BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 222

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

/GM-BNN-VP

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh
Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Kính gửi: ……………………………………………………………….…
……………………………………………………………..……
Nhằm triển khai thực hiện Công điện hỏa tốc số 631/CĐ-TTg ngày
17/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng
bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến về phòng,
chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò”, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8:00, ngày 27/5/2021 (Thứ Năm).
2. Thành phần, địa điểm:
a) Ở Trung ương: tại Hội trường 201, nhà B6, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, gồm:
- Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư, Thường trực Ban chỉ đạo 389;
- Lãnh đạo Bộ, đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông
nghiệp và PTNT;
- Đại diện Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc
(FAO) tại Việt Nam;
- Đại diện một số doanh nghiệp có liên quan;
- Các cơ quan truyền thông.
b) Ở địa phương: Tại phòng họp trực tuyến của tỉnh, thành phố, gồm: Đại
diện lãnh đạo UBND cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên
quan trên địa bàn.
3. Nội dung: Bàn giải pháp tăng cường triển khai các biện pháp khống
chế bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
4. Chủ trì tại đầu cầu Trung ương: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.
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5. Tài liệu Hội nghị: Được đăng tải tại trang web của Cục Thú y theo địa
chỉ: https://cucthuy.gov.vn/web/guest/trang-chu, đề nghị Sở Nông nghiệp và
PTNT truy cập, in, gửi đại biểu của tỉnh tham dự Hội nghị.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời Quý đại biểu tham dự,
chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị; thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định khi dự họp.
Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị gửi về Cục Thú y (Email:
dichte.dah@gmail.com) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Cục Thú y (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Văn Thành

Đầu mối liên hệ: Võ Đình Chương, Cục Thú y, điện thoại: 0971.558383.

CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
(Kèm theo Giấy mời số
/GM-BNN-VP ngày tháng năm 2021 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

07:30 - 08:00 Đăng ký đại biểu

Cục Thú y

08:00 - 08:10 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Lãnh đạo Cục Thú y

08:10 - 08:20 Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

08:20 - 08:40 Thực trạng chăn nuôi trâu, bò ở Việt Nam

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi

08:40 - 09:00 Tình hình và thực trạng công tác phòng, Lãnh đạo Cục Thú y
chống dịch bệnh mới Viêm da nổi cục
trên trâu, bò
09:00 - 09:20 Cập nhật về tình hình dịch bệnh, kinh Đại diện Tổ chức FAO tại
nghiệm phòng, chống bệnh Viêm da nổi Việt Nam
cục của các nước trên thế giới
09:20 - 09:30 Giải lao
09:30 - 10:15 Ý kiến của các địa phương

Lãnh đạo UBND các tỉnh,
các Sở, ngành, doanh nghiệp
liên quan

10:15 - 10:40 Ý kiến của một số doanh nghiệp chăn Đại diện doanh nghiệp
nuôi, cung ứng vắc xin, thuốc thú y
10:40 - 11:15 Ý kiến của các Bộ, ngành

Đại diện các Bộ, ngành
tham dự

11:15 - 11:30 Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ
Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
(Kèm theo Giấy mời số
/GM-BNN-VP ngày tháng năm 2021 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT

Tên cơ quan, đơn vị

Số
lượng
2
4
2
2
2

Lãnh đạo và chuyên viên
Lãnh đạo Bộ và Thư ký
Lãnh đạo và chuyên viên
Lãnh đạo và chuyên viên
Lãnh đạo và chuyên viên

Thành phần

1
2
3
4
5

Văn phòng Chính phủ (Vụ Nông nghiệp)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Công Thương
Bộ Tài chính
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

2

Lãnh đạo và chuyên viên

7

Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục Thú y

20

Lãnh đạo Cục và các đơn vị

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cục Chăn nuôi
Văn phòng Bộ
Vụ KHCN&MT
Vụ Kế hoạch
Vụ Tài chính
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Pháp chế
Thanh tra Bộ
Trung tâm Khuyến nông quốc gia

3
2
1
1
1
1
1
1
1

Lãnh đạo và chuyên viên
Lãnh đạo
Lãnh đạo
Lãnh đạo
Lãnh đạo
Lãnh đạo
Lãnh đạo
Lãnh đạo
Lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh, thành
phố

17 Đại diện UBND các tỉnh, thành phố
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y/Nông
18
nghiệp/Trồng trọt và Chăn
nuôi/TTDVNN
19 Đại diện Tổ chức FAO tại Việt Nam
Đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội chăn
nuôi đại gia súc
21 Đại diện các cơ quan truyền thông
Tổng
20

63

126

2
10
12
259

Giám đốc Sở, Chi cục
trưởng/Giám đốc Trung tâm
các tỉnh, thành phố
Đại diện Tổ chức FAO tại Việt
Nam
Đại diện các doanh nghiệp,
hiệp hội chăn nuôi đại gia súc
Các cơ quan truyền thông

2
(TÊN ĐƠN VỊ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………………., ngày

tháng 5 năm 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Hội nghị trực tuyến phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò

Địa điểm: Phòng họp 201, nhà B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ tại số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Nơi nhận: Phòng Dịch tễ thú y, Cục Thú y. Email: dichte.dah@gmail.com.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thông tin liên lạc
Email

1
2
3
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

