
 

 
Kính gửi:  Giám đốc Trung tâm Khuyến nông,  

Trung tâm DVNN các tỉnh/thành phố 

 
 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Báo Nông nghiệp Việt Nam đã phối 

hợp phát hành 02 chuyên trang “Khuyến nông” trên Báo Nông nghiệp Việt Nam trên 

10 năm qua đã đem lại hiệu quả tốt cho sản xuất nông nghiệp, góp phần phổ biến 

khoa học kỹ thuật, tiến bộ mới, mô hình sản xuất tiên tiến ứng dụng vào sản xuất 

nông nghiệp.  

Tiếp nối những thành công đó và mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả của 

hoạt động truyền thông. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm 

Khuyến nông, Trung tâm DVNN các tỉnh/thành phố cung cấp thông tin về mô 

hình, dự án, cách làm hay, sáng tạo, các sản phẩm nông nghiệp đặc thù,… tại địa 

phương cho Trang “Khuyến nông” của Báo Nông nghiệp Việt Nam nhằm chia 

sẻ, nhân rộng tới đông đảo người làm nông nghiệp trên cả nước. 

Để những thông tin hữu ích được chia sẻ, nhân rộng và phổ biến rộng rãi, 

đồng thời tạo nguồn dữ liệu cho Hệ thống Khuyến nông địa phương, Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm DVNN các 

tỉnh/thành phố có kế hoạch cụ thể tạo điều kiện tối đa để hệ thống khuyến nông 

địa phương tiếp cận nguồn tài liệu từ Báo Nông nghiệp Việt Nam. 

Thông tin chi tiết xin liên lệ: 

Ô. Trần Cao (Báo Nông nghiệp Việt Nam), điện thoại: 0989954930; 

Thông tin, bài viết xin gửi về Trang Khuyến nông - Báo NNVN qua địa 

chỉ E-mail: baonnvnts@gmail.com.  

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị, xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Thanh 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TRUNG TÂM  

KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /KN-TTTT Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2020 

V/v thực hiện tuyên truyền  

trên Báo Nông nghiệp Việt Nam 
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