nghệ. 

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

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết 02 năm 

triển khai Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của   

Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn (Báo cáo số 126/BC-BNN-KTHT 

ngày 08 tháng 01 năm 2021), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có   

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu   kiến, bổ sung nhiệm 

vụ của 2 bộ (Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vào     

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

4 năm 2018 về phát triển ngành nghề nông thôn. 

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn được Chính phủ phân 

công tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và các nhiệm vụ cụ thể tại Báo cáo của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định   

số 52/2018/NĐ-CP; 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021 - 2030 nhằm 

thúc đẩy ngành nghề nông thôn phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập 

cho người dân nông thôn. 
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Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao 

Lục; 

  các Vụ: CN, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, NN (2) Hải. 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 
 

Nguyễn Cao Lục 
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