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Số:           /QĐ-BNN-KH  

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT    

thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 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;  

Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/07/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021– 

2030; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 

xanh giai đoạn 2021-2030. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG        
- Như điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Bộ; 

- Lưu VT.  

 

 

 

 

Lê Minh Hoan 
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