
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

           

Số:            /GM-BNN-VP 
Vv hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo 

chương trình phối hợp với 

 thành phố Hà Nội 

 

   Hà Nội, ngày      tháng     năm 

                      Kính gửi: ……………………………………………………..  

Để thống nhất nội dung dự thảo Chương trình “Đảm bảo an toàn thực 

phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố 

Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021- 2025”, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, ngày 5/10/2021 (Thứ 3). 

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên nền tảng ZOOM, điểm cầu chính 

tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết nối với các điểm cầu các địa 

phương, cơ quan có liên quan. 

3. Thành phần tham dự:  

a) Chủ trì Hội nghị: Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. 

b) Tham dự: 

-  Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT một số 

tỉnh, thành phố có kết nối giao thương sản phẩm nông lâm thủy sản với Thành 

phố Hà Nội. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT: Cục Quản lý chất lượng NLTS, Tổng cục Thủy 

sản, các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế hợp tác và 

PTNT, Chế biến và PTTTNS, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Văn phòng Bộ. 

4. Chương trình làm việc dự kiến: Tại phụ lục đính kèm. 

5. Tài liệu họp: Đăng tải tại website của Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản (www.nafiqad.gov.vn). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: (i) Đầu mối thông tin truy cập phần mềm 

Zoom: Ông Đặng Duy Hiển, Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

điện thoại 097.289.1368; (ii) Đầu mối liên hệ, đăng ký đại biểu: Bà Đỗ Thị Ngọc 

Huyền, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, điện thoại 

0982206711, email: ngochuyen.nafi@mard.gov.vn. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- UBND, Sở NNPTNT tỉnh, thành phố; 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Các Cục: Trồng trọt, BVTV, CN, TY, 

CBPTTTNS, KTHT&PTNT; TTKNQG; 

- Lưu: VT, QLCL. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Lê Văn Thành 



 

Phụ lục: Chương trình Hội nghị trực tuyến  

Thống nhất dự thảo Chương trình “Đảm bảo an toàn thực phẩm nâng cao chất 

lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, 

thành phố trong cả nước giai đoạn 2021- 2025” 

(Kèm theo Giấy mời số           /GM-BNN-VP ngày       /      /                                                               

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

08:30-08:40 Giới thiệu đại biểu Cục QLCL NLTS 

08:40-08:50 Phát biểu khai mạc Hội nghị 
Thứ trưởng 

Trần Thanh Nam 

08:50-09:00 Phát biểu của UBND TP Hà Nội 

PCT Ủy ban Nhân 

dân TP. Hà Nội 

Nguyễn Mạnh Quyền 

09:00-09:15 
Báo cáo đề dẫn giới thiệu lý do, quá trình xây 

dựng, nội dung chính của chương trình phối hợp 
Cục QLCL NLS&TS 

09:15-11:15 
Ý kiến phát biểu và góp ý cho dự thảo chương 

trình 

UBND các tỉnh, thành 

phố, Sở Nông nghiêp 

và PTNT các tỉnh, 

thành phố, các cơ 

quan Bộ NN&PTNT 

11:15-11:30 Kết luận   
Thứ trưởng                          

Trần Thành Nam 
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