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GIẤY MỜI
Về việc mời dự Hội thảo“Các giải pháp kỹ thuật sản xuất theo hướng
sinh học hiệu quả và bền vững”
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND huyện Kế Sách về việc liên
kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm
cho bà con nông dân;
Nhằm giúp bà con nông dân hiểu rõ cơ sở khoa học của mô hình sản xuất
mới; đồng thời tạo được sự đồng thuận giữa nông dân và doanh nghiệp cho việc
liên kết thực hiện các mô hình hiệu quả.
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kế Sách phối hợp cùng Công ty Cổ
phần EMI Nhật Bản tổ chức buổi hội thảo “Các giải pháp kỹ thuật sản xuất theo
hướng sinh học hiệu quả và bền vững”.
- Thời gian: 8giờ 30 ngày 08/5/2022 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Hội trường liên Trạm huyện Kế Sách.
Kính mời thành phần tham dự:
Cấp tỉnh:
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh.
Cấp huyện:
- Thường trực UBND huyện;
- Trạm Khuyến nông;
- Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Kế Sách.
Cấp xã:
- Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp các xã, thị trấn;
- Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn (UBND các xã, thị trấn mời
giúp).
Kính đề nghị quý đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần để buổi hội thảo đạt
kết quả tốt.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- PCT LH Phong;
- Cty EMI;
- Lưu PNN.
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