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QUYẾT ĐỊNH 

 Thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Lúa gạo 

  

 

 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 chế tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư; 

Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/4/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo Đối tác 

phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/4/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Thư ký thường trực 

Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam; Quyết định số 3169/QĐ-BNN-

TCCB ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1098/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/4/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Thư 

ký thường trực Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Lúa 

gạo thuộc Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) (sau đây gọi 

Nhóm công tác). 

Điều 2. Giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty TNHH Bayer 

Việt Nam làm Đồng Chủ trì Nhóm công tác. Các Đồng Chủ trì Nhóm công tác và 

các thành viên trong Nhóm công tác được bổ sung thêm khi cần thiết.  

Điều 3. Giao các Đồng Chủ trì Nhóm công tác phối hợp với các thành viên 

trong Nhóm công tác xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động và tài chính 

cụ thể của Nhóm công tác; quản lý và thực hiện các hoạt động của Nhóm công tác 

và định kỳ báo cáo PSAV tình hình triển khai thực hiện các hoạt động của Nhóm 

công tác. Nhóm công tác thực hiện hoạt động theo các quy định về Đối tác công tư 

PPP trong lĩnh vực nông nghiệp. 



  

Điều 4. Giao Vụ Hợp tác quốc tế thông qua Văn phòng Ban thư ký thường 

trực PSAV điều phối chung các hoạt động của Nhóm công tác và các Nhóm công 

tác PPP ngành hàng khác thuộc PSAV. 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc 

tế, Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Chế 

biến và Phát triển thị trường nông sản; Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Ban thư ký thường trực 

PSAV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 

- BT. Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Lưu VT, HTQT (đph-25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 Lê Quốc Doanh 
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