
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:   86 /GM-KTHT-HTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           

          Hà Nội, ngày 08  tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Diễn đàn hợp tác xã nông nghiệp 

Chủ đề: Phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong các hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

 

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Khoa học phát 

triển nông thôn Việt Nam trân trọng kính mời: 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

Tham dự Diễn đàn hợp tác xã nông nghiệp với chủ đề “Phát triển kinh tế 

nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu trong các hợp tác xã nông 

nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. 

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/11/2022.  

2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp. 

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường sảnh SAPPHIRE, Khách Sạn Đông Hà 

Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

4. Nội dung: Chương trình Diễn đàn kèm theo. 

5. Chủ trì Hội nghị:  Ông Lê Đức Thịnh- Cục trưởng, Cục KTHT và PTNT. 

6. Thành phần tham dự: 

Dự kiến 140 đại biểu tham dự trực tiếp, bao gồm: 

- Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, ngành liên quan. 

- Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các 

Cục, Vụ, Viện, Trường. 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, 

thành phố vùng: Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

- Đại diện 02 HTX nông nghiệp 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, 

Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và TP Cần Thơ (Đề nghị Chi 

cục Phát triển nông thôn các tỉnh, TP mời giúp HTX nông nghiệp tham dự). 

- Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã một số huyện trên địa bàn 

TP Cần Thơ (Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn TP Cần Thơ mời giúp). 



- Đại diện một số chuyên gia; doanh nghiệp tham gia liên kết; một số cơ quan 

truyền thông; tổ chức quốc tế có hoạt động hỗ trợ phát triển HTX. 

7. Đề nghị: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Phát triển nông thôn tổng hợp, gửi 

danh sách đại biểu toàn tỉnh tham dự Diễn đàn với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT. 

- Các đại biểu tham dự thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo yêu cầu của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. 

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và đóng 

góp ý kiến tại Diễn đàn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Lưu: VT, HTTT. 
 

 

P. KTHT: 

                 Nguyễn Tiến Định 

 

VP Cục: 

                 Hà Thị Mai Phương 

 

CỤC TRƯỞNG 

   

 
 

 
 

 

Lê Đức Thịnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

Chủ đề: Phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong các hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(Kèm theo Giấy mời số: 86/GM-KTHT-HTTT  ngày 08 tháng 11 năm 2022 của 

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) 

  
 

 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7:30-8:00 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức 

8:00-8:10 Giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 

8:10- 8:20 Khai mạc Diễn đàn 
Cục trưởng Cục KTHT và 

PTNT Lê Đức Thịnh 

Phiên 1 

Phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với 

biến đổi khí hậu trong các hợp tác xã nông nghiệp vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

 

8:20-8:45 

Thực trạng và định hướng phát triển hợp tác, liên kết theo 

chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp                                

(Tham vấn một số nội dung chính về Dự thảo Nghị quyết 

Chính phủ về phát triển HTX thực hiện tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới) 

TS. Hoàng Vũ Quang 

Phó Viện trưởng Viện 

Chính sách và Chiến lược 

PTNNNT 

8:45-9:00 
Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí 

hậu và sự tham gia của các HTX nông nghiệp 

Viện nghiên cứu Phát triển 

Đồng bằng sông Cửu Long 

- Đại học Cần Thơ  

9:00-9:15 
Giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng 

ĐBSCL: Cơ hội và thách thức đối với HTX nông nghiệp 

Viện lúa Đồng bằng sông 

Cửu Long  

9:15-10:00 Thảo luận  

10:00- 10:15 Giải lao  

Phiên 2 Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp  

10:15-11:00 
Tọa đàm chủ đề 1: Nâng cao năng lực, quy mô và hiệu quả 

hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp 

Cục KTHT và PTNT; các 

chuyên gia, hợp tác xã 

nông nghiệp 

11:00-11:30 
Tọa đàm chủ đề 2: Xây dựng mối quan hệ đối tác – chính 

quyền  cơ sở - hợp tác xã nông nghiệp 

Cục KTHT và PTNT; các 

chuyên gia, hợp tác xã 

nông nghiệp 

11:30-11:45 Phát biểu kết luận Diễn đàn  
Cục trưởng Cục KTHT và 

PTNT Lê Đức Thịnh 

 

 

 

 

 



 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DIỄN ĐÀN HTX NÔNG NGHIỆP 

Chủ đề: Phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong các hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

 
 

 

1. Đề nghị các đại biểu đăng ký tham dự Diễn đàn tại địa chỉ: trước ngày 

16/11/2022. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzbBrR5-R_ZEYg7UZAJ198UF-

AQMXWaY/edit#gid=1565389686 

 

 
 

2. Tài liệu Diễn được đăng tải trên Website: https://dcrd.gov.vn/tai-lieu-dien-

dan-a491.html bắt đầu từ ngày 17/11/2022. 

 

 

 

3. Thông tin chi tiết đại biểu liên hệ cán bộ phụ trách như sau:  

- Đại biểu Trung ương; doanh nghiệp; Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND 

xã trên địa bàn TP Cần Thơ: Ông Dương Văn Nghĩa, ĐT/Zalo 0914 8262 689. 

- Đại biểu Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn một số 

tỉnh, TP: Bà Lê Thanh Huyền, ĐT/Zalo 0354 999 519.  

- Đại biểu HTX nông nghiệp: Bà Hồ Thị Hà, ĐT/Zalo 0386 914 156.  

- Đại biểu chuyên gia, tổ chức quốc tế, báo chí: Bà Nguyễn Thị Tình, ĐT/Zalo 

0986 725 686. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzbBrR5-R_ZEYg7UZAJ198UF-AQMXWaY/edit#gid=1565389686
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MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HẬU CẦN DIỄN ĐÀN HTX NÔNG NGHIỆP 

Chủ đề: Phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong các hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long  

(dành cho đại biểu hợp tác xã) 

 

Các đại biểu Hợp tác xã (HTX) có khoảng cách từ trự sở HTX đến địa điểm 

tổ chức Diễn đàn tại Khách Sạn Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, Q. Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ từ 15km trở lên, được hưởng các chế độ như sau: 

1. Tiền phương tiện đi lại: 

- Di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ máy bay). 

- Các đại biểu lưu ý Ban tổ chức không thuê xe riêng cho việc đi lại của cá 

nhân từng đại biểu. 

- BTC sẽ chi trả tiền di chuyển của các đại biểu theo vé giao thông công cộng 

2 chiều (cả chiều đi và chiều về, nếu có cuống vé và đóng dấu của nhà xe). 

2. Phòng nghỉ: 

Phòng nghỉ cho đại biểu HTX được Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đặt và chi 

trả trực tiếp cho khách sạn như sau: 

Ngày đến/ Check in: 12h ngày 17/11/2022. Ngày đi/ check out: 12h 

18/11/2022, tối đa 01 đêm 

Khách Sạn Đông Hà Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ. ĐT: 02923 656 656. 

Các chi phí phát sinh khác (mini bar, giặt ủi, v.v…) sẽ do khách tự thanh toán. 

Lưu ý: Chế độ phòng nghỉ chỉ dành cho đại biểu HTX, không dành cho đối 

tượng tài xế, chở đại biểu tham dự. 

3. Công tác phí: 

- Bữa sáng ngày 18/11/2022 ăn tại Khách Sạn Đông Hà Fortuneland (theo chế 

phòng ngủ). 

- Bữa trưa ngày 18/11/2022 ăn tại Khách Sạn Đông Hà Fortuneland (ăn tiệc 

cùng các đại biểu dự Diễn đàn). 

4. Các giấy tờ đại biểu HTX nộp cho Ban tổ chức (BTC): 

Để thanh toán được tiền phương tiện đi lại, phòng nghỉ, công tác phí cho các 

đại biểu HTX, đề nghị các đại biểu HTX nộp cho BTC các giấy tờ sau: 

1) Công văn cử người có đóng dấu HTX (theo mẫu gửi kèm Giấy mời); 

2) Cuống vé giao thông công cộng, có đóng dấu của nhà xe. 

3) Số tài khoản, tên chủ tài khoản, ngân hàng (trong trường hợp dùng để 

chuyển khoản). 

Lưu ý: Các đại biểu chỉ được chi trả tiền khi có Công văn cử người; cuống 

vé giao thông công cộng, có đóng dấu của nhà xe. 



5. Liên lạc về hậu cần Diễn đàn: 

Đại biểu vui lòng gửi đăng ký xác nhận tham gia Diễn đàn tại đường link:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzbBrR5-R_ZEYg7UZAJ198UF-

AQMXWaY/edit#gid=1565389686 

 

 

 

Hoặc liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tình, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, ĐT/Zalo 

0986 725 686. 

Email: phongkinhtehoptacbnn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzbBrR5-R_ZEYg7UZAJ198UF-AQMXWaY/edit#gid=1565389686
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzbBrR5-R_ZEYg7UZAJ198UF-AQMXWaY/edit#gid=1565389686
mailto:phongkinhtehoptacbnn@gmail.com


Mẫu Công văn cử người của HTX: 

 

HỢP TÁC XÃ  

……………………………………. 

……………………………………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /HTX- CV  , ngày       tháng       năm 2022 

V/v đăng ký cán bộ tham dự 

…………………………. 

 

 

Kính gửi: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

Căn cứ Giấy mời số  ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

HTX…………………………………………………………………………….cử 

những đại biểu có tên trong danh sách sau đây tham dự: ả 

 

TT Họ và tên Chức danh Thuộc diện 

1 Nông Văn Tịch CN Không hưởng lương từ NSNN 

2 Vũ Thị Lan PCN Không hưởng lương từ NSNN 

   Không hưởng lương từ NSNN 

   Không hưởng lương từ NSNN 

Đề nghị quý cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu tham dự Diễn 

đàn./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC   
- Như trên;  
- Lưu: VT.  
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