
BQ NONG NGfflIP CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
VA PHAT TRIEN NONG THON Dôc lap - Tir do - Hnh phüc 

So: 224 !GM-BNN-VP HàNôi, ngàv 26 tháng5 nãrn 2022 

GIAY Mcfl 
Hi ngh cong tãc chat lung, ATTP Hông lam thüy san 11am 2022 

KInh gui:  

Bô NOng nghip và Phát triên nông thôn trân trQng kInh rn&i Lãnh dio Qu' 
co quan tham dii Hôi nghj cong tác cht hucmg, ATTP nOng lam thüy san nârn 
2022. 

1. Ni dung: Phô bin, hithng dn triên khai Dé an Dam bão an toãn thrc 
phãm, nãng cao chat hong nOng lam thüy san giai doan 2021-2030; so két 5 tháng 
triên khai cOng tác chit hrçmg, ATTP nOng lam thüy san vã ké ho?ch nhiêm vii 
tr9ng tam den cuôi näm; k két Chuong trinh phôi hcp giüa Bô NOng nghiêp vã 
PTNT vói UBND TP. Ctn Tho v darn bão an toàn thuc phâm, nãn cao chat 
lixcmg nông, lam, thüy san giüa thânh phô Can Tho và các tinh, thãnh phO trong 
Ca nuóc giai doan 2022-2025. 

2. Thôi gian: 1/2 ngày. bit du tr 7g30 ngày 03/6/2022. 

3. Dia diem và hInh thu'c t chu'c: 

- Tiyc tiêp: Hi tn.rô'ng lâu 2, Khách san Ninh Kiêu 2 - So 03, Dai lô Hôa 
Binh, phithng Tan An, qun Ninh Kiu. TP. Can Tho. 

- Tri.rctuvn frên n,i tángZooni (ID: 817 1683 2629; Mãtkhãu: 868202): 
Diem cu tai S& NOng ngIiip vá PINT các tinhlthânh phO true thuôc Trung uong 
và các don vi tharn du. 

4. Chü tn: Thu tnu&ng B Nông nghip vã PINT Trãn Thanh Narn vã Lãnh 
dao UBND TP. Can Tho. 

5. Thành phân tham dr: 
- Thain dir fryc tip: Dai diên Bô Y tê, COng Thucmg; CáC co quan, don vi 

thuôc Bô NOng nghip và PINT: Sâ NOng nghiêp và PINT/Ban quãn l ATTP. 
Co quan dUOC giao trách nhim quãn l' chat hrcrng NLTS 19 tinh/thành phO khu 
viic phIa Nam: Hôi Nông dan Viêt Narn, Hôi lien hiêp Phu nr Vit Nam: Các don 
vj true thuôc Cijc QLCL khu vrc phIa Narn: Dai  din rnt sO hip hi, ngành 
hang... 

- Tham dy' tnrc tu'n: S& Nông nghiêp vã PINT/Ban quãn 1' ATTP vâ 
các Co quan dUCYC giao trách nhiém quãn lr chat hxcmg NLTS 44 tinh/thành phO 
con lai: Các don vi trirc thuc Ciic QLCL khu virc Thing Bi. Bäc B. 

6. Chiro'ng trmnh: Theo Phii 1iic dInh kern. 



O TR1J€%NG 

:N PHONG 

Tài lieu Hi ngh sê ducc dang tâi trén Website cüa Cuc Quãn 1' cht hrüng 
nông lam san và thüy san (www.nafiqad.gov.vn) 

Dê ngh4 Qu co quan ctãng k thông tin tham dix trtthc ngày 30/5/2022 
theo dtr&ng link: 

https ://docs. google com/spreadsheets/dl 1 K29xp3 aBbpE6aSzp9yWKkHC  
7zysLwCX4MOMQh5L 1 x5s/edit?usp=sharing 

Bô Nông nghiêp vã Phát triên nông thôn trân tr.ng kmnh mii.I. 

Nui ,z/zmn: 
- Nhu trén: 
- B tiithng (dê b/cáo); 
- Thir truàng Trãn Thanli Nam (dé b/cáo); 
- Danh sách m&i; 
- So NNPTNT TP.Cân Tha p/hqp); 
- Lrn: VT, QLCL. 

Gui c/si'i: 
- Ciii phI cho dai biêu dr Hç3i nghi do don vi cir iigzr&i clii tró. 
- Thai gian test kt nôi H thông dr kién: 151z04 tln'i- Nan,, ngv 02/6/2022; 
- Thông tin chi tier, viii lông lien li ông Nguyen Doân Tn - Triróngplzông K hoqcl,, 

Tài chIn/i - Cic QLCL izdng lam san và thzh' san din thoii 0946020646; Entail: 
doanri,. naJinzard. gov. vn  



Phti 1ic: 
CHU'JNG TR!NH HO! NGH 

Thbi gian Ni dung Phân cong 
Phn I. Ph bin D an và so' kt qua cong tác QLCL VTNN, ATTP 
(Trrc tiê'p và try'c tuyln) 

7h30-8h00 Dãng k, don tip d.i biêu Sâ NN&PTNT Can Thor; 
Cic QLCL 

8h00-8h10 Tuyên b 1 do, giâi thiu dai  biu Ciric QLCL 
8h10-8h20 Khai mac  Hii nghj Thir tnthng Bô Nông 

nghip và PTNT Trân 
Thanh Nam 

8h20-8h30 Phát biu chào mrng cüa Lãnh dao  
TP,Cân Thor 

Phó Chü tjch UBNID 
TP.Cân Thor 

8h30-8h50 TrInh bay D an "Darn báo an toàn 
thrc phâm, nâng cao chat hxcing nông 
lam thUy san giai doan 202 1-2030" 

Civic QLCL 

8h50-9h00 Báo cáo so kt 5 tháng trin khai cong 
tác chat lucmg, ATTP nOng lam thüy 
san và kê hoach nhim vii trçng tam 
den cuôi näm 2022 

Cc QLCL 

9h00-9h45 Phát biu trao d&, thão 1un cüa các 
dai biêu 

Chü trI Hi nghj 

9h45-lohoo Nghi giãi lao 
1 OhOo- 1 0h3 0 Phát biu trao di, tháo lun cüa các 

di biêu (tiêp) 
Chñ tn Hi nghj 

10h30-1 1h00 Kt 1un Thu trithng Bô Nông 
nghip và PTNT Trân 
Thanh Nam 

II. Ky kt Chiro'ng trInh phi hçrp (tryv tiéo) 
llh00-llhlo Báo cáo dn d v Chi.rorng trInh phi 

hcp 
Ciic QLCL 

llhlO-11h30 K k& "Chuorng trInh phM hcq, darn 
báo an toàn thiric phâm, nâng cao chat 
liiçing nông, lam, thüy san giüa thành 
phô Can Thor vâ các tinh, thành phô 
trong cá nuâc giai don 2022-2025 

Thir tnr&ng B Nông 
nghip và PTNT Trân 
Thanh Nam 
vá Phó Chü tjch UBNI) 
TP.Cn Thor 

11 h3 0 Phát biu b mac Thir tmng B Nông 
nghip và PTNT Tr.n 
Thanh Nam 

1 1h45 Myi corn trua Ban t chirc 
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