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Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ về Phiên 

họp thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa 

phương; ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Minh Hoan về triển khai thực hiện kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 4488/TB-BNN-VP ngày 

19/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây 

dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chiến lược được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, định 

hướng, mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, trên cơ sở tổng kết, đánh giá sâu sắc những thành tựu đạt 

được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá 

trình thực hiện (2010-2020); đồng thời, đề xuất cách tiếp cận xây dựng Chiến 

lược giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các mục tiêu, định hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp lớn và đột phá để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp, 

nông thôn hiệu quả, bền vững hơn. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức xây dựng Chiến lược phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng 

như Kế hoạch đề ra. 

- Chiến lược được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận mới về tư duy kinh tế 

nông nghiệp dựa trên giá trị gia tăng theo chuỗi ngành hàng, phù hợp với bối 

cảnh và yêu cầu mới. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời, 

huy động mọi nguồn lực, chuyên gia có kinh nghiệm trong quá trình xây dựng 

Chiến lược. 

II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG 

1. Tổng kết, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược 

phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2020  

- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn chủ 

trì, phối hợp Vụ Kế hoạch xây dựng Đề cương chi tiết Chiến lược, bao gồm 02 
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phần chính: Đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành giai đoạn 

2010-2020; Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả phát triển 

tiểu ngành/lĩnh vực được giao quản lý giai đoạn 2010-2020 (thông tin, số liệu 

tính theo các giai đoạn 2010-2020, 2010-2015, 2016-2020 và theo các thời điểm 

năm 2010, 2015, 2020). Trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp và 

nông thôn cho giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2050. 

- Các địa phương báo cáo tổng kết tình hình phát triển nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn giai đoạn 2010-2020; xây dựng định hướng, mục tiêu và các 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn của địa phương giai đoạn 

2021-2030. 

- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn chủ trì, 

phối hợp Vụ Kế hoạch tổng hợp Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện 

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn toàn ngành giai đoạn 2010-2020. 

2. Xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền 

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

- Trên cơ sở đề cương Chiến lược được phê duyệt, báo cáo của các địa 

phương và các đơn vị thuộc Bộ, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 

nghiệp, nông thôn chủ trì tổng hợp, xây dựng Chiến lược. 

- Vụ Kế hoạch và Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 

nghiệp, nông thôn phối hợp lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan, 

tham vấn các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị, xã hội; 

hoàn thiện Chiến lược, hồ sơ theo quy định và báo cáo Bộ trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

3. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo 

Chiến lược 

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn chủ trì, 

phối hợp với Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ tổ chức các Hội nghị, Hội thảo tham 

vấn ý kiến về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

TT Nội dung/hoạt động 
Phân công  thực 

hiện 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

1 

Thành lập Tổ Biên tập của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và xây dựng Kế hoạch triển khai xây 

dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp và 

nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Vụ Kế hoạch; 

Viện Chính sách 

và Chiến lược 

phát triển NNNT 

 

30/7/2021 
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TT Nội dung/hoạt động 
Phân công  thực 

hiện 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

2 Xây dựng Đề cương chi tiết Chiến lược 

Viện Chính sách 

và Chiến lược 

phát triển NNNT, 

Vụ Kế hoạch 

15/8/2021 

3 

Dự thảo lần 1 Báo cáo đánh giá thực hiện 

Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn 

giai đoạn 2010-2020 và Chiến lược phát triển 

nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 

2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Viện Chính sách 

và Chiến lược 

phát triển NNNT; 

Vụ Kế hoạch 

30/9/2021 

4 

Xin ý kiến Ban cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, 

các chuyên gia đầu ngành và một số đơn vị liên 

quan về Dự thảo lần 1  

Viện Chính sách 

và Chiến lược 

phát triển NNNT; 

Vụ Kế hoạch 

10/10/2021 

5 
Tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến về Dự thảo 

lần 1 

Viện Chính sách 

và Chiến lược 

phát triển NNNT; 

Vụ Kế hoạch 

15/10/2021 

6 Tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Dự thảo lần 2  

Viện Chính sách 

và Chiến lược 

phát triển NNNT; 

Vụ Kế hoạch 

30/10/2021 

7 

Lấy ý kiến một số Bộ ngành, địa phương có 

liên quan đối với Hồ sơ trình Thủ tướng Chính 

phủ (Tờ trình, Dự thảo lần 2) 

Vụ Kế hoạch; 

Viện Chính sách 

và Chiến lược 

phát triển NNNT 

20/11/2021 

8 

Hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 

(Tờ trình, Báo cáo tổng kết đánh giá giai đoạn 

2010-2020, dự thảo Chiến lược đã tiếp thu 

chỉnh sửa; Bản giải trình ý kiến…) 

Vụ Kế hoạch 30/11/2021 

9 

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền 

vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050   

Vụ Kế hoạch 
Tháng 

12/2021 

 

IV. KINH PHÍ 

- Kinh phí thực hiện các hoạt động được Bộ cân đối và lồng ghép từ các 

nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn 

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng: (1) Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện 

Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2010-2020; (2) Chiến lược 

phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050.  

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch triển khai các nội dung tổ chức Hội 

nghị, Hội thảo tham vấn ý kiến để hoàn thiện Chiến lược. 

2. Vụ Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 

nghiệp, nông thôn hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ báo cáo, xây dựng Chiến lược 

giai đoạn 2021-2030. 

- Chủ trì, phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 

nghiệp, nông thôn lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương có liên quan để hoàn 

thiện Chiến lược. 

- Chủ trì, tham mưu Bộ hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về 

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

 3. Các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Báo cáo kết quả phát triển tiểu ngành/lĩnh vực được giao quản lý giai 

đoạn 2010-2020; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn cho giai đoạn 

2021- 2030, định hướng đến năm 2050. 

4. Các địa phương 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn giai đoạn 2010-2020; xây dựng định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn của địa phương giai đoạn 2021-2030.  

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến để Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện 

Chiến lược phát triển ngành giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình 

Thủ tướng Chính phủ. 

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chiến 

lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050./. 
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