
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
            

Số:           /QĐ-BNN-KHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2023   

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt nhiệm vụ môi trường thường xuyên 

 “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 

về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp” thực hiện năm 2023 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 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 Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ 

môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ và dự kiến kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ môi trường thường xuyên giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 01 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều 

chỉnh nhiệm vụ môi trường; 

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ môi trường thường xuyên “Tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường 

ngành nông nghiệp” thực hiện năm 2023 trong Phụ lục kèm theo. 

 Điều 2. Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức tuyển chọn 

đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường thường xuyên được phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo các quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCN (NTHT). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Phùng Đức Tiến 



 

 

Phụ lục 

NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG THƯỜNG XUYÊN “TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN 

NGHIỆP VỤ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP” THỰC HIỆN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BNN-KHCN ngày       tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

TT Tên nhiệm vụ 
Định hướng 

mục tiêu 
Yêu cầu đối với kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

Phương thức              

thực hiện 

1 Tuyên truyền phổ 

biến giáo dục 

pháp luật và tập 

huấn chuyên môn 

nghiệp vụ về bảo 

vệ môi trường 

ngành nông 

nghiệp 

 

Nâng cao nhận 

thức, ý thức trách 

nhiệm và ý thức 

chấp hành pháp 

luật bảo vệ môi 

trường của cán 

bộ quản lý  trung 

ương và địa 

phương ngành 

nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

- Pano, áp phích, banner, báo cáo kết quả hoạt động 

hưởng ứng các ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế Đa 

dạng sinh học, Chiến dịch làm thế giới sạch hơn; 

- 20 tin bài, 04 phóng sự chuyên đề bảo vệ môi trường 

ngành nông nghiệp được đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng;  

- 04 Hội thảo/tập huấn đào tạo về công tác bảo vệ môi 

trường nông nghiệp, nông thôn; Bộ tài liệu truyền 

thông/tập huấn. 

2023 Tuyển chọn 
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