
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
_______________________ 

Số:            /GM-BNN-HTQT 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 
 

 

GIẤY MỜI HỌP 
Hội thảo tham vấn về Tiềm năng và Cơ hội hợp tác nông nghiệp  

Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2021-2025. 
____________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

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

 -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo tham vấn Tiềm năng và Cơ hội 

hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

  Mục tiêu:  Xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng nhằm thúc đẩy hợp 

tác song phương giữa hai quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

  Thời gian:  13h00 - 17h00 ngày 08/11/2021  

 Địa điểm:  Phòng hội thảo 102 - Nhà A, 

    Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT 

    số 16 Thụy Khuê Tây Hồ, Hà Nội 

 Chủ trì:  Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế 

  Nội dung:  Thảo luận và xây dựng các nội dung đề xuất cho “Tầm nhìn 

hợp tác trung và dài hạn giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2025”, qua đó xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng phát huy 

tối đa lợi thế so sánh của hai quốc gia, đa dạng hóa các loại hình hợp tác, đầu tư 

nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính bền vững. 

 Hình thức:   + Đại biểu tại Hà Nội: Tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến 

                                  + Đại biểu địa phương: Tham dự trực tuyến 

           Địa chỉ đường link họp: https://zoom.us, ID: 91626221341 

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý Cơ quan cử cán bộ tham dự./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ttrg Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Lưu VT, HTQT (NPT-90). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 
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https://zoom.us/


Vui lòng khẳng định tham gia với Bà Ngô Thị Ngọc Dung, email:dung.nguyen@agro.gov.vn, 

 điện thoại: 0988036987 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Hội thảo tham vấn về Tiềm năng và Cơ hội hợp tác nông nghiệp  

Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2021-2025 

 

Thời gian Hoạt động Người trình bày 

13.00 – 13.30 Đăng ký đại biểu Ban tổ chức 

13.30 – 13.45 Phát biểu khai mạc 
Vụ trưởng Vụ HTQT  

Đại diện KOICA 

Phần I Đánh giá tiềm năng hợp tác VN-HQ  

13.45 – 14.15 

Thế mạnh và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp 

nông thôn của Hàn Quốc và nhu cầu hợp tác 

trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 

2021 - 2025 

Chuyên gia Hàn Quốc 

14.15 – 14.45 

Đánh giá thực trạng hợp tác nông nghiệp Việt 

Nam – Hàn Quốc trong thời gian qua và tiềm 

năng phát triển giai đoạn 2021 - 2025 

IPSARD 

14.45 – 15.00 Giải lao  

Phần II 

Phiên thảo luận về Đề xuất lĩnh vực hợp tác 

trong nông nghiệp và phát triển nông thôn giai 

đoạn 2021 - 2025 

Vụ trưởng Vụ HTQT/ 

IPSARD chủ trì 

15.00 – 15.30 
Đề xuất của 01 số địa phương, một số doanh 

nghiệp  

Một số địa phương, 

doanh nghiệp 

15.30 – 16.30 Thảo luận 
Vụ trưởng Vụ HTQT/ 

IPSARD chủ trì 

16.30 – 16.45 Kết luận và bế mạc 
Vụ trưởng Vụ HTQT/ 

IPSARD chủ trì 
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