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GIẤY MỜI  

Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

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

……………..…………………………….……………………..……………… 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ 

chức “Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn” với 63 tỉnh/thành phố, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 14h00 ngày 27/12/2021 (chiều Thứ hai) 

2. Địa điểm:  

- Trung ương : Tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 

Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (Hội trường 201, nhà B6) 

- Địa phương : Tại phòng họp VNPT tỉnh, thành phố 

3. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Lãnh đạo 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Thành phần tham dự: 

a) Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Bộ Nông nghiệp & PTNT: Tập thể Lãnh đạo Bộ; Thủ trưởng, chuyên viên 

phụ trách CNTT các đơn vị thuộc Bộ;  thành viên: Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc 

Ban Chỉ đạo; một số cơ quan thông tấn báo chí. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Lãnh đạo Bộ; đại diện một số cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ.  

b) Tại các địa phương: 

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và các sở, ban, 

ngành, hợp tác xã, doanh nghiệp liên quan ở địa phương do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh, thành phố mời. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời Quý đại biểu tham dự và 

phát biểu tại Hội nghị./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c); 

- Sở NN & PTNT 63 tỉnh, tp; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, VP (TIN). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

Đặng Duy Hiển 
 



 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 Ngày 27/12/2021 

 

Thời gian Nội dung chương trình Thực hiện 

13h30-14h00 
Đón tiếp đại biểu và kết nối 

trực tuyến 

Văn phòng Bộ 

14h00-14h05 
Tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu 

Lãnh đạo Văn phòng Bộ 

14h05-14h15 Phát biểu khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Bộ NN và PTNT 

14h15 -14h45 

Chuyển đổi số ngành nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thông 

Diễn giả 

14h45-15h15 Hệ sinh thái nông nghiệp số Lãnh đạo Tập đoàn VNPT 

15h15-15h30 Nghỉ giải lao 

15h30-16h00 

Chuyển đổi số quốc gia, 

chuyển đổi số trong nông 

nghiệp, một số khuyến nghị 

tiếp cận, triển khai chuyển 

đối số trong nông nghiệp 

Lãnh đạo Bộ TTTT  

16h00- 16h45 Thảo luận Lãnh đạo 2 Bộ 

16h45 Bế mạc Hội nghị Lãnh đạo Bộ NN và PTNTT 

 

Ghi chú:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Tập 

đoàn VNPT tỉnh, thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị. 

 - Để Hội nghị đạt được kết quả cao, đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị câu 

hỏi về những vấn đề lớn, khó khăn, vướng mắc cấp bách liên quan đến Chuyển đổi số 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại đơn vị, địa phương và đăng ký về đồng 

chí Đặng Duy Hiển, Phó Chánh văn phòng Bộ, số điện thoại 0972891368; email: 

duyhienvn2005@gmail.com để tổng hợp, thời gian trước 10h ngày 27/12/2021. 
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