
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SNN-KHTC Yên Bái, ngày      tháng 02 năm 2023
V/v tuyên truyền tài liệu về Chiến 
lược phát triển nông nghiệp, nông 

thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Yên Bái;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 
238/BNN-KH ngày 13/01/2023 về việc phát hành tài liệu Chiến lược phát triển 
nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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 và Kế 
hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 
Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời làm rõ thêm các 
khái niệm, thuật ngữ, nội hàm mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn; Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã 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.

(Có Công văn số 238/BNN-KH ngày 13/01/2023, các tài liệu liên quan gửi 
kèm theo: Quyết định số 1909/QĐ-BNN ngày 27/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 29/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 
hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh…)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng gửi tới các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, các địa phương và đơn vị có liên quan để tiếp tục tuyên truyền, 
phối hợp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược./.
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy Yên Bái (Báo cáo);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Đinh Đăng Luận
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