
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:             /GM-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày         tháng       năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 
  

Hội thảo tham vấn về dự thảo Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng  

nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 

____________________________________ 

 

Thực hiện văn bản số 591/GM-VPĐP-KHTC&GS ngày 12/7/2021 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc mời tham dự Hội thảo tham vấn 

về dự thảo Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh 

giai đoạn 2021 - 2025” do ông Nguyễn Minh Tiến -  Chánh Văn phòng Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương và ông Trần Công Thắng – Viện trưởng Viện 

Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Ninh Bình trân trọng kính mời các đại biểu về dự Hội nghị 

trực tuyến. 

1. Thành phần mời: 

- Mời đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT dự và chủ trì; 

- Mời đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông dự; 

* Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Nghiệp vụ Tổng hợp, Kế hoạch Tài chính;  

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Điều phối CTMTQG Xây dựng 

NTM; Chi cục Phát triển nông thôn; 

2. Thời gian:   14h00’, ngày 15/7/2021 (Thứ năm). 

3. Địa điểm:   Hội trường tầng 2 Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Đề nghị các đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm các quy định phòng 

chống dịch Covid – 19. 

- Giao Văn phòng Điều phối CTMTQG Xây dựng NTM chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu VT, VP. 
                 ĐTMH 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Xuân Thư 
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