
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

Số :             /GM-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Ninh Bình, ngày        tháng     năm 2020 
 

 

 

GIẤY MỜI 
 
 

Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo tăng trưởng ngành, 

khôi phục sản xuất sau dịch bệnh Covid-19, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản 

phẩm. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tạp chí Thương gia và thị trường 

tổ chức Hội thảo thương mại điện tử nông nghiệp Ninh Bình năm 2020. 

I. Thành phần: Trân trọng kính mời 

* Ở Trung ương: 

- Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; 

- Tạp chí Thương gia và thị trường; 

- Doanh nghiệp, Hội viên điển hình trong thương mại điện tử. 

* Ở tỉnh: 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa 

học và công nghệ, Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông; Liên Minh 

HTX, Hội Nông dân Tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Trồng trọt và bảo vệ 

thực vật, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến 

nông, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và xúc tiến thương mại 

nông nghiệp, Trung tâm Giống thủy sản, phòng Kế hoạch tài chính, phòng 

Nghiệp vụ Tổng hợp, Văn phòng Sở. 

- Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình 

* Hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài tỉnh: Hợp tác xã 770 Trường Sơn, 

tỉnh Quảng Nam 

* Ở huyện: 

- Đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. 

* Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại: 50 Doanh 

nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại trên địa bàn tỉnh. 

(Giao Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 

 và xúc tiến thương mại nông nghiệp mời) 

II. Thời gian: 08h00’ ngày 18 tháng 6 năm 2020 (thứ 5). 



III. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình 

 Giao Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và xúc tiến thương 

mại nông nghiệp, phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu 

và các điều kiện phục vụ Hội thảo. 

(Gửi kèm chương trình hội thảo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các đại biểu sắp xếp thời 

gian về dự để hội thảo đạt kết quả cao./. 

Nơi nhận: 

- Như TP mời; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, NVTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vũ Nam Tiến 
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