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QUYẾT ĐỊNH  

Kiện toàn Ban điều hành Đề án phát triển công nghiệp  

sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030   

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 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 429/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành 

nông nghiệp đến năm 2030; 

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại 

Văn bản số 817/KHCN ngày 19/12/2022 về việc kiện toàn Ban Điều hành “Đề 

án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Điều hành “Đề án phát triển công nghiệp sinh học 

ngành nông nghiệp đến năm 2030” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

Thành phần Ban Điều hành “Đề án phát triển công nghiệp sinh học 

ngành nông nghiệp đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành), gồm các 

thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

2. Phó Trưởng ban: Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

3. Các ủy viên: 

3.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên kiêm Thư ký 

Ban Điều hành; 

3.2. Ông Nguyễn Văn Hà, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 



3.3. Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các 

ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ; 

3.4. Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

3.5. Ông Trần Nam Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi 

trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

3.6. Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

3.7. Ông Nguyễn Xuân Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;   

3.8. Bà Vũ Hoàng Yến, Chuyên viên chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, Bộ sẽ mời đại diện cơ 

quan, tổ chức tham gia theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Điều hành 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các 

cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan trong việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các 

nội dung khác có liên quan được quy định tại Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 

24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật. 

2. Nghiên cứu, đề xuất ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 

cơ chế, chính sách, kế hoạch, giải pháp về phát triển và ứng dụng công nghiệp 

sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

3. Ban Điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Điều hành do 

Trưởng ban Điều hành phân công. 

Điều 3. Ban Điều hành có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là Văn 

phòng thường trực của Ban chỉ đạo được sử dụng cơ sở vật chất, biên chế, 

trang thiết bị và các nguồn khác của Vụ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

và có trách nhiệm đề xuất nhân sự của Văn phòng thường trực; xây dựng quy 

chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực, Ban Điều hành trình Bộ 

thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế 

Quyết định số 2571/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kiện toàn Ban điều hành “Đề án phát triển công 

nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 



liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 5; 

- Văn phòng Chính phủ (để ph/h); 

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và 

Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo (để ph/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 
 

 BỘ TRƯỞNG 
 
 

 

 
 
 
 

Lê Minh Hoan  

                                                                                  


		2023-02-07T08:55:54+0700


		2023-02-07T09:54:57+0700


		2023-02-07T09:54:57+0700


		2023-02-07T09:54:57+0700


		2023-02-07T09:54:57+0700




