SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 355 /TTDVNN&NSNT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 5 năm 2022.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham dự “Hội thảo tổng kết dự án và
quảng bá sản phẩm giá trị gia tăng”

Kính gửi: ……………………………………………………….
……………………………………………………….
Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTDVNN&NSNT ngày 04 tháng 3 năm
2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn về việc Tổ
chức các Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và
có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và thanh niên tỉnh Đồng Tháp.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn trân trọng kính
mời đại diện quý cơ quan, đơn vị tham gia “Hội thảo tổng kết dự án và quảng
bá sản phẩm giá trị gia tăng”, với các nội dung như sau:
1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2022.
2. Địa điểm: Tại SEN Coffee HOUSE số 38 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ
Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
3. Chủ trì Hội thảo: ông Trần Thanh Tâm- Chi cục Trưởng Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp.
(Đính kèm theo chương trình chi tiết)
Công văn này thay cho thư mời. Đề nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, thành phố Cao Lãnh hỗ trợ mời nông dân tham
gia mô hình chia sẽ kinh kết quả thực hiện tai Hội thảo. Đồng thời, Trung tâm đề
nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Cao Lãnh chia sẽ tham luận tại
hội thảo (Đính kèm theo nội dung chương trình bên dưới).
Rất mong quý cơ quan, đơn vị quan tâm và sắp xếp thời gian đến dự1./.
Nơi nhận:
- Như phụ lục 1;
- BGĐ TTDVNN&NSNT;
- Lưu: VT.P.KTCNCN./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Nhãn

1

Chi tiết vui lòng liên hệ ông Nguyễn Trí Tuệ-0907.887.008

CHƯƠNG TRÌNH
Hội thảo tổng kết dự án và quảng bá sản phẩm giá trị gia tăng
(Kèm theo Công văn số 355 /TTDVNN&NSNT ngày 16
20 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch
nông thôn Đồng Tháp)
STT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

01

7 giờ 30 phút- 08 giờ 00 phút

Đón tiếp đại biểu, khách dự

02

08 giờ 00 phút-08 giờ 20 phút

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08 giờ 20 phút-09 giờ 00 phút

- Báo cáo tổng kết dự án và quảng bá sản phẩm giá trị - Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp và Nước sạch nông thôn;
gia tăng

Trung tâm DVNN và Nước sạch
nông thôn Đồng Tháp

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 20 phút;

- Tham luận kết quả triển khai thực hiện mô hình tại địa - Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp thành phố Cao Lãnh
phương;

09 giờ 20 phút đến 09 giờ 35 phút;

- Chia sẽ kết quả thực hiện mô hình của nông dân huyện - Nông dân Cao Văn Tích
huyện Thanh Bình;
Cao Lãnh;

09 giờ 35 phút đến 09 giờ 50 phút;

- Chia sẽ kết quả thực hiện mô hình của nông dân huyện
huyện Cao Lãnh
Thanh Bình;

09 giờ 50 phút đến 10 giờ 05 phút

- Chia sẽ kết quả thực hiện mô hình của nông dân thành thành phố Cao Lanh;
phố Cao Lãnh

10 giờ 05 đến-10 giờ 20 phút

Giải lao

04

- Nông dân Nguyễn Phú Hiệp
- Nông dân Trần Minh Lộc

05

Tất cả đại biểu tham dự

06

10 giờ 20 phút- đến 11 giờ 30 phút Trao đổi, thảo luận

Tất cả đại biểu tham dự

07

11 giờ 30 phút

Trung tâm DVNN và Nước
sạch nông thôn Đồng Tháp

Tổng kết, Kết thúc

Phụ lục 1
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
Hội thảo tổng kết dự án và quảng bá sản phẩm giá trị gia tăng
Số
lượng
tham
dự

TT

Thành phần tham dự

I

Thành phần Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và các đơn vị trực thuộc Sở

1

Mời đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

1

2

Ban Quản lý các dự án IFAD, UNIDO và GIC tỉnh
Đồng Tháp

1

3

Văn phòng Điều phối TCC và NTM

1

4

Chi cục Trồng trọt và BVTV

1

5

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch
nông thôn

4

6

Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao

1

7

Chi cục Phát triển nông thôn

1

II

Ghi chú

Các sở, ngành Tỉnh và địa phương

1

Sở Khoa học và Công nghê

1

2

Sở Công Thương

1

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

4

Hội nông dân tỉnh

20

5

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

1

6

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Tháp

1

7

Sở Thông tin và Truyền thông

1

8

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp

1

Đề nghị Hội
nông dân Tỉnh
hỗ trợ mời mời
20 nông dân
trồng xoài cùng
tham dự

9

Đại diện Phòng nông nghiệp và PTNT các huyện
Cao Lãnh, Thanh Bình, Lấp Vò, Tháp Mười, và
Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh và Phòng Kinh
tế thành phố Sa Đéc.

10

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Thanh
Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Tháp Mười và thành phố
Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc

11

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Bình, Lấp Vò,
Tháp Mười, Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh, thành
phố Sa Đéc.

12

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Lãnh, Thanh
Bình, Lấp Vò, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh và
thành phố Sa Đéc.

13

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Thanh
Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Tháp Mười và thành phố
i

06

Mỗi đơn vị cử
01 đại biểu
tham dự

06

Mỗi đơn vị cử
01 đại biểu
tham dự

06

Mỗi đơn vị cử
01 đại biểu
tham dự

06

Mỗi đơn vị cử
01 đại biểu
tham dự

20

Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp
mỗi huyện hỗ
trợ mời nông
dân trồng xoài
cùng tham dự.
Mỗi huyện 03
người. Riêng
thành phố Cao
Lãnh có thể mời
05 hộ nông dân

20

Đề nghị Hội
phụ nữ Tỉnh hỗ
trợ mời hội viên
cùng tham dự
(Lưu ý: ưu tiên
mời những hội
viên hoặc gia
đình hội viên có
tham gia trồng,
chế biến xoài
bảo quản, thu
mua xoài…trên
địa bàn Tỉnh)

20

Đề nghị Tỉnh
Đoàn hỗ trợ
mời đoàn viên
tham dự (Lưu ý:
ưu tiên mời
những đoàn
viên hoặc gia

Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc .

Hội viên Hội phụ nữ
13

14

Đoàn viên thanh niên

đình đoàn viên
có tham gia
trồng, chế biến
xoài, bảo quản,
thu mua xoài…
trên địa bàn
Tỉnh)
III

Công ty, doanh nghiệp

1

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

1

2

Công ty cổ phần Mỹ Lan

1

3

Trang trại nông nghiệp sinh thái Ecodota

1

4

Công ty TNHH Long Uyên

1

5

Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit

1

V

Các viện, trường

1

2

V

Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Cao Đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Các Hợp tác xã, Hội quán, Tổ hợp Tác, nông
dân, cơ sở thu mua, chế biến xoài tại địa
phương

Tổng cộng

05

Đề nghị Trường
hỗ trợ mời 04
bạn đoàn viên
thanh niên
chuyên ngành
nông nghiệp
cùng tham…

05

Đề nghị Trường
hỗ trợ mời 04
bạn đoàn viên
thanh niên
chuyên ngành
nông nghiệp
cùng tham dự…

24

Đề nghị Trung
tâm Dịch vụ
nông nghiệp cấp
huyện hỗ trợ
mời. Mỗi huyện
mời 04 tổ chức,
cá nhân cùng
tham gia.

150

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện hỗ trợ chuyển công văn này đến
Hội liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện (Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Lấp Vò, Tháp Mười, thành phố Cao
Lãnh và thành phố Sa Đéc.)
i

