
BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

       Số:              /GM-BNN-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

     Hà Nội, ngày       tháng      năm  

GIẤY MỜI 

Hội nghị toàn quốc công tác quản lý chất lượng, ATTP,  

chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản  

 

             Kính gửi:  

 

 

- Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố Bắc Ninh, 

Đà Nẵng, Hồ Chí Minh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố. 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc công 

tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy 

sản, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian:  ½ ngày bắt đầu từ 8h00 Thứ Tư ngày 10/07/2019  

2. Địa điểm: Khách sạn Saigontourane – Địa chỉ: số 05 Đống Đa, Phường 

Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. 

3. Thành phần: 

- Ở Trung ương:  

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

 + Đại diện Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

- Ở địa phương : (1) Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT/ Ban An 

toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố; (2) Đại diện Lãnh đạo các Chi cục Quản lý 

chất lượng nông lâm thủy sản; (3) Đại diện Lãnh đạo đơn vị được giao triển 

khai, thực hiện công tác quản lý Chế biến và phát triển thị trường nông sản . 

4. Chương trình Hội nghị: có chương trình đính kèm. 

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

Danh sách đại biểu tham dự (gồm: họ tên, đơn vị công tác, chức vụ, điện thoại, 

e-mail) gửi về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bà Bùi Thị Hiền - 

ĐT: 0983970918, E-mail:buihien.nafi@mard.gov.vn) trong ngày 08/07/2019. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các đại biểu tham dự Hội 

nghị đầy đủ và đúng thành phần./. 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- TT. Phùng Đức Tiến (để b/cáo); 

- TT. Trần Thanh Nam (để b/cáo); 

- Cục Chế biến và PTTT nông sản (để p/h); 

- Lưu: VT, QLCL, TH. 

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG   

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG            

     

 

 

 

 

Nguyễn Hà Xuyên 
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