
BỘ NÔNG NGHIỆP                         

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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GIẤY MỜI  
Tham dự Hội nghị triển khai  

Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn  

trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

 

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

................................................................................................................................... 

Tham dự Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát 

triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

1. Nội dung: 

a) Báo cáo tóm tắt kết quả Chương trình OCOP đến tháng 6/2022; triển 

khai Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và định hướng 

nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu 

của Chương trình giai đoạn 2021-2025. 

b) Triển khai Quyết định số 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

định hướng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện Chương trình phát triển du 

lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

2. Hình thức tổ chức Hội nghị: Trực tuyến kết hợp trực tiếp. 

3. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h00, ngày 09/9/2022 (Thứ Sáu). 

4. Địa điểm: Phòng họp Hoa Mai (phòng 201 nhà B6), Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) và Trụ sở Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

5. Chương trình Hội nghị: (theo Phụ lục I đính kèm) 

6. Chủ trì Hội nghị: 

a) Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ 

đạo Trung ương các Chương trình MTQG, Tổ trưởng Tổ công tác Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

b) Đồng chủ trì:  

- Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, Tổ phó Tổ 

công tác Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương. 
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7. Thành phần tham dự Hội nghị: (Chi tiết theo Phụ lục II gửi kèm). 

8. Kinh phí Hội nghị: Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành. 

9. Thông tin chi tiết và đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị: 

a) Các đơn vị gửi bản đăng ký đại biểu tham dự (theo Phụ lục III gửi kèm) 

về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trước ngày 07 tháng 9 năm 

2022 để tổng hợp. 

b) Thông tin liên hệ:  

- Thông tin chung về Hội nghị: Đề nghị liên hệ đồng chí Đào Đức Huấn (Điện 

thoại 0913.006.526); 

- Kết nối kỹ thuật với các điểm cầu trực tuyến: Đề nghị liên hệ đồng chí 

Phan Thị Minh Phượng (Điện thoại: 0969.088.053); 

- Đại biểu của các bộ, ngành trung ương tham dự: Đề nghị liên hệ đồng chí 

Vũ Thùy Linh (Điện thoại: 0975.761.152, địa chỉ thư điện tử: 

nghiepvuntm@gmail.com); 

- Đại biểu của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự: Đề nghị 

liên hệ đồng chí Trần Thị Thu Minh (Điện thoại: 0915.189.981, địa chỉ thư điện 

tử: khth.ntm@gmail.com). 

- Đại biểu thuộc các Hội/Hiệp hội, doanh nghiệp,… tham dự: Đề nghị liên 

hệ đồng chí Nguyễn Thành Luân (Điện thoại:0986.787.295, địa chỉ thư điện tử: 

ocopvietnam@gmai.com). 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Quý đại biểu 

tới dự Hội nghị./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- VPĐP NTM TW; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CVST:  

                                     Đào Đức Huấn 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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