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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /GM-SNN 

 

 

Ninh Bình, ngày       tháng     năm 2021 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo chương trình “Đảm bảo an toàn thực 

phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản giao thương giữa thành phố 

Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025”  

 

Ngày 01/10/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT có giấy mời số 6304/GM-

BNN-VP về tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo chương trình phối hợp 

với Thành phố Hà Nội.  

Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình kính mời các đơn vị tham dự Hội 

nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình. 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở: Văn phòng Sở; Phòng 

Nghiệp vụ - Tổng hợp, Phòng Kế Hoạch – Tài chính; Chi cục: Quản lý Chất 

lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và 

thú y, Thủy sản, Phát triển Nông thôn; Trung tâm Khuyến nông-Khuyến lâm-

Khuyến ngư. 

2. Thời gian: 8h30 ngày 05/10/2021(thứ 3). 

3. Địa điểm: tại Hội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh 

Bình. 

- Giao Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT kính mời Quý đại biểu tham dự Hội nghị và 

thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19. 
 

Nơi nhận: 
 - Như thành phần; 
 - Đ/c Giám đốc Sở (để b/c) 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Bách 
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