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GIẤY MỜI 

Hội thảo đánh giá cảm quan thạch đen và lựa chọn sản phẩm,  

vùng bảo hộ và chủ thể nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý 

 

Thực hiện Văn bản số 37/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 14/01/2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp hội thảo đánh giá cảm quan thạch đen và 

lựa chọn sản phẩm, vùng bảo hộ và chủ thể nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.  

Để có cơ sở xác định tính chất, chất lượng của sản phẩm phục vụ xây dựng 

bản mô tả chất lượng đặc thù của sản phẩm và xác định vùng bảo hộ, chủ thể nộp 

đơn, UBND huyện Tràng Định - đồng chủ trì Hội thảo trân trọng kính mời các đại 

biểu tham dự hội thảo đánh giá cảm quan thạch đen và lựa chọn sản phẩm, vùng 

bảo hộ và chủ thể nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý như sau: 

I. Thành phần: 

1. Đồng chủ trì: 

1. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; 

2. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; 

3. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định; 

4. Giám đốc Công ty AMC. 

2. Đại biểu mời dự: 

2.1. Chuyên viên các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học 

và Công nghệ tỉnh. 

2.2. UBND huyện Văn Lãng: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện;  

- Bà Chu Thị Hạnh - Chủ cơ sở chế biến thạch ăn liền đạt OCOP 3 sao; 

- Cán bộ kỹ thuật công ty TNHH MTV Thọ Xuyến - Cánh đồng vàng xã 

Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; 

- Đại diện các hộ trồng và cơ sở thu mua hoặc xuất nhập khẩu sản phẩm 

thạch đen khô trên địa bàn huyện. 

2.3. UBND huyện Bình Gia 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 
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- Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện;  

- Ông Vy Văn Trung - Cơ sở chế biến thạch đen ăn liền xã Tân Văn đạt 

OCOP 3 sao; 

- Đại diện các hộ trồng và cơ sở thu mua hoặc xuất nhập khẩu thạch đen khô 

trên địa bàn huyện; 

2.4. UBND huyện Tràng Định  

- Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện;  

- Ông Từ Trọng Hiếu - Chủ tịch Hội sản xuất và Kinh doanh thạch đen; 

- Ông Hà Viết Quý - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất 

nhập khẩu Đức Quý; 

- Bà Nông Thị Hiên - Giám đốc Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Đại Đồng; 

- Ông Nguyễn Văn Kính - Công ty TNHH MTV thương mại nông sản Hải Bình; 

- Ông Hoàng Văn Tuyền - Công ty TNHH thương mại nông sản Tràng Định; 

- Bà Lâm Thùy Linh - Công ty TNHH thương mại nông lâm sản Yến Sinh; 

- Bà Hà Thị Tuyết Nhung - Cơ sở chế biến Thạch đen ăn liền thạch đen 

Hồng Nhung; 

- Ông Hứa Văn Quyết - Cơ sở chế biến thạch đen ăn liền Thành Phát. 

 (Chương trình Hội thảo đính kèm) 

II. Thời gian: 08h00, ngày 18/01/2022 (Thứ ba). 

III. Địa điểm: Phòng họp tầng 3 UBND huyện Tràng Định. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Đón tiếp đại biểu và chuẩn bị 

phòng họp cho Hội thảo.  

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với Công ty AMC đón tiếp đại 

biểu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Hội thảo.  

(Lưu ý: Đề nghị các đại biểu tham dự thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng dịch covid-19 theo quy định). 

UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đ/c Hữu(CVVP); 

- Lưu: Văn thư. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Hoàng Như Bách 
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