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GIẤY MỜI 

Hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg  

ngày 13/4/2020 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….  

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục tăng cường trách 

nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới và sơ kết công tác quản lý 

chất lượng, ATTP năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 03/7/2020. 

2. Địa điểm: Khách sạn Đam San, số 212 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự 

An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Thành phần: 

- Ở Trung ương:  

+ Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

+ Đại diện các Bộ: Y tế; Công thương;  

+ Đại diện: Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;  

+ Đại diện Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Tổng Cục Thủy sản; Các Vụ: Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Khoa học 

công nghệ và Môi trường; Kế hoạch; Tài chính; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; 

Các Cục: Chăn nuôi; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Thú y; Chế biến và Phát triển 

thị trường nông sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản; Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Tin học 

và Thống kê; Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương. 

- Ở địa phương:  

+ Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố;  

+ Đại diện lãnh đạo Ban quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh, thành phố 

Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh;  

+ Đại diện Lãnh đạo các Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy 

sản/đơn vị được giao triển khai, thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương. 
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4. Chủ trì Hội nghị: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức 

Tiến và Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

5. Chương trình Hội nghị: Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm. 

6. Chi phí đi lại, ăn ở: do các Cơ quan cử người tự chi trả. 

7. Công tác chuẩn bị: Để Hội nghị thành công tốt đẹp, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị các tỉnh/thành phố phối hợp thực hiện một số việc sau: 

7.1. Đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị (theo mẫu tại Phụ lục II đính kèm). 

7.2. Đăng ký tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm nông sản đặc thù của 

địa phương (theo mẫu tại Phụ lục III đính kèm).  

7.3. Chuẩn bị ý kiến phát biểu về công tác quản lý chất lượng, ATTP của 

địa phương tại Hội nghị, bao gồm các tỉnh/thành phố: Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà 

Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý An toàn 

thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thông tin và gửi về 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bà Nguyễn Diệu Linh - ĐT: 

0947933655, E-mail:dieulinh.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 30/6/2020 để 

chuẩn bị Hội nghị. 

Trân trọng./. 

 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- TT. Phùng Đức Tiến (để b/cáo); 

- Lưu: VT, QLCL, TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG              

     

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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