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GIẤY MỜI 

Diễn đàn trao đổi về vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển hệ thống  

thực phẩm và nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính 

 

Thực hiện Giấy mời số 126/GM-BNN-HTQT ngày 07/4/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về Diễn đàn trao đổi về vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển 

hệ thống thực phẩm và nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Sở Nông 

nghiệp và PTNT mời các thành phần dự cuộc họp cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  
- Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Đại diện Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi Trường, Liên Minh HTX; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Thủy sản KTTH, Kế hoạch Tài chính; 

- Đại diện Lãnh đạo các Chi cục: Chăn nuôi và Thú Y, Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, Quản lý chất lượng NLS&TS, Phát triển nông thôn, Thuỷ lợi, Kiểm Lâm; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khuyến Nông. 

2. Nội dung: Diễn đàn trao đổi về vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển 

hệ thống thực phẩm và nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính. 

III. Thời gian, địa điểm:  

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00, ngày 13/4/2022 (Thứ Tư); 

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

IV. Phân công nhiệm vụ: 

1. Phòng Thuỷ sản-KTTH: Đăng ký danh sách đại biểu tham dự với Ban tổ 

chức;  

2. Văn phòng Sở: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị trực tuyến. 

Lưu ý: Các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian, 

thành phần nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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