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GIẤY MỜI 

Tham dự hội nghị “Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc 

xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” 

 

 

Căn cứ giấy mời số 505/GM-BNN-VP ngày 12/10/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, tham dự hội nghị “Đảm bảo chất lượng, an 

toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt 

Nam”. Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn trân trọng kính mời đại biểu đến 

dự Hội nghị với nội dung như sau:  

1. Thành phần  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT( Chủ trì); 

- Đại diện các Sở: Công thương, Y tế; Cục Quản lý thị trường; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục: An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Kế hoạch Tài chính; Thủy sản kỹ thuật 

tổng hợp. 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quản lý chất lượng NLS &TS, Trồng trọt 

và BVTV, Chăn nuôi và Thú y, Phát triển nông thôn. 

- Các doanh nghiệp, nhà phân phối bán lẻ nông sản thực phẩm tại địa 

phương: (có danh sách kèm theo). 

2. Nội dung, hình thức 

 Nội dung: Thống nhất một số giải pháp trong công tác đảm bảo chất 

lượng, an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị và minh bạch nguồn gốc xuất xứ 

thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam. 

 Hình thức: Hội nghị trực tuyến.(Có chương trình kèm theo). 

 2. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ 8h30 ngày 18/10/2022 (thứ ba) 

 3. Địa điểm: 

 Tại phòng họp trực tuyến tầng II, Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 

số 118, Đường Ba Sơn, Thôn Đồi Chè, Xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn.  

4. Tổ chức thực hiện 
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Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản chuẩn bị tài 

liệu phục vụ hội nghị; Văn phòng Sở chuẩn bị Hội trường và các điều kiện khác. 

Mọi thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Công Hà - Phó chi cục trưởng, Chi cục 

QLCL Nông lâm sản và Thủy sản; SĐT: 0382 931 311. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Chi cục QLCL NLS và TS; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị “Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc 

xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” 
 

 Thời gian: 8h30, ngày 18/10/2022 

 Hình thức: Trực tuyến qua Zoom. 

Thời gian Nội dung Phân công 

08:30 – 08:35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Đại diện Lãnh đạo Ban 

Quản lý ATTP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

08:35 – 08:45  Phát biểu khai  mạc  
Bộ trưởng Bộ NN Và 

PTNT  

08:45 – 08:55 

Báo cáo đề dẫn về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm và nguồn gốc xuất cứ theo chuỗi 

cung ứng/ chuỗi giá trị nông lâm thủy sản 

 Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản  

08:55 – 09:15 

Báo cáo hiện trạng công tác quản lý, kiểm soát 

an toàn thực phẩm và truy nguồn gốc xuất xứ 

thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Ban Quản lý ATTP 

Thành phố Hồ Chí Minh 

08:15 – 09:30 

Báo cáo hiện trạng công tác quản lý, kiểm soát 

an toàn thực phẩm và truy nguồn gốc xuất xứ 

thực phẩm tại Thành phố Hà Nội 

Sở Nông nghiệp &PTNT 

thành phố Hà Nội 

09:30 –  9:45 

Kinh nghiệm của Canada trong quản lý chất 

lượng, an toàn, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ 

theo chuỗi giá trị nông sản thực phẩm 

Dự án An toàn thực phẩm 

vì sự phát triển 

9:45 - 10:00 Nghỉ giải lao  

10:00 - 11:15 

Tham luận và thảo luận của các cơ quan: 

- Hiệp hội thực phẩm minh bạch; 

- Hiệp hội cacccs nhà bán lẻ; 

- Doanh nghiệp phân phối, bán lẻ; 

 

11:15 - 11:30 

Tổ chức ký thỏa thuận hợp tác/ cam kết  

Kế hoạch phối hợp hôc trợ TP. HCM xây dựng 

và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm 

thủy sản do Dự án Canada tài trợ 

Dự án Canada  

Thỏa thuận tăng cường kiểm soát nguồn gốc 

xuất xứ thực phẩm 

Cục Chế biến và Phát 

triển thị trường nông sản 

10:30 - 11:45 Kết luận 
Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT  
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