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BỘ NÔNG NGHIỆP                  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:             /BNN - KH   Hà Nội, ngày          tháng 01  năm 2023 
V/v phát hành Tài liệu về Chiến lược      

phát triển nông nghiệp, nông thôn           

bền vững giai đoạn 2021-2030,               

tầm nhìn đến năm 2050 

  

 

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông 

thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 (sau đây 

gọi tắt là Chiến lược); đồng thời làm rõ thêm các khái niệm, thuật ngữ, nội hàm 

mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn, những quan điểm, định hướng, mục 

tiêu và nhiệm vụ đề ra tại Chiến lược; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã xây dựng và ban hành Bộ tài liệu về Chiến lược, bao gồm: (1) Tài liệu chung 

về định hướng phát triển ngành giai đoạn 2021-2030; (2) Tài liệu Hỏi đáp về 

Chiến lược. 

 Bộ tài liệu được phát hành dưới 02 dạng: 

- Bản trực tuyến tại địa chỉ:  

https://ipsard.gov.vn/HOIDAPCHIENLUOCV3/index.html 

- Bản cứng được gửi trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương qua đường bưu điện (kèm theo văn bản này). 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tham khảo các tài liệu, nghiên cứu và triển khai Chiến lược trên địa bàn./.
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Lưu VT, KH. 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

https://ipsard.gov.vn/HOIDAPCHIENLUOCV3/index.html
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