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

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Sự kiện Lễ hội cơ giới hóa Châu Á 

AGRITECHNICA ASIA LIVE 2022 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………….. 

 

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 (có chương trình Sự kiện kèm theo).  

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 theo hướng phát triển bền vững. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Quý cơ quan, 

tổ chức, cá nhân tham dự sự kiện quan trọng và ý nghĩa này. Sự tham gia tích 

cực của Quý đại biểu sẽ góp phần tạo dấu ấn thành công cho sự kiện. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, TTKNQG. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 

 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH 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 

 Thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Nguyễn Bá Tiến, Trung tâm Khuyến 

nông Quốc gia, điện thoại: 0983655340, email: tienknqg@yahoo.com. 
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