
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:           /GM-BNN-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm  
 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo “Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi 

thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời: 

…………………………………………………………………………… 

 

Tới tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn 

lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau: 

1. Hình thức hội thảo:  

- Họp trực tuyến nền tảng Zoom. Để biết thông tin về Id và Pass đăng nhập 

Zoom đề nghị các đơn vị truy cập theo đường dẫn sau: 

http://chuyendoiso.mard.gov.vn/?user=0&pro=hoinghitructuyen1 

- Họp trực tiếp tại: Hội trường 201-B6 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 

2. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 27/10/2021 (Thứ Tư) 

3. Chủ trì hội thảo: Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

4. Thành phần tham dự: 

a) Họp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 02 Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội: 

- Đại diện các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, 

Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy 

ban Dân tộc, Hội Nghề cá Việt Nam. 

- Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: các 

Vụ: Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường, Tài chính, Pháp chế, Văn 

phòng Bộ; các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Phòng chống thiên tai; các đơn vị 

thuộc Tổng cục Thủy sản. 

http://chuyendoiso.mard.gov.vn/default.aspx?user=0&pro=hoinghitructuyen1
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b) Họp trực tiếp tại 63 tỉnh, thành phố ven biển: Đại diện Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Chi cục Thủy sản 63 tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

5. Tài liệu hội thảo: Chi tiết tại các file gửi kèm, bao gồm: 

- Báo cáo tổng hợp thuyết minh quy hoạch. 

- Báo cáo tóm tắt thuyết minh quy hoạch. 

- Dự thảo Tờ trình phê duyệt quy hoạch. 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch. 

- Hệ thống bản đồ quy hoạch. 

(Chương trình và danh sách tài liệu liệu kèm theo) 

Đề nghị quý đại biểu đăng ký dự họp và lấy tài liệu tại địa chỉ trên. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Quý đại biểu 

tham dự và có ý kiến góp ý tại Hội thảo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản; 

- Viện Nghiên cứu Hải sản; 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Nguyễn Thùy Dương, chuyên viên Vụ Bảo 

tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản, ĐT: 0916833455. 



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Góp ý dự thảo “Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

(Kèm theo Giấy mời số        /GM-BNN-VP ngày        tháng      năm 2021  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

13:00 - 14:00 Kết nối/đón tiếp đại biểu 
Văn phòng Bộ NN&PTNT/ 

Tổng cục Thủy sản 

 14:00 - 14:05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Tổng cục Thủy sản 

14:05 - 14:15 Phát biểu khai mạc Hội thảo 
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

14:15 - 15:00 

Trình bày dự thảo nội dung “Quy 

hoạch bảo vệ và khai thác nguồn 

lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050” 

Ông Nguyễn Thanh Tùng,  

Viện trưởng, Viện Kinh tế  

và Quy hoạch thủy sản 

15:00 - 16:45 Góp ý, thảo luận Toàn thể đại biểu 

16:45 - 17:00 Phát biểu tiếp thu, trao đổi ý kiến  

Ông Trần Đình Luân,  

Tổng cục trưởng,  

Tổng cục Thủy sản 

17:00 - 17:15 Kết luận Hội thảo 
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU MỜI 

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-BNN-VP ngày        tháng      năm         

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng, 

Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, 

Hội Nghề cá Việt Nam. 

2. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: các Vụ: Kế 

hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường, Tài chính, Pháp chế, Văn phòng Bộ; 

các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Phòng chống thiên tai; các đơn vị thuộc Tổng 

cục Thủy sản. 

3. Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Thủy 

sản 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. Liên danh nhà thầu Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản-Viện Nghiên cứu 

Hải sản, các chuyên gia thực hiện gói thầu. 

5. Các báo, đài đưa tin Hội thảo. 
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