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BO NONG NGHHP 	 CQNG HOA xA HQI CI-IU NGHIA VIET NAM 

VA PHAT TRIEN NONG TI-ION 	 We lip- Ti,r do- Hnh phtic 

S: 63s9 /BNN-KHCN 
	

Ha Nói, naily Vthano,  01 nfiin 20/8 

V/v: 1-lLróng dn xãy dyng U hoich 
KHCN. MT  riäm 2019 

KInh gisi: 

- Các Tong cic, Cc quãn 1' chuyên ngãnh; 

- Các Vin và Trung tam nghiên ciru triên khai, 

- Các tru&ng Dai h9c Va Cao dang trrc thuc B; 

- Sâ Nông nghip và PINT các tinh; 

- Các doanh nghip khoa hoc vã cong ngh. 

Nhäm thrc hin mllc tiêu day mnh và nâng cao hiu qua nghiên ciru, 

chuyên giao vã irng dung khoa hoc cOng ngh dáp Crng yêu cãu tái cci câungãnh 

nông nghip theo bung hin di, nâng cao gia trj gia tang vã phát triên ben 

vctng gãn vói xây dung nông thôn mói, can cr Quyêt dnh so 899/QD-TTg ngày 

10 tháng 06 näm 2013 ciia Thu nthng ChInh phü Phêduyt Dê an tái Co cãu 

ngành nông nghip nâng cao giá tri gia tang và phát tniên ben vüng, Quyêt dlnh 

so 1819/QD-TTg ngày 16 tháng llnãm 2017 ccia Thu tlróng ChInh phü phê 

duyt Kê hoach cacâu lai ngành nông nghip giai doan 2017-2020; Quyêt djnh 
sO 5171/QD-BNN KHCN ngày 11 tháng 12 nãm 2017 cüa Bô Nông nghip và 
PTNI ban hãnh kê hoach thic day nghiên ciru và chuyên giao cOng ngh6 phyc 
vu tái co câu ngành nOng nghip gàn vói xãy drng nông thôn mâi giai don 
2018-2025; các chirong trmnh, ké hoach, dé an phyc vu phát tniên nOng nghip 
nông thOn dä dirc phé duyt, B6 NOng nghip và Phát tniên nOng thOn hithng 

dan dê xuãt kê hoach khoa hoc cong ngh, báo v mOi tnirmg nhir sau: 

i. BE XUAT BJT HANG NHIM VI) KHOA I-IQC VA CONG 

NGHI 

1. Can et dêxut nhiiii vy khoa hyc va cong ngh 

E' c Tong cyc, Cuc, dja phuo'ng v Vin. Truing v doanh nghitp khoa 
hcc và cOng ngh ngnh nOng nghip vñ pht trRn nOng thOn xc dnh nhim \ u 

khoa hoc Va cOng ngh dt hang trên co sO: 

- COng van so 4208/BKHCN-KHTH ngay 14/12/2017 ye vic hirOng dn 

xãy du-ng ké hoach v dir toán ngãn sách khoa Iiçc vâ cOng ngM nãm 2019;  

- 	 iTu trOng ChInh phüOQngãy 10/06/2013 cQuyêt dlnh s  
n cPhé duyt Dé n ti co cu ngành 11611() nghip ngo  giu irl gia tng va pht 

triên ben vOng 

-         	iiQuyCt djnh sO 51 71/QD-BNN-K1CN ngy I I/I2/2017 	130 nOne 

ngIiip va PINT ban hanh kC hoach thOc dty nghiCii cuu v chuyCn giio cOng 



nghe^ phic vii tái Ca cu ngành nông nghip gn v&i xây drng nông thôn mài 
giai don 2018-2025; 

- De an tái ca c.0 trng lTnh vrc nông nghip và phát trin nông thôn; 

- Chuang trInh, chin luçic v khoa hoc và Cong ngh trong nông nghip 
và phát triên nông thôn dà ducic phê duyt. 

2. Dinh hiró'ng chung: 

- T3p trun trin khai hiu qua Chin krçic phát trin KH&CN giai don 
2011-2020 và Dê an tai ca câu  ngành KH&CN den  nám 2020, tam nhin den 
nm 2030 g.n vói chuyên dôi mô hInh thng tru&ng gop phãn phát triên kinh tê. 

- Tang cung üng d%Jng tin b KH&CN vào vic nang cao cht lucing Va 
strc cnh tranh ci'ia san phãm, hang boa trong nu&c theo chuôi giá tn. thra 
KH&CN vào phiic vi phát triên nông nghip, xây dirng nên nông nghip Cong 
ngh cao, tp trung vào các m.t hang chü 1rc xuât khâu; nghiên cüu, chuyên 
giao và san xuât các loai giông cay trong, 4t nuôi nng suât, chat lirçing cao, có 
khã nng chông bnh và thich irng v&i biên dOi khI hu; t.p trung hoãn thin 
cong ngh chê biên, bâo quãn sau thu hoach. Ho trq doanh nghip xây dun g 
thuang hiu nông san, nông dan irng diing tiên b 8 khoa hoc k5 thut vào san 
xuât nông nghip. 

- X. dirng và trin khai các Ca chef , chInh sách phii hçip d khuyn khIch 
doanh nghip dâutii nghiên cru phát triên, irng ding tie  b khoa h9c và do i 
mài cong ngh nhm nãng cao nng suât, chat krqng, hiu qua ciia hoat dng sin 
xuât kinh doanh; xây drng và phát triên thuang hiu và tham gia hiu qua vào 
man g san xuât và chuôi giá trj trong và ngoài rnrâc. 

- Nghien cru các Ca hi, thách thüc vad xu.t các giãi pháp d tn ding ti 
da lcii the ciia CUC each rnng cong nghip lan thu 4, dc bit la' vâi các linh virc 
ma Vit Nam Co nhiêu tiêm nng và lçii the de phát tniên thu nông nghip cong 
ngh cao, nông nghip hihi Ca, cong ngh8 sinh hoc, cong ngh8. thông tin và du 
ljch. 

3. Trçng tm inn tiên: 

13p trung nghiên cüu nhüng thim vi trong tam dA dtrcic ban hành tai 
Quyêt djnh so 5171/QD-BNN KHCN ngày 11/12/2017 cüa B Nông nghip và 
Phát triên nOng thôn ban hành ke^ hoach  thüc day ngliiên ciru và chuyên giao 
cong ngh phic vi tái Ca câu ngành nông nghip gàn vOi xây drng nông thôn 
mói. 

Ngoài ra, di vâi các d xut xây dmg các tiêu chun quc gia và quy 
Chu An k5 thut quOc gia, các thim viii uu tiên gom: 

- Quãn l an toàn thc phm 

Diu kin dam bâo an toàn thrc ph&m Cho san phm thrc phm Co ngun 
gôc thirc 4t: cong doan san xuât (trông tr9t), so chê, chê biên, bão quãn; 



Diu kin darn bâo ve^ sinh thu y, ATTP Cho san phrn thrc phrn có 
nguôn gôc dng 4t, thüy san: so chê, che^ bin, bâo quãn, kinh doanh; 

Diu kin darn bào v sinh thu y, ATTP trong chàn nuôi (gia cm, thüy 
cam, gia sue,..) quy mô tp trung và nhö le' và co sô giêt mô quy mô t.p trung; 

i ngthüy sanDiu kin v sinh thu y, ATTP, môi trithng Cho tüng dq  
(cac nu&c ng9t, cá lông be, torn nuâc lci, torn hum,...); 

- Quãn 1 4t ti..r nông nghip 

Quãn 1 ging cay trng nông nghip, lam nghip; 4t nuôi, ging thUy 
san. 

Quin 1 ch.t lug phãn bón, thuc bào vq^ thirc 4t, thue thu y; ch 
phãm sinh hoc, hóa chat xir 1, câi tao môi tru?ing ding trong nuôi trông thüy 
san; ph%i gia hóa chat ding trong lam nghip 

Quãn l cht luçing thüc dn ehn nuôi, thüc dn thüy san; 

- Quãn l, phic vi kim tra chuyên ngành 

Quãn 1, phiic vi kim tra chuyên ngãnh: trong trot, bào v thrc 4t, ehn 
iôi, thñ , thuy san, lam nghip, nông san thi,rc phãm. 

- Quin 1 du tu xây dung co ban, phông Chong thiên tai 

Cong ngh, vat lieu rnci trong xây drng; 

An toàn cong trinh thüy lçii, dê diu và phông chng thiên tai. 

4. HInh thfrc dt hang: 

Fllnh thüc thc hin CáC nhim vi KH&CN nrn 2019 theo hInh thüc dat 

hang quy djnh tai Lust KH&CN và CáC van ban huóng dan. Vic dt hang di 
vói nhim vu KH&CN duçic thirc hin trên co s& xác djnhnhiing van dê ton tai 
cüa san xuât dOi hOi KHCN phâi nghiên cCru giâi quyêt, dOng thji dam bâo cac 
yêu câu quy dnh tai  Dieu 3 Thong ttr 18/201 5/TT-BN1PTNT ngày 24/4/2015 
cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn quy djnh quãn l nhim vi khoa 
hçc và cong ngh cüa Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

Mu & xut dt hang nhim vukhoa h9c và cong ngh6 theo Biu Al, A2 
Phii 1c A dInh kern van bàn nay. 

Mu d xu.t xây dimg tiêu chun quc gia và quy chu.n k5' thut quc gia 
theo Biêu A3; A4 Phii luc A dInh kern van bàn nay. 

II. BE XUAT NHIM V BAO V MOI TR1J'(1NG 

1. Can cfr d xut nhim vii bão v môi trtrông 

Các Tng ciic, Ciic, dja phucing và các doanh nghip san xut kinh doanh 
ngành nông nghip và phát triên nông thôn xác djnh nhim viii bào v& môi 

tnrông trên Co s&: 
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- Chin luçic Bão vq^ môi tnthng quc gia dn nm 2020, tm nhIn dn 
nm 2030 và Kê hoach hành dng ngành nông nghip và phát triên nông thôn 
thirc hin Chien krcic Bão v môi tru?Yng quôc gia den nm 2020 tam nhIn den 
nám 2030 (ban hãnh kern theo Quyêt djnh so 1 166/QD-BNN-KHCN ngày 
28/5/2014 ciXa B tniOng B o^ Nông nghip và PTNT); 

um thj s 25/CT-Tlgngây3 1/8/2016 cüa Thu tng CIIIrIh phu v rnt 
so nhim viii, giat phap cap bach ye bao vç mm trixmig va Chi thi so 9729/CT-
BNN-KHCN ngày 17/11/2016 cüa Bo tru&ng B Nông nghip và PTNT ye mt 
so nhim viii, giâi pháp cap bach nhm thng ctr&ng cong tác bão v môi trung 
trong nông nghip và xây dirng nông thôn mâi; 

- K hoach hành dng i'rng phó v6% bin di khI hu ngãnh nông nghip và 
phát trin nông thôn giai don 2016 - 2020, tam nhmn den näm 2050 (ban hành 
kern theo Quyêt djnh 819/QD-BNN-KHCN ngày 14/3/2016 cüa Bq^ tnthng B 
Nông nghip và PTNT); 

- Chin luçic qu& gia ve^ da dng sinh h9c den nm 2020, tam nh'm dn 
nm 2030 tai  Quyêt ctjnh so 1250/QD-TTg ngày 31/7/2013 cüa Thu ttrâng 
ChInh phü. 

2. Xác djnh nhim vy bão ve^ môi truôrng 

D xu.t các nhim vi bâo v môi tnrông cn tp trung c11 the vào nhthig 
ni dung sau: 

-  My dmg quy trmnh k5 th4t, hithng dn k-Y thut, dlnh  müc kinh t k 
thi4t, quy chun k5 thi4t môi tru&ng nhm: Phông ngüa và kiêm soát các nguôn 
gay ô nhiêm môi truông trong san xuât nông nghip hr khâu nuôi, trông, khai 
thác den khâu san xuât, bão quãn, chê biên, tiêu thi nhàm dam bâo an toàn v 
sinh thrc phâm; Ph%Ic hôi môi tru&ng các khu virc bj ãnh hithng trong san xuât 
nông nghip; 

- Các bin pháp, CA  ngh tái sir dun và xü l phi phám nông nghip 
lam nhiên 1iu sixth hoc, phãn bon hüu cci, thüc dn cho gia sue, gia cam, nuôi 
trông thüy san và cac hoat dng tao  thu nhp khác nhm giàm thiêu ô nhim môi 
tnthng trong san xuât nông nghip; 

- Giài pháp cong ngh üng phó vâi biên dOi khI hu; 

- Cáchoat dng diu tra, dánh giá qun the d sua di, b sung danh mic 
loài nguy cap, qu, hiêm duc tru tiên bâo v; lip,  thâm djnh, diêu chinh Danh 
mic lo AM nguy cap, qu, hiêm duçic mi ti  en bâo v; Danh mi1c loài ngoi lai xâm 
hai; Danh mlic loài hoang dã bj cam khai thác trong tir nhiên; Danh mllc loài 
hoang dA dtrcic khai thác Co dieu kin ngoài tr nhiên, Danh miic nguôn gen bj 
cam xuât khâu 

- Xây dung, ban hãnh tiêu chun, djnh müc kinh t k5 thu.t, quy trInh k5 
thut ye bâo ton da dung sinh hoc; cache chInh  sách cho bâo ton da dng sinh 
hçc. 

ru 



- Báo cáo hin tr?ngda d 	sin h9c, x^ dung và duy trI ca sâ di 1iun 	â  
ye da dng sinh hoc 

Mu & xut nhim vi bâo ve^ môi trithng theo Biu B 1; B2 Phi,i 1iic B 
dInh kern vn bàn nay. 

1Y. TIEN DQ TIIIIC HIN: 

Danh m1c de xut nhim vi khoa hoc và cong ngh (biu Al, A2), xây 
dirng các tiêu chuán quôc gia Vaquy chuãn k5 thut quôc gia (biêu A3, A4), 
nhim vii bâo ve^ môi tru?mg (biêu Bi, B2) dê nghj gui ye B Nông nghip và 
Phát triên nông thôn (Qua Vlri Khoa h9c, Cong ngh8 và Môi trithng), dja chi so 
2 Ng9c Ha, Ba Dinh, Ha Ni, trtr&c ngày 15/3/2017. 

D8 thu3n tin cho vic tong hop báo cáo, de^ nghj dan vi tham khâo Cong 
vn hiiâng dan và các biêu mu trên trang thông tin din tir cüa B: 
www.mard.gov.vn  và trang thong tin cüa Vii KHCN &MT: 
www.khcn.mard.gov.vn./. 

Noinhn: 
- Nhtr trên; 
- BO truang (de b/c); 
- Lint: VT, KHCN. (77Q, 150b) 

KT. BO  TRIRNG 

 

A Le Quoc Doanh 
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DANH MIJC PHV LVC 

(Kern theo ông van s 	/BNN-KHcN ngày *& /01/2017 cia B6tridmg 
B3 Nông nghip và Phát triên  nông thôn) 

	

A 	DE XUAT DAT HANG NIII1M V KIIOA HQC VA CONG 

NGH 

	

Biki Al 	Phiêu d xut dt hang de-' tài, dir an cp B Nông nghip va 
PTNT 

	

Biu A2 	Danh miic d xut dt hang d tãi, d an Cap B No nghip van  

PTNT 

	

Biu A3 	Phiu d xut xây drng tiêu chun quc gia 

	

Biu A4 	Phiu d xut xây dung quy chun k5 thut quc gia 

	

B 	BE xukr DT HANG NBI1M V BAO V MO! 

TRING 

	

Biki B! 	PhMu d xut nhim vi bâo v môi tnthng 

Biu B2 	Biu tng ha danh miic c1 xut nhim vii bão v môi trueing 



PhyhcA: 

B ieu Al 

Ten Cor quan d xut1 	CONG HOA XA HO! CHLJ NGHIA VIT NAM 
Dc lp - Tir do - Hanh phüc 

HàN3i, ngày tháng nàm2O.. 

P141_U BE XUAT BAT HANG 
BE TAI, DI)' AN CAP B() NONG NGHTP VA PTNT 

NAM 20... 

1. Ten d& tài/dy an: 
2.Tmnh cap thit 
- Nêu rd An dê thwc tiên can giái quyêt, tInh quan trQng, b&c xüc, cap bach, các so lieu trIch 

dan can phai theqc lwc,ng hod bang con so cy the, có trich din nguOn tai lieu tham kháo... 

- Dôi vol dir an SXTh can nêu rö nguOn hInh thành xuát th cña dw an 

3. Myc tiêu cüa di tIi/dir an 
- Nêu câ myc tiêu tong quát và muc tiêu cy the 
4. Ni dung và phirong pháp thirc hin 	 * 
- Lit ice các nai dung chInh së thyc hin nhäm dgt duçic myc tiêu dê ra. 1)01 vOl dw an &XTN, 

neu rà các n5i dung cong nghO can hoàn thiq'n. 
- cacphwcingpháp di thyc hien ni dung chInh 
5. Kt qua dw kien cüa d tail dir an 
- Mo tá dw On san phám có the dqt dwçrc, dy kiên các chi tiêu kinh tê- k9 thu2t cza san 
phâm, 
- Anh hzthng cza kit qua du kiên dczt dwcic den nghiên czu/sán xuOt, dôi twiig hirOng lcii tit 

kêt qua thyc hin de tài/dy an, dw báo thj trwông san phâm, 
- Mo td phwong thzc chuyên giao at qua nghien cz-u den ngzthi si't dyng tiêp theo. 

6. Giãi pháp thc hin 
- Nêu rö cac giai phap dê thwc hien  dê taz/dw an dia diem dir kzên tiên hanh tie tai/dw an 

diêu kin co sO vat chat  hoac  trang thiêt bj can thiêt tiên hành tie tài/d.y án, phirong an phOi 
hc'p ca các dOi tác tham gia vào các nai  dung cza tie tài/dy an; 
- Nêu th&i gian và kinh phi cOn thiêt tie hoàn thành tie tai /dy an. 
7. Dir kin khã näng áp dyng kt qua dex  tài/dir an vào thiyc t, vi hiu qua v kinh teA, xa 

hi vi môi trtrô'ng 
- Nêu rö khá nOng áp dyng két qua tie tài/dy On vào thyc tê, dr báo nhu câu (dia diem, quy 
mô, th&i gian, dôi tircmg....) 
- Die kien hiçu quO, tác dong cia viêc áp dyng at quO tie tài, dir an vào thirc ti. 

Thu trir&ng co quan (hoc Chuyên gia) 
dxut 

(HQ, ten và chff 1g5) 

Di vâi cá nhân deA  xut khong cn mvc nay 	
VA 



Bieu A2 

Ten Cor quan de xut CQNG HOA xA 1101 CHiJ NGI]IA VIT NAM 
Dc lp - Tiy do - Hanh phüc 

Ha N3i, ngây thdng nâm 20.. 

DAM! MVC  DE XUAT DILT HANG 
BE TA!, DV AN CAP B() NONG NGHIP VA PTNT 

NAM 20... 

TT Ten d tài, dir an Tinhcp  
thiet 

Muc 
D  kin 
ket qua 

Thbi gian 
thirchien 

Phmmg 

hiçn. 

Thu trirông co quan de xut 
(HQ, ten và chi Jg) 



Bieu A3 

A: 	A 	 A: 
PhieuA:  de)  xuat nhiçm viii xayA  drng tieuA  chuan quoc gia 

BO NONG NGIIIP 
vA PHAT TRIEN NONG THON 

CONG HOA xA 1101  CHU NGIItA VIET NAM 
Dc 1p - TV do - Hanh phéc 

Ten dn vj de' xut 	 Ha Ni, ngày 	tháng 	nàm 201... 

iirEu BE XUAT XAY rnTNG TIEU CHUAN QUOC GIA 

1. Ten tiêu chun: 

2. Pham vi áp diing cüa tiêu chun: 

3. Ly do vi myc dIch xây dyng TCVN 
- L do: 

- Mitc dich (fieu chudn có dirng d9 chzng n/ian khong? Mu chudn có lien quan dIn yêu cdu phát 
triên KTKHcza Nhà rnthc khong? Yêu cáu hài hoà tiêu chuán (quôc tê và kiiu vtc)?) 

4.Nhfrng An d se xây dijng tiêu chun (Thut ngfr và djnh nghTa; Phan loqi; K) hiu; Yêu 
oàlchthco câu l5 thut; Mu chudn ye qua trInh; Tiêu chudn ye djch Vu, Thôngs 	d 	ban; Tiêu 

chudn cc ban; Yêu cáu an toàn v sinh, Lay máu; Phwcrngpháp th(t và kie2m tra; Yêu cáu lthác): 

5. Phiro'ng th(rc thyc hin vi tài 1iu lam can cir xâr drng TCVN 
- Phuang thirc thc hin (XOy dtng m&i; Sith dOi, bO sung; Chap nhn tiêu chudn quôc tê; Thay 

the) 

- TAM 1iu chInh lam cAn cü xây drng TCVN (Tiêu chudn quc t tiêu chudn khu vtc, tiêu chucin 
nzthc ngoài; Két qua nghiên czu khoa hoc và cong ngh, tiên b3 1c9 thut, Kinh nghim t/Wc tién; 

Két qua dan/i giá, ltháo nghim, th& nghim, kiêm tra, giám din/i) (bàn chiip kern theo) 

6. Co quan phM hçrp: 

7. Dii kin tin do thyc hin: 
8. flu' toán kinh phi thrc hin: 
- Ngãn sách Nba ntràc....................................................................... 
- Nguôn khác...................................................................................... 

Co quan/tô chirc d xut 
(K3 ghi rd ho ten và dóng dáu) 



B ie.zn A4 
Phiu del  xut nhim vi xây thyng quy chun k5 thut quc gia. 

BC) NONG NGHIEP 	CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIETNAM 

	

VA PHAT TRIEN NONG THON 	Dc lap - Tw do - Hanh phic 

Ten don vi d xut 	 Ha N5i, ngày 	tháng 	nám 201... 

PH[ AU BE XUAT XAY DuNG QUY CHUAN ICV TIHJAT QUOC GL& 
1. Ten quy chun kP thut: 

2. Ph3m vi vi di tirçrng áp ding cüa QCVN: 
2.1. Phm vi áp diing........................................................................................... 
2.2. D6i ttrclng áp ding. ....................................................................................... 
3. Lf do vi mvc  dlch fly drng TCVN 
- QCVN dip 1mg nhftng mic tiêu quãn 1 nào sau day: 
+ Dam bio an toãn 	 0 	+ Bio v dng, thrc 4t 	 0 
+ Dam bio v8 sinh, slrc khoè 	0 	+ Bio v8 quyn Içii ngu1i tiêu dung 	0 
+ Bio v môi trtiông 	 0 	+ Các miic tiêu quãn 1 khác 	 o 

(ghi rd muc tiêu quán ly) 
+ Bio v lqi Ich vi an ninh qu6c gia o 
- Mzc dIch (QCVN dhng de c/nng nhvmn hoác cng bj hop quy? Can cz quán l) nhà nwác có lien quan?) 
4. Loi quy chun k5 thut (Quy chudn 0 thut an toàn; Quy chudn 0 thut môt trzthng, Qwy,  
chudn kj thu2t ye qua trInh; Quy chudn V thut ye dich vy; Quy chuán k9 thu4t  khac,) 
5. Nhfrng vin de së quydjnh trong QCVN (Quy djnli veA kj thut và quán 13 k9 thu.2t cho lTnh 
vyc quán l; Quy djnh ye k9 thut và quán l) k7 thuat  cho nhóm san phám, djch vu, qua trInh; 
Các quy din/i ye m&c, chi tiêu, yêu cáu lien quan den: A TSH, A TI']'; quy din/i ye mzc, chi tiêu, 
yeu cdu lien quan den VSAT thz-c an chán nuôi, An toànphán bón; An toàn thuôc B VTV, An 
toàn thuOc thüy, An toàn chêphám sinh hQc vii hod chat dung cho d3ng thyc vet;  Yêu cáu ye an 
toàn, v sinh trong san xuát, khai thác, chê biên san phâm, hang hóa; An toàn xáy dtng; An toàn, 
vj sinh trong các un/i vztc khác (lit kê cu the) 
6. Phirong thuc thirc hin và tii lieu urn can cu xáy dung QCVN 

• - Phircmg thirc thc hin (Xáy dng QCVN 	tren co sá: tiêu chudn, tham kháo tai lieu, dI lieu 
khác; ket hop cá tiêu chuán và các tài lieu khac) 
- Tài 1iu lam can ctr xây dung TQCVN (TCQG; Tiêu chudn quc t tiêu chudn ithu vtc; KEt 
qua KFICN, TBKT, Kêt qua kháo nghim, tilt nghim, kiêm tra, giám djnh) 
7. Cor quan phoz hqp: 
8. Dy kin tin dq^ thtrc hin: 
9. Du toán kinh phi thirc hin: 
- Ngãn sách Nhà nuâc................ 
-Ngu 'on khác............................ 

Co quan/to chüc det  xut 
(Kj ghi rö ho ten va dóng dáu) 
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Phu inc B 
BieuBl 

BO NONG NGHLP 
VA PHAT TRIEN N6 N6 THON 

CONG noA xA 1101 CH(J NGIIIA VLT NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

Ten don vi de" xut........ 	Ha Ni, ngày 	tháng 	nám 201... 

PHIEUDEXUAT 
NHIEM VIJ MO! TRUUNG 

Thrc hin Thông tu so^ 55/2014/IT-BNNPTNT ngày 24 thing 12 nin 2014 
cáa Bo^ Nông nghip và Phát trin nông thôn huâng dn quãn 1 các nhim vi bâo 
v môi tru&ng thuc BO Nông nghip và Phát trin nông thôn; 

Cn cü thông báo ci'ia B Nông nghip và Phát trin nông  thôn ti cong van 

S .......v vic d xuAt k hoach nhim vi môi trLr1ng nm. 

1. Ten nhim vii môi tnr1ng 
2. T6chicchütrI 
3. CánhãnchütrI 
4. Giâi trmnh ve tInh cap thit (Ca sápháp 15 và SS ctn thi t phái tlwc hin nhim vy) 

5. M%ic tiêu 
6.Ni dung chmnh 
7. Các san phm chü yu dV kMn to ra 

8. Theii gian thirc hin du kin. .... (tháng). 
Dii tháng ... /näm... den tháng ...  

9.Dja chi apdiing 
10. Dr kin tong kinh phi (Triu d65  

11. Các v.n deA khác (nu co) 
(Chü : Không qua 02 trang khoA A4) 

, ngày ... thing ... näm 20 
TO CHiJCI CA NHAN BE XUAT 

(I-I, ten, chti k và dóng du) 
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Bieu B2 

TONG HP DAMI M1JC DE xuAi NIiJM VIJ BA-0 Vf MOI TRIS(NG NAM 2018 

Cor s& T 	kinh phi 
Tng Dä Kinh pháp 

TT Ten nhim 
vy/dy an 

Ivà 
sr can 
thi& 
phãi 

Myc 
tiêu 

Ni 
dung 
thyc 

Dy 
kin 
san 

Cor 
quan 
thyc 

Thôi 
gian 
thyc 

cap 
dn 
ht 

näm 

phi 
näm 
2018 Ghi 

chñ 
thyc hin phm hin hin 2017 
hin 

nhim 
vu  

A Nhimvy 
Chinh phü giao  

1.  Nhimvii 
- chuyn tiép  

2.  Nhimvirnà 
mài  

B Nhimvy 
chuyên môn  

1.  Nhimv,i 
- chuyn tiép  

2.  Nhimvumà 
m6i  

C Nhimvi 
thu&ng xuyên  

Holl  trq xfr 1 ô nhim môi trirông nghiêm trçng 

1.  ?Thimvu 
- chuyn tip  

2.  Nhiêmvumâ 
mâi  
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