
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 3 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI  

 

Thực hiện Thông báo số 190-TB/TU ngày 01/3/2021 của Thường trực tỉnh 

ủy; Văn bản số 80/UBND-VP3 ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai kết 

luận của Thường trực tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất 

khẩu Đồng Giao 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo 

luận, triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy: 

1. Thành phần mời 

* Ở tỉnh 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, VP3- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm 

khuyến nông tỉnh; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Văn 

phòng Sở, Phòng Kế hoạch tài chính, Nghiệp vụ Tổng hợp. 

* Ở huyện 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Nho Quan, Yên 

Khánh, Yên Mô; 

- Đại diện một số HTX NN tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với 

Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao giai đoạn 2015-2020 (Đề nghị mỗi 

huyện Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô lựa chọn và mời từ 3-5 đại biểu). 

* Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; 

- Một số cán bộ kỹ thuật phụ trách phát triển vùng nguyên liệu, trực tiếp 

tham gia hướng dẫn người dân trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các 

hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

2. Thời gian:  8h00’, ngày 17 tháng 3 năm 2020 (Thứ tư) 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 2- Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình 

(Số 2 đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình) 

Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Văn phòng Sở chuẩn bị điều 

kiện phục vụ hội nghị.  

Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình trân trọng kính mời đại biểu sắp xếp 

thời gian tham dự để hội nghị đạt kết quả./. 

Nơi nhận GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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