Ngày 24 tháng 10 năm 2016
Japan Vietnam Festival 2016 (JVF) Hội thảo Nông nghiệp
Hướng dẫn về hội thảo “Kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam- Định hướng tương lai gần”
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
Hội Nông dân Việt Nam (VNFU)
Kính gửi các quý vị,
Là một quốc gia nông nghiệp lớn, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo, điều, cà phê, hạt tiêu… lớn nhất thế
giới. Thêm vào đó, với thực trạng là mức thu nhập và sức mua trong nước cũng như các quốc gia trong khu vực tăng cao, tiêu
dùng nội địa ngày càng lớn và có thể dự đoán còn tăng hơn nữa trong tương lai, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực trong việc tăng
năng suất nông nghiệp, Chính phủ Nhật Bản, JICA cũng tăng cường hỗ trợ, hợp tác công tư nhằm xây dựng chuỗi giá trị thực
phẩm ở Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với việc xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm, biến Nông nghiệp Việt Nam thành ngành Công
nghiệp thứ sáu, sự đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân, sự nỗ lực trong đào tạo phát triển nhân lực kinh doanh nông nghiệp, tiếp
nhận thực tập sinh kỹ thuật cũng là việc cần thiết. Nhân dịp sự kiện Japan Vietnam Festival (JVF) 2016 được tổ chức tại TP Hồ
Chí Minh, JICA phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam (VNFU) tổ chức buổi hội thảo nông nghiệp với chủ đề “Kinh doanh nông
nghiệp tại Việt Nam- Định hướng tương lai gần”.
Trong buổi hội thảo này, thông qua phần diễn thuyết và thảo luận nhóm của các diễn giả đến từ chính phủ cũng như các doanh
nghiệp tư nhân Việt Nam và Nhật Bản, những kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản đang triển
khai hình thức nông nghiệp định hướng tương lai gần và những cách tiếp cận tiên tiến từ phía Việt Nam cũng sẽ được chia sẻ.
Mục đích của buổi hội thảo là nhằm thảo luận, xem xét các cách tiếp cận, các giải pháp cần thiết để phát triển hơn nữa nền Nông
nghiệp của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Buổi hội thảo hướng đến các doanh nghiệp tư nhân, đoàn thể, các vị đại biểu
chính phủ hai nước Nhật Việt quan tâm tới nền Nông nghiệp Việt Nam. Kính mời các vị đại biểu quan tâm tới chủ đề đăng ký
tham gia với Văn phòng ban thư ký Hội thảo theo thông tin đính kèm cuối văn bản.
Thời gian： Ngày 19 tháng 11 năm 2016 (Thứ Bảy)
Phần 1 Diễn thuyết
Phần 2 Thảo luận nhóm (Panel Discussion)

14:00～15:00
15:15～16:30

(Tiếp đón đại biểu từ 13:15)

Địa điểm： Khách sạn New World Saigon
Hội trường Bến Thành, Tầng 1
Địa chỉ：76 Đường Lê Lai, Quận 1. TP Hồ Chí Minh (http://saigon.newworldhotels.com/en/)
Chương trình： Phần 1 Diễn thuyết
13:15
Mở cửa hội trường・Tiếp đón đại biểu
14:00 – 14:05
Phát biểu khai mạc
Ông Lều Vũ Điều, Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam (VNFU)
14:05 – 14:10
Phát biểu của khách mời
14:10 – 14:20
Tiếp cận của JICA trong lĩnh vực Nông nghiệp
Phó trưởng đại diện JICA VP Việt Nam, Ông Kakioka Naoki
14:20 – 14:30
Hội Nông dân Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Định, Trưởng ban hợp tác Quốc tế, Hội Nông dân Việt Nam (VNFU)
14:30 – 14:40
Đại diện Bộ NN và PTNT (MARD)
14:40 – 14:50
Hỗ trợ hình thức kinh doanh nông nghiệp tiên tiến ở Việt Nam của Công ty Salad Bowl
Ông Sakurai-Trưởng bộ phận KDQT, Công ty Salad Bowl
Bà Nguyễn Trà My, Chủ tịch Công ty cổ phần PAN-SALADBOWL
14:50 – 15:00
Cách tiếp cận mới trong việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật
Ông Mayanagi Masatsugu, Thư ký HTX NN Thị trấn Koshimizu
15:00 – 15:15

Nghỉ giải lao

Phần 2 Thảo luận nhóm
15:15 – 15:20
Phát biểu khai mạc phần 2
Chủ tịch Ủy ban điều hành JVF 2016. Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị
Việt-Nhật, Ông Takebe Tsutomu
15:20 - 16:10
Thảo luận nhóm
Nhóm thảo luận:
1

Trưởng Đại diện JICA Văn phòng VN (Điều phối)
Ông Fujita Yasuo
Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân VN (VNFU) (Điều phối) Ông Lều Vũ Điều
Đại diện Bộ NN&PTNN (MARD)
Đại diện UBND Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện UBND Tỉnh Đồng Tháp
Tổng GĐ điều hành Công ty CP Vinotek (VJSC)
Ông Lê Trung Tuân
Thư ký HTX NN Thị trấn Koshimizu
Ông Mayanagi Masatsugu
Giám đốc điều hành Tập đoàn HTX Nông nghiệp Wagoen kiêm
Ông Kiuchi Hirokazu
Tổng GĐ điều hành Công ty CP Wago
Tổng phụ trách Việt Nam kiêm Tổng giám đốc chi nhánh Hà Nội, Ông Matsuyama Yasuo
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU)
Trả lời câu hỏi
Bế mạc
Trưởng Đại diện JICA Văn phòng VN, Ông Fujita Yasuo
Số người tham dự： Khoảng 300 người
Ngôn ngữ： Việt- Nhật (dịch đồng thời)

16:10 – 16:25
16:25 – 16:30
Phí tham dự： Miễn phí

Đường cắt

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO NÔNG NGHIỆP “KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI GẦN”(FAX：+84-4-3555-3321)
Thời gian： Ngày 19 tháng 11 năm 2016 (Thứ 7)

14：00～16：30 (Tiếp đón đại biểu：13:15～)

Địa điểm： Khách sạn New World Saigon (76 Đường Lê Lai, Quận 1. TP Hồ Chí Minh)
【Cách thức đăng ký tham dự】
：Hạn đăng ký là ngày 16 tháng 11 năm 2016 (Thứ Tư), chọn một trong các hình thức sau:
① Đăng ký qua E-mail
Gửi thông tin đơn vị công tác, họ tên, địa chỉ liên lạc (ví dụ: email…) của người tham dự qua email tới cán bộ phụ trách
Ban thư ký hội thảo.
General Foundation East Asia Research Institute (The TOA institution/Toasoken) E-mail: doancuong@toasoken.asia
(Đầu mối：Ông Đoàn Mạnh Cường)
② Đăng ký qua Fax
Điền đầy đủ thông tin đơn vị, họ tên, địa chỉ liên lạc theo bảng dưới đây và gửi tới cán bộ phụ trách Ban thư ký Hội thảo.
General Foundation East Asia Research Institute (The TOA institution/Toasoken) E-mail: doancuong@toasoken.asia
Fax：+84-4-3555-3321

(Đầu mối: Ông Đoàn Mạnh Cường)

Tel: +84-98-153-5629

【Họ và tên ①】

【Tên đơn vị】

【Họ và tên ②】
【Họ và tên ③】
(E-mail)

(Tel)

※ Thời hạn đăng ký: Ngày 16/11/2016 (Thứ 4) (Dừng nhận đăng ký khi đạt đủ số người)
※ Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến Hội thảo lần này xin hãy liên lạc theo địa chỉ dưới đây
【Bộ phận hướng dẫn】：
① Liên quan đến nội dung buổi hội thảo ： JICA Southeast Asia and Oceania Department 3rd Division, Ông Chiba Itaru
E-mail: Chiba.Itaru@jica.go.jp Tel: +81-3-5226-9068
②

Liên quan đến địa điểm và chương trình hội thảo: Bà Yagi Noriko, Văn phòng JICA Việt Nam
E-mail: Yagi-Noriko@jica.go.jp Tel: +84-4-3831-5005 (Máy lẻ：132)
Các câu hỏi liên quan đến việc đăng ký tham dự hội thảo xin gửi tới địa chỉ VP Ban thư ký Hội thảo dưới đây

Japan Vietnam Festival (JVF) 2016 Ban thư ký Hội thảo Nông nghiệp
The TOA Institution (Toasoken) Văn phòng Đại diện Hà Nội (Đầu mối：Ông Đoàn Mạnh Cường)
Địa chỉ: Tầng 6, 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel：+84-98-153-5629

Fax：+84-4-3555-3321

E-mail: doancuong@toasoken.asia
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