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GIẤY MỜI 

Tham dự "Đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống lương thực  

thực phẩm của Việt Nam đến năm 2030 "   
                                                                                         

Thực hiện Giấy mời số 298/GM-BNN-HTQT ngày 12/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tham dự "Đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống 

lương thực thực phẩm của Việt Nam đến năm 2030". Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trân trọng kính mời các thành phần tham dự hội thảo như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Kế hoạch -Tài chính, Thủy sản và KTTH. 

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

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thuỷ sản; Trung tâm Khuyến nông, Chi cục 

Phát triển nông thôn 

2. Nội dung: Tham dự "Đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống lương 

thực thực phẩm của Việt Nam đến năm 2030 " theo hình thức trực tuyến. 

3. Thời gian: 08 giờ 15’, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (Thứ sáu). 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Trụ Sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và 

PTNT  Lạng Sơn. 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị dự hội nghị chuẩn bị đóng góp ý kiến vào 

nội dung thảo luận. 

Văn phòng Sở chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết phục vụ cho 

cuộc họp trực tuyến. 

(Gửi kèm Giấy mới số 298/GM-BNN-HTQT ngày 12/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Chương trình hội nghị) 

Kính mời các thành phần đến dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thời gian 

quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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