
 

Kính gửi:  

 - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; 

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 

- Các Trường Đại học: Thủy Lợi, Nông Lâm TP Hồ Chí 

Minh, Cần Thơ, Nha Trang, Thái Nguyên (Trường Đại 

học Nông Lâm), Đại học Huế (Đại học Nông lâm, Đại 

học Khoa học);  

- Các Viện: Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, Chính sách 

và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Cơ 

điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Lê Quốc Doanh tại Tờ trình số 307/TTr-HTQT-SP ngày 17/08/2021 

của Vụ Hợp tác quốc tế về việc Tổ chức Hội thảo khoa học về nông nghiệp giữa 

Việt Nam và Vùng Kyushu, Nhật Bản lần thứ Nhất (Hội thảo), Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phối hợp với trường Đại học Kyushu, Nhật Bản tổ chức 

Hội thảo với nội dung như sau: 

1. Thời gian dự kiến: Từ 13g00 - 17g00 ngày 05/11/2021 (thứ Sáu); 

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua ZOOM (đường link sẽ gửi sau). 

3. Mục đích: Tổ chức Hội thảo khoa học về nông nghiệp giữa Việt Nam - 

Kyushu lần thứ Nhất, hướng tới luân phiên tổ chức định kỳ 2 năm/lần tại mỗi 

nước nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trong nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương 

mại giữa Việt Nam và vùng Kyushu Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp. 

4. Đơn vị tổ chức: 

Đồng chủ trì phía Việt Nam: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.  

Phía Nhật Bản: Đại học Tổng hợp Kyushu và các đơn vị bảo trợ: Cục Kinh 

tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Kyushu (MEITI Kyushu), Cơ quan 

Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Kyushu (JICA Kyushu), Tổ chức Nghiên cứu Nông 

nghiệp Nhật Bản tại Kyushu (NARO), Liên đoàn kinh tế Kyushu (Kyukeiren). 

5. Thành phần tham gia: 

Phía Việt Nam: 

- Bộ Nông nghiệp & PTNT: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (chủ trì khai mạc);  
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- Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện 

Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau 

thu hoạch, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Thuỷ lợi, Viện chính sách 

và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, 

- Mời đại diện các Trường Đại học: Nông lâm TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 

Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Nha Trang, một số doanh nghiệp tham gia 

trình bày các nội dung liên quan. 

Phía Nhật Bản: 

- Cơ quan nghiên cứu: Đại học Tổng hợp Kyuhu (Khoa Nông nghiệp, Viện 

Nghiên cứu Nông nghiệp nhiệt đới), Đại học Saga (Khoa Nông nghiệp), Đại học 

Nagasaki (khoa Thủy sản), Miyazaki (Khoa Nông nghiệp), Đại học Kagoshima (Khoa 

Nông nghiệp, Khoa Thủy sản), Đại học Hiroshima (Khoa Quốc tế, Khoa Nông 

nghiệp), một số doanh nghiệp quan tâm. 

6. Nội dung dự kiến: Các vấn đề hiện tại và tương lai hợp tác nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp giữa hai nước. 

- Nội dung 1: Chuỗi giá trị thực phẩm (FVC), công nghệ chế biến: 

- Nội dung 2: Ứng dụng công nghệ thông tin (IT) trong sản xuất nông nghiệp; 

- Nội dung 3: Lĩnh vực thủy sản (Aquaculture); 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đề nghị Quý cơ quan: 

- Giới thiệu chương trình Hội thảo tới các cán bộ, nhà khoa học của đơn vị; 

- Đăng ký danh sách cán bộ tham gia, diễn giả trình bảy tại hội thảo (theo mẫu 

phụ lục 01 gửi kèm); 

- Gửi bài trình bày các nội dung liên quan (phụ lục 02 gửi kèm theo) tới Ban tổ 

chức trước ngày 25/10/2021; 

Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Quý Nhân, Vụ Hợp tác quốc tế, điện thoại 0913 

886 834; Email: dangquynhan.icd@gmail.com. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- VT. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (để b/c); 

- Lưu VT, HTQT (ĐQN-3). 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 
                                  

 
 
 

Nguyễn Anh Minh 
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