
Phụ lục 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG  

 

(Ban hành kèm theo Quyết định  số            /BNN-KH ngày     tháng     năm       của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 
 

TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

I. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

1.1 Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, 

xây dựng nếp sống xanh, tiêu dùng xanh 

 

 Văn phòng Bộ Báo Nông nghiệp Việt 

Nam; các đơn vị có liên 

quan 

Bài viết, hội thảo, 

hội nghị, tập huấn 

truyền thông 

2022-2030 

 

1.2 Truyền thông các mô hình nông nghiệp xanh, 

sinh thái bền vững, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu 

hút và khuyến khích các tổ chức, người dân 

tham gia áp dụng và nhân rộng 

Văn phòng Bộ, Vụ 

Kế hoạch, Báo 

Nông nghiệp Việt 

Nam 

Báo Nông nghiệp Việt 

Nam; Các đơn vị có liên 

quan 

Bài viết, truyền 

thông các mô 

hình nông 

nghiệp, xanh, 

sinh thái 

2022-2030 

 

1.3 Đối thoại chính sách về tăng trưởng xanh Vụ Kế hoạch, Viện 

Chính sách và Chiến 

lược phát triển NN, 

NT 

Các đơn vị liên quan Các cuộc đối 

thoại chính sách 

2022-2030 

 

II. Sản xuất nông nghiệp xanh - sạch - an toàn - bền vững 

2.1 Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa 

Cục Trồng trọt Các đơn vị, địa phương 

có liên quan 

Kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất 

trồng lúa 

Hàng năm 

2.2 Nghiên cứu phát triển và nhân rộng các giống 

cây trồng, vật nuôi và đối tượng nuôi trồng 

Cục Trồng trọt, Cục 

Chăn nuôi, Tổng 

Vụ Khoa học Công nghệ 

và Môi trường, Các Viện 

Báo cáo đề xuất 

danh mục giống, 

2022-2030 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

thủy sản mới có hiệu quả cao, khả năng chống 

chịu tốt, thích ứng với điều kiện khí hậu 

cục Thủy sản, Tổng 

cục Lâm nghiệp 

nghiên cứu thuộc Bộ, 

đơn vị, địa phương có 

liên quan 

diện tích áp dụng  

2.3 Nghiên cứu, phát triển và nhân rộng các mô 

hình nông nghiệp thông minh thích ứng thích 

ứng biến đổi khí hậu, canh tác hiệu quả, bền 

vững, giảm sử dụng nước, phân bón hóa học, 

thuốc bảo vệ thực vật độc hại, giảm phát thải 

khí nhà kính 

Cục Trồng trọt  Vụ Khoa học Công nghệ 

và Môi trường, Trung 

tâm KN Quốc gia, Viện 

Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam, đơn vị có liên 

quan 

Mô hình hiệu quả 

được nhân rộng 

2022-2030 

2.4 Nghiên cứu, phát triển các công nghệ và mô 

hình chăn nuôi hiệu quả, bền vững, giảm sử 

dụng kháng sinh, giảm phát thải khí nhà kính, 

nhân rộng các mô hình chăn nuôi hữu cơ gắn 

với du lịch sinh thái 

Cục Chăn nuôi Vụ Khoa học Công nghệ 

và Môi trường, Viện 

Chăn nuôi,  Trung tâm 

KN Quốc gia, đơn vị có 

liên quan 

Mô hình hiệu quả 

được nhân rộng 

2022-2030 

2.5 Nghiên cứu, phát triển các công nghệ và mô 

hình nuôi trồng thủy sản tiết kiệm nước, sử 

dụng có hiệu quả vật tư, giảm sử dụng kháng 

sinh, bền vững, giảm phát thải khí nhà kính; 

Quy hoạch ngư trường, hình thành mô hình 

khai thác tàu mẹ, tàu con để giảm chi phí tiêu 

hao năng lượng trong khai thác xa bờ. Điều 

chỉnh cường độ và cơ cấu khai thác hải sản 

đảm bảo hiệu quả, bền vững gắn với bảo tồn đa 

dạng sinh học. 

Tổng cục Thủy sản Các Viện NC NTTS 1, 2, 

3, Trung tâm KN Quốc 

gia, đơn vị, địa phương 

có liên quan 

Mô hình hiệu quả 

được nhân rộng 

2022-2030 



3 

 

TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

2.6 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ 

tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải phát sinh từ 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, gia 

súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản làm phân bón 

hữu cơ, phân bón sinh học, khí sinh học thành 

các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm 

thân thiện với môi trường 

Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường 

Các đơn vị có liên quan Công nghệ được 

áp dụng và nhân 

rộng 

2022-2030 

2.7 Cập nhật, phổ biến áp dụng các công nghệ mới 

trong bảo quản, chế biến sử dụng tiết kiệm 

nguyên liệu, nhiên liệu, giảm tổn thất sau thu 

hoạch, giảm phát thải khí nhà kính 

Cục Chế biến và 

Phát triển thị trường 

nông sản 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Công nghệ mới 

được áp dụng 

2022-2030 

2.8 Phòng, chống dịch bệnh động vật hiệu quả; 

tăng cường giám sát sử dụng kháng sinh và 

kháng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng 

thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm 

Cục Thú y Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Kế hoạch thực 

hiện 

2022-2030 

2.9 Phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng tập 

trung, ưu tiên trồng rừng gỗ lớn. Phục hồi rừng 

tự nhiên, phát triển nông lâm kết hợp, lâm sản 

ngoài gỗ theo hướng sản xuất hàng hóa; Mở 

rộng diện tích rừng có chứng chỉ quản lý bền 

vững. Phát triển các dịch vụ lâm nghiệp, dịch 

vụ môi trường rừng, đặc biệt là dịch vụ du lịch 

sinh thái, các dịch vụ hấp thụ và lưu giữ 

cácbon 

Tổng cục Lâm 

nghiệp 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Kế hoạch thực 

hiện 

2022-2030 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

2.10 Phát triển sản phẩm OCOP xanh theo hướng 

kinh tế tuần hoàn gắn với thị trường xuất khẩu, 

dựa trên lợi thế đặc hữu về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội của từng khu vực. 

Văn phòng Điều 

phối NTMTW 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Số lượng sản 

phẩm OCOP 

xanh 

2022-2030 

III. Xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững 

3.1 Xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc 

nông sản, xây dựng chỉ dẫn địa lý, tổ chức giới 

thiệu các sản phẩm; tổ chức triển khai dán 

nhãn sinh thái, xanh, các bon thấp cho sản 

phẩm nông sản. 

Cục Quản lý chất 

lượng NLS&TS 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Số lượng sản 

phẩm được áp 

dụng 

2022-2030 

3.2 Thí điểm, nhân rộng các mô hình nông thôn 

mới hướng tới tăng trưởng xanh: Mô hình du 

lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có 

trách nhiệm và bền vững; Mô hình nông thôn 

thông minh, các mô hình nhà ở, làng sinh thái, 

làng thông minh….   

Văn phòng Điều 

phối NTMTW 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Số lượng mô hình 

hiệu quả 

2022-2030 

3.3 Phát triển thị trường cho các sản phẩm nông, 

lâm, thủy sản sản xuất theo hướng xanh  

Cục Chế biến và 

Phát triển thị trường 

nông sản 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Chính sách, hoạt 

động hỗ trợ  

2022-2030 

IV. Hoàn thiện cơ chế, chính sách 

4.1 Xây dựng tiêu chí và lồng ghép các nhiệm vụ 

về tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà 

kính vào các chiến lược, chương trình, đề án, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành 

Vụ Kế hoạch Các Tổng cục, Cục, Vụ, 

các Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

 

Các chiến lược, 

chương trình, đề 

án, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển 

2022-2030 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

ngành được xây 

dựng, điều chỉnh 

4.2 Rà soát đánh giá việc thực thi pháp luật hiện 

hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 

phạm pháp luật, các quy trình, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn đối với từng lĩnh vực chuyên ngành để 

phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp xanh- 

sạch-an toàn-bền vững 

Vụ Pháp chế Các đơn vị có liên quan Báo cáo 2022-2023 

 

4.3 Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá tính dễ bị tổn 

thương bởi biến đổi khí hậu đối với một số lĩnh 

vực, ngành hàng nông sản 

Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường 

Các đơn vị có liên quan Quyết định của 

Bộ; Các sản 

phẩm áp dụng 

2022-2023 

 

4.4 Hướng dẫn, triển khai, cập nhật đánh giá rủi 

ro, tổn thất và thiệt hại do thiên tai và đa thiên 

tai cấp quốc gia 

Tổng cục Phòng 

chống thiên tai 

Các đơn vị có liên quan Hướng dẫn 2022-2030 

 

4.5 Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây 

dựng, sửa đổi, công bố các TCVN về nông 

nghiệp hữu cơ 

Cục Trồng trọt, Cục 

Chăn nuôi, Tổng 

cục Lâm nghiệp, 

Tổng cục Thủy sản 

Các đơn vị có liên quan Các TCVN, 

QCVN được ban 

hành, hoàn thiện 

2022-2025 

4.6 Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các 

mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường  

Trung tâm Khuyến nông 

quốc gia; các đơn vị có 

liên quan 

Định mức KTKT 2022-2023 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

4.7 Quy định về kiểm khí nhà kính trong lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất mục 

đích khác (AFOLU) 

Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường  

Các đơn vị có liên quan Thông tư 

 

2022-2023 

 

4.8 Rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ xây dựng 

công trình chuyển nước, trữ nước, cấp nước 

sinh hoạt, cân đối nguồn nước ngọt, cân đối 

nguồn nước ngọt ở quy mô từng hộ, thôn/ xóm, 

xã, huyện, đặc biệt cho vùng thường xuyên xảy 

ra hạn hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô 

nhiễm nguồn nước; Tưới tiết kiệm, tuần hoàn 

nước, kiểm soát ô nhiễm nước trong hệ thống 

thủy lợi. 

Tổng cục Thủy lợi 

 

Các đơn vị có liên quan Thông tư, đề án 

 

2022-2030 

4.9 Xây dựng và thực hiện các chính sách về 

chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản 

lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải 

Vụ KHCNMT, 

Tổng cục Lâm 

nghiệp, Cục Chăn 

nuôi 

 

Các đơn vị có liên quan Các nghị định, 

thỏa thuận về 

chuyển nhượng 

kết quả giảm phát 

thải và quản lý tài 

chính thỏa thuận 

chi trả giảm phát 

thải. 

2022-2023 

4.10 Nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy xã 

hội hóa nghề rừng, quản lý rừng tự nhiên, phát 

triển lâm nghiệp cộng đồng, dịch vụ môi 

trường rừng. 

Tổng cục Lâm 

nghiệp 

 

Các đơn vị có liên quan Nghị định, thông 

tư 

2024-2025 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

4.11 Ban  hành Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên 

bố Glasgow về rừng và sử dụng đất giai đoạn 

2022-2030 

Tổng cục Lâm 

nghiệp 

Các đơn vị có liên quan Kế hoạch 2022 

4.12 Rà soát, hoàn thiện chính sách khuyến khích 

các doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển sản 

xuất nông nghiệp xanh. 

Cục Kinh tế hợp tác 

 

Các đơn vị có liên quan  VB QPPL 2022-2030 

 

4.13 Quy định về việc dán nhãn sinh thái, xanh, các 

bon thấp cho sản phẩm nông sản, sản phẩm 

OCOP xanh. 

Cục Quản lý chất 

lượng NLS&TS 

Các đơn vị có liên quan Thông tư 2022-2025 

 

4.14 Xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn để 

nhận diện, đánh giá các mô hình kinh tế tuần 

hoàn trong nông nghiệp 

Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường 

Các đơn vị có liên quan Quyết định của 

Bộ trưởng 

2022-2025 

V. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái; chuyển đổi số và đổi mới 

công nghệ để sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường 

5.1 Đào tạo nhân lực phục vụ tăng trưởng xanh, 

giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021 - 

2030 

Vụ Tổ chức cán bộ 

 

Các trường thuộc Bộ, các 

đơn vị liên quan 

Kế hoạch đào tạo 

 

2023 

 

 

5.2 Xây dựng, phổ biến các quy trình, tài liệu 

hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp hữu cơ, tuần 

hoàn 

Trung tâm Khuyến 

nông quốc gia 

Cục Trồng trọt, Cục 

Chăn nuôi, Tổng cục 

Lâm nghiệp, Tổng cục 

Thủy sản 

Các tài liệu, quy 

trình; lớp tập 

huấn 

2022-2030 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

5.3 Hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp số trên 

nền tảng dữ liệu lớn và thông tin thống nhất, 

minh bạch, kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước, đối tác quốc tế, các doanh 

nghiệp 

Văn phòng Bộ Trung tâm Tin học và 

Thống kê, các đơn vị liên 

quan 

Các cơ sở dữ 

liệu, ứng dụng 

CNTT 

2022-2025 

5.4 Xây dựng hệ thống CSDL GSĐG Tăng trưởng 

xanh, BĐKH  

Vụ Kế hoạch Các đơn vị liên quan CSDL 2022-2023 

5.5 Thiết lập và triển khai hệ thống CSDL đo đạc-

báo cáo-thẩm định (MRV) ngành nông nghiệp 

Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường 

Vụ Kế hoạch, Cục Chăn 

nuôi, Cục Trồng trọt, 

Tổng cục Lâm nghiệp, 

Tổng cục Thủy sản và 

các đơn vị liên quan 

CSDL 2022-2025 

5.6 Xây dựng CSDL nền tảng  truy xuất nguồn gốc 

nông sản, trong đó có truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm nông nghiệp xanh, cacbon thấp tại từng 

công đoạn sản xuất, chế biến và tiêu thụ 

Trung tâm Tin học 

và Thống kê 

Các đơn vị liên quan Các hệ thống  2022-2025 

5.7 Xây dựng CSDL tổng hợp các mô hình nông 

nghiệp xanh, hiệu quả 

Viện Chính sách và 

Chiến lược phát 

triển NN, NT 

Các đơn vị liên quan  CSDL 2022-2023 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

5.8 Xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai 

và hỗ trợ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên 

tai 

Tổng cục Phòng 

chống thiên tai 

Các đơn vị liên quan Hệ thống được 

vận hành 

2022-2030 

5.9 Ứng dụng khoa học công nghệ quản lý, vận 

hành, khai thác hiệu quả cho hệ thống công 

trình thủy lợi; các đập dâng và hồ chứa; hệ 

thống phân phối, điều tiết nước, ngăn mặn, giữ 

ngọt, kiểm soát ô nhiễm nước; hệ thống cảnh 

báo, dự báo thiên tai 

Tổng cục Thủy lợi; 

Tổng cục Phòng 

chống thiên tai 

Các đơn vị liên quan Các nhiệm vụ 

KHCN, các dự 

án, hoạt động, mô 

hình, công cụ, 

công nghệ, quy 

trình công nghệ 

2022-2030 

VI Bảo vệ môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính 

6.1 Tăng cường bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên; 

hạn chế mất rừng, cháy rừng, chuyển đổi rừng 

và suy thoái rừng tự nhiên. Triển khai Chương 

trình trồng một tỷ cây xanh 

Tổng cục Lâm 

nghiệp 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Kế hoạch thực 

hiện 

2022-2030 

6.2 Tăng cường đầu tư và hoàn thiện hệ thống thủy 

lợi phục vụ đa ngành, đa mục tiêu, tiết kiệm 

nước, tái sử dụng nước, tạo điều kiện thúc đẩy 

quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất theo 

hướng chống chịu và thích ứng biến đổi khí 

hậu và giảm phát thải, đặc biệt là trong trồng 

trọt và nuôi trồng thủy sản; tăng cường bảo 

đảm an toàn cho các đập, hồ chứa nước và 

vùng hạ du; Xây dựng, hoàn thiện và kết nối 

hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn và đô 

thị, có ưu tiên các khu vực thường xuyên có 

Tổng cục Thủy lợi Cục Quản lý xây dựng 

công trình và các đơn vị 

có liên quan 

Dự án 2022-2030 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

thiên tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền 

núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện khó 

khăn 

6.3 Xây dựng các hồ chứa nước phục vụ đa mục 

tiêu, công trình kiểm soát mặn - ngọt tại vùng 

cửa sông lớn, công trình chuyển nước, kết nối 

vùng, liên kết nguồn nước, khép kín hệ thống 

thủy lợi, hình thành mạng lưới nguồn nước 

quốc gia 

Cục Quản lý xây 

dựng công trình;  

Tổng cục Thủy lợi và 

các đơn vị có liên quan 

Dự án 2022-2030 

6.5 Đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều và các công 

trình phòng chống thiên tai bảo đảm dân sinh, 

giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai, 

nước biển dâng; Xây dựng và nâng cấp cơ sở 

hạ tầng phòng, chống thiên tai thiết yếu kết 

hợp sơ tán dân bao gồm đường cứu hộ, cứu 

nạn, cụm, tuyến dân cư và nhà ở an toàn cho 

những vùng thường xuyên bị tác động của 

thiên tai 

Tổng cục Phòng 

chống thiên tai 

Các đơn vị thuộc Bộ, địa 

phương có liên quan;  

Công trình được 

xây dựng 

2022-2030 

6.6 Xây dựng chương trình tổng thể phòng chống 

thiên tai quốc gia.  

Tổng cục Phòng 

chống thiên tai 

Các đơn vị có liên quan Chương trình 2022 

6.7 Xây dựng hệ thống bản đồ thích ứng với biến 

đổi khí hậu (CS-map) cho tất cả các địa 

phương. 

Cục Trồng trọt  Vụ Khoa học Công nghệ 

và MT, Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên 

quan 

Các bản đồ CS-

Map 

2022-2030 
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TT Hoạt động cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 

6.8 Kế hoạch quan trắc môi trường ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 

- 2025 

Vụ Khoa học Công 

nghệ và MT 

Các đơn vị có liên quan Hệ thống và kết 

quả quan trắc 

 

2022-2030 

 

6.9 Chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng 

hợp (ICHM) trên cơ sở phát triển Chương trình 

quản lý sâu hại tổng hợp (IPM) giai đoạn 

2021-2030. 

Cục Bảo vệ thực vật Cục Trồng trọt, Vụ Khoa 

học Công nghệ và MT, 

các đơn vị có liên quan,  

Chương trình  2022-2030 

 

6.10 Chương trình khí sinh học giai đoạn 2021 - 

2030 

Cục Chăn nuôi Viện Chăn nuôi, Học 

viện NNVN, Vụ Khoa 

học Công nghệ và MT, 

các đơn vị có liên quan 

Chương trình 2022-2025 

 

VII. Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế; Huy động nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng xanh 

7.1 Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư cho tăng 

trưởng xanh. Lồng ghép và sử dụng có hiệu 

quả nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho 

các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về 

tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh 

Vụ Kế hoạch Các đơn vị liên quan Các dự án 

 

2022-2030 

 

7.2 Xây dựng các dự án mới để vận động tài trợ 

quốc tế cho hỗ trợ triển khai thực hiện cam kết 

của Việt Nam tại Hội nghị COP26  

Vụ Hợp tác quốc tế 

 

Các Tổng cục, Cục, Vụ, 

Ban quản lý dự án có 

liên quan 

Các dự án 

 

2022-2030 

 

7.3 Triển khai Chương trình 100 triệu nông dân 

giảm phát thải KNK (hợp tác với WEF) 

Vụ Hợp tác quốc tế 

 

Các đơn vị liên quan Hộ nông dân 

tham gia 

2022-2030 
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