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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

Số:                /BNN-KN Hà Nội, ngày         tháng  8  năm 2022 

V/v sự kiện AGRITECHNICA 2022  
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện nghiên cứu 

Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG) tổ chức sự kiện 

quốc tế AGRITECHNICA ASIA Live 2022 với chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ 

hướng tới nền nông nghiệp bền vững” từ ngày 24 – 26 tháng 8 năm 2022 tại 

Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.  

Đây là sự kiện quốc tế trọng điểm mang dấu ấn của Ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn trong năm 2022 nhằm thúc đẩy canh tác nông nghiệp 

bền vững thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại. Sự 

kiện dự kiến thu hút nhiều tổ chức Quốc tế như: Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã 

Thái Lan, Hiệp hội Nông nghiệp Đức, Đại sứ quán Đức, Hội thương mại Đức, 

Viện Lúa IRRI,… cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và bà con 

nông dân đến trưng bày, triển lãm, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, hợp 

tác giao thương, góp phần tạo động lực chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp Việt 

Nam phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, đất nước, con 

người Việt Nam với bạn bè Quốc tế. (có chương trình tổng thể Sự kiện kèm theo, 

các thông tin, hoạt động của sự kiện được liên tục cập nhật, thông báo trên 

Website địa chỉ: http://khuyennongvn.gov.vn/le-hoi-cgh_t113c151). 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Thông báo về Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 trên các kênh 

thông tin của địa phương để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và 

bà con nông dân trong Tỉnh biết về Sự kiện 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, cá nhân tham gia trưng bày, triển lãm các công nghệ, thiết bị, sản phẩm đặc 

sản, sản phẩm OCOP của địa phương tại Sự kiện. 

- Tổ chức đưa nông dân, người sản xuất đến tham quan học tập, trao đổi 

kinh nghiệm về cơ giới hóa và phát triển nông nghiệp bền vững. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan tâm 

phối hợp chỉ đạo và tham gia Sự kiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu VT, TTKNQG. 
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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 

SỰ KIỆN AGRITECHNICA ASIA Live 2022 

(từ ngày 24- 26/8/2022 tại Thành phố Cần Thơ – Việt Nam) 

 

Thời gian Nội dung Địa điểm 

Ngày thứ nhất (24/8/2022) 

8:30-12:00 Hội thảo 1: Cơ giới hoá đồng bộ hướng tới nền 

nông nghiệp bền vững 

Khách sạn Mường 

Thanh Cần Thơ 

13:30-17:00 Hội thảo 2: Tổng kết Chương trình CORIGAP Khách sạn Mường 

Thanh Cần Thơ 

Ngày thứ hai (25/8/2022) 

 HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN  

7:00-9:00 Tham quan mô hình trình diễn Viện Lúa ĐBSCL 

9:30-11:00 Lễ Khai mạc sự kiện Khách sạn Mường 

Thanh Cần Thơ 

13:30-17:00 Hội thảo 3: tham vấn xây dựng Trung tâm cơ 

khí nông nghiệp vùng ĐBSCL 

UBND Thành phố 

Cần Thơ 

18:30-20:00 Đêm kết nối (Networking Night) Khách sạn Mường 

Thanh Cần Thơ 

 HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN VÀ TRIỂN LÃM  

8:00-16:00 Trình diễn công nghệ trên đồng ruộng Viện Lúa ĐBSCL 

8:30-16:00 Triển lãm máy nông nghiệp và sản phẩm OCOP Khách sạn Mường 

Thanh Cần Thơ 

Ngày thứ ba (26/8/2022) 

8:00-16:00 Trình diễn công nghệ trên đồng ruộng Viện Lúa ĐBSCL 

8:30-16:00 Triển lãm máy nông nghiệp và sản phẩm OCOP Khách sạn Mường 

Thanh Cần Thơ 

 Ghi chú: các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia các hoạt động 

của Sự kiện theo mẫu phiếu đăng ký gửi kèm. 

 


		2022-08-04T15:44:27+0700


		2022-08-04T15:46:59+0700


		2022-08-04T15:46:59+0700


		2022-08-04T15:46:59+0700




