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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 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

  
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 

2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2022. 

1. Thành phần 

* UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng kính mời: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Kinh tế ngành UBND tỉnh. 

* Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình mời: 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đại diện: Công đoàn ngành; Hội Cựu chiến binh Sở; Đoàn thanh niên; 

- Các đ/c cán bộ công chức, viên chức thuộc Cơ quan Sở. 

* UBND huyện, thành phố mời: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; 

* Các đơn vị khách mời: 

- Đại diện Lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; Đài 

khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Báo Ninh Bình; Thông tấn xã 

Việt Nam tại Ninh Bình; Thường trú Báo Nhân dân tại Ninh Bình; 

 (Có Chương trình Hội nghị kèm theo) 

2. Thời gian:   Từ 8h00’, ngày 11/01/2022 (Thứ 3). 

3. Địa điểm:   Hội trường tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình trân trọng kính mời đại 

biểu sắp xếp thời gian về dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
             NTTH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Nam Tiến 
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CHƯƠNG TRÌNH  

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021 

(Kèm theo Giấy mời số          /GM-SNN ngày         /         /2022  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 7h30’ - 8h00’ Đón tiếp Đại biểu Văn phòng Sở 

2 8h00’ - 8h10’ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
Đ/c Bùi Xuân Thư - Chánh Văn 

phòng Sở 

3 8h10’ - 8h40’ 

Phóng sự kết quả đạt được ngành 

Nông nghiệp và PTNT năm 2021 

(Thay báo cáo) 

Trung tâm Khuyến nông 

4 8h40’ - 9h00’ 

Phát biểu đánh giá khái quát kết quả 

ngành Nông nghiệp và PTNT năm 

2021, gợi ý thảo luận tại Hội nghị 

Đ/c Vũ Nam Tiến - Giám đốc Sở 

5 9h00’ - 10h10’ 

Phát biểu tham luận tại Hội nghị  

Chăn nuôi và đảm bảo an toàn dịch 

bệnh trong bối cảnh Covid-19 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Kinh nghiệm phát triển sản xuất nông 

nghiệp gắn với xây dựng NTM trên 

địa bàn huyện Yên Mô 

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Yên Mô 

Phân tích, đánh giá sản phẩm chủ lực, 

đặc sản, OCOP tỉnh Ninh Bình 
Chi cục Phát triển nông thôn  

Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn 

với phát triển du lịch 

Phòng Kinh tế thành phố Tam 

Điệp 

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

trên địa bàn tỉnh năm 2021 
Chi cục Thủy sản 

Xây dựng nông thôn mới và phát triển 

vùng kinh tế biển 

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Kim Sơn 

Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp 

xử lý vi phạm hành lang đê và trọng 

tải xe trên đê 

Chi cục Thủy lợi 

Đánh giá kết quả thực hiện quy chế 

phối hợp trong quản lý và chế độ 

thông tin báo cáo giữa Sở Nông 

nghiệp và PTNT với UBND các 

huyện, thành phố (sau khi sáp nhập 

các Trạm Trồng trọt và BVTV, 

Khuyên Nông, Chăn nuôi thú y về các 

huyện thành phố từ tháng 5/2020) 

Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Sở 
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6 10h10’ - 10h30’ 
Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của 

đ/c Lãnh đạo tỉnh 
Lãnh đạo UBND tỉnh 

7 10h30’ - 10h35’ Phát biểu đáp từ, kết luận Hội nghị Đ/c Vũ Nam Tiến - Giám đốc Sở 

8 10h35’ - 11h00’ Thi đua khen thưởng 
Đ/c Lê Quốc Việt - Trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ Sở 

(Ghi chú: Đề nghị các đơn vị được phân công tham luận tại Hội nghị chuẩn bị bài 

phát biểu, tối đa 10 phút) 


		2022-01-07T10:00:19+0700


		2022-01-07T10:17:17+0700


		2022-01-07T14:18:55+0700


		2022-01-07T14:18:55+0700


		2022-01-07T14:18:55+0700




