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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-SNN Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo "Quy hoạch bảo vệ và khai thác  

nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" 

 

 Căn cứ Giấy mời số 419/GM-BNN-VP ngày 22/10/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo "Quy hoạch bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". Sở Nông 

nghiệp và PTNT trân trọng kính mời dự họp trực tuyến với nội dung như sau:  

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Chi cục Thuỷ lợi, Trung tâm Khuyến Nông; 

Kế hoạch Tài chính, Thuỷ sản kỹ thuật tổng hợp. 

2. Nội dung  

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

thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".  

3. Thời gian, địa điểm 

 Từ 14 giờ 00 phút, ngày 27/10/2021 (Thứ Tư), tại Phòng họp trực tuyến 

tầng II, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

4. Tổ chức thực hiện 

Giao Văn phòng chuẩn bị Hội trường, liên hệ và kết nối với hệ thống trực 

tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Kính mời các thành phần đến dự hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TSKTTH; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
 

 



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Góp ý dự thảo "Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" 

 

Thời gian: 14:00, ngày 27 tháng 10 năm 2021.  

Hình thức: Trực tuyến 

 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

13:00-14:00 Kết nối/đón tiếp đại biểu 

Văn phòng Bộ 

NN&PTNT/Tổng cục 

Thuỷ sản 

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