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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:           /QĐ-BNN-CBTTNS   Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự 

đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới 

  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

  

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

Căn cứ Quyết định số 4113/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 22/10/2021của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 

thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; 

Căn cứ Chương trình số 03-CT/BCSĐ ngày 01/4/2022 của Ban Cán sự đảng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình hành động hưởng ứng 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương 

trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong 

tình hình mới. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Các đơn vị tự đảm bảo nguồn 

kinh phí thực hiện các nội dung, lồng ghép vào các nhiệm vụ phù hợp được phê 

duyệt kinh phí hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản có trách nhiệm theo dõi, 

kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ để báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ tình 

hình thực hiện Quyết định này. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường Nông sản, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

  
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo TW Cuộc vận động (để b/c); 

- Các ủy viên BCS; 

- Đảng uỷ Bộ; 

- Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ tại tp HCM; 

- Công đoàn NN và PTNT Việt Nam 

- Đoàn Thanh niên Bộ; 

- Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, CBTTNS. 

 KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

  

  

 

  

  Trần Thanh Nam 
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