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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022  

về “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/5/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban tổ chức 

sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022; 

Xét đề nghị của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về tổ chức sự kiện 

AGRITECHNICA Live 2022 tại Văn bản số 425/BC-KN ngày 12/7/2022; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức sự kiện 

AGRITECHNICA ASIA Live 2022 về “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền 

nông nghiệp bền vững” với nội dung chính như sau: 

1. Tên sự kiện: AGRITECHNICA ASIA Live 2022  

2. Nội dung:  

a) Trình diễn mô hình sản xuất, công nghệ và thực hành trên đồng ruộng. 

b) Trưng bày, triển lãm công nghệ, máy móc và các giải pháp sáng tạo, 

bền vững trong các lĩnh vực: Trồng trọt, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Lâm 

nghiệp, Công nghệ bảo quản chế biến, Công nghệ thực phẩm, Các sản phẩm 

OCOP tiêu biểu đặc trưng vùng miền. 

c) Các hội nghị khoa học quốc tế, hội nghị vệ tinh, hội thảo chuyên đề 

ngoài đồng ruộng. 

3. Thời gian, địa điểm: 

a) Thời gian:  

- Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022: Xây dựng mô hình trình diễn, hội 

thảo bên lề. 

- Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022: Sự kiện chính. 

b) Địa điểm:  

- Thành phố Cần Thơ: Sự kiện chính. 
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- Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: hội thảo bên lề và mô hình trình diễn. 

4. Thành phần tham gia: 

- Phía quốc tế (dự kiến 100 người), gồm: Lãnh đạo 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, một số tổ chức quốc tế và phi chính phủ, ... 

- Phía Việt Nam (dự kiến 1.500 người), gồm: Lãnh đạo Bộ Nông 

nghiệp&PTNT, đại diện 1 số đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo UBND Tp. Cần Thơ, 

đại diện 1 số Sở, Ban ngành; Ban tổ chức; các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông 

dân tham quan; cơ quan truyền thông báo chí;… 

5. Đơn vị chủ trì tổ chức: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 

6. Đơn vị quốc tế phối hợp: Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG) và Viện 

Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI). 

7. Kinh phí dự kiến: 

- Kinh phí của nước chủ nhà: 450.000.000 đồng (bốn trăm năm mươi triệu 

đồng), từ nguồn kinh phí khuyến nông thường xuyên năm 2022 của Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia. 

- Kinh phí của phía Bạn: chi trả cho các khoản hội thảo quốc tế, đêm kết nối. 

- Kinh phí huy động: Phục vụ cho các hoạt động của sự kiện. 

(Chi tiết tại Đề án đính kèm) 

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ như sau: 

1. Giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì, phối hợp với Hiệp hội 

nông nghiệp Đức, Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành phố Cần Thơ và các địa phương, đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện sự kiện theo đúng Đề án đã được phê duyệt đảm bảo 

tiết kiệm, hiệu quả, an ninh, an toàn trong bối cảnh Covid 19, tuân thủ các quy 

định hiện hành về tài chính, tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam và quản lý thông tin đối ngoại. 

2. Vụ Tài chính: thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết (phần kinh phí của 

nước chủ nhà); hướng dẫn quy trình, thủ tục tài chính theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài 

chính, Cục trưởng các Cục: Trồng trọt, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, 

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Chánh Văn phòng Điều phối Nông 

thôn mới Trung ương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ban tổ chức 

sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để biết); 

- UBND TP. Cần Thơ (để p/h); 

- Bộ Công an (để p/h); 

- Bộ Ngoại giao (để p/h); 

- BTC sự kiện; 

- Lưu: VT, HTQT. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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