
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

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 tổ chức hội thảo về cơ giới hóa 

trong sản xuất trái cây 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

 

Năm 2022, 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”. 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 chính sẽ diễn ra từ ngày 24 – 

26 tháng 8 năm 2022 tại Thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Ngoài ra còn có các 

hoạt động tổ chức trước Sự kiện chính nhằm thúc đẩy và các hoạt động tổ chức 

sau Sự kiện chính nhằm lan tỏa, tạo động lực chuyển đổi nền kinh tế nông 

nghiệp Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (có Quyết định phê duyệt Đề 

án tổ chức sự kiện kèm theo).  

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

Tiền Giang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 01 sự kiện 

của địa phương nhằm hưởng ứng, thúc đẩy, hướng tới Sự kiện chính như sau: 

- Chủ đề của sự kiện: Hội thảo về cơ giới hóa trong sản xuất trái cây. 

- Thời gian tổ chức: trước ngày 20/8/2022. 

- Kinh phí: cân đối từ nguồn kinh phí của tỉnh. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công Cục Kinh tế hợp tác 

và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối phát triển nông nghiệp, nông thôn 

vùng ĐBSCL, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ tỉnh Tiền Giang về nội 

dung chuyên môn và chuyên gia để tổ chức thành công hội thảo. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Hoàng Tuyển Phương, Phó trưởng 

phòng Thông tin tuyên truyền, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ĐT: 

0982585568, Email: hoangphuong.vaas@gmail.com. 

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

phối hợp của Quý Ủy ban./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cục KTHT&PTNT; 

- Văn phòng ĐP NN-NT vùng ĐBSCL; 

- Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang; 

- Lưu VT, TTKNQG. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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