
      
 

THƯ MỜI THAM DỰ 

DIỄN ĐÀN NÔNG NGHIỆP MÙA THU 2019 

“CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ” 

 

Kính gửi:  

 

Việt Nam là một trong những quốc gia có mức bình quân ruộng đất theo đầu người thấp 

nhất thế giới. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân đầu người ở Việt Nam là 0,25 ha, trong 

khi đó trên thế giới là 0,52 ha và trong khu vực là 0,36 ha. Nền nông nghiệp Việt Nam được phát 

triển chủ yếu dựa vào khoảng 10 triệu hộ nông dân cá thể với trên 76 triệu thửa và mảnh ruộng nhỏ 

lẻ, phân tán. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất cho việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, 

hiện đại và bền vững trên cơ sở hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, 

với các hộ nông dân xây dựng cánh đồng lớn, vùng sản xuất tập trung công nghệ cao dưới tác động 

của thị trường, công nghiệp, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.  

Tại Việt Nam, chủ trương tích tụ và tập trung ruộng đất được đặt ra từ nhiều năm nay nhưng 

kết quả thực hiện chủ trương đó không đạt được mục tiêu kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân 

chủ yếu của tình trạng này là ở chỗ thị trường đất nông nghiệp chưa phát triển do các bất cập trong 

chính sách đất nông nghiệp hiện hành.  

Trong bối cảnh đó, Liên minh Nông nghiệp, với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam Việt Nam, tổ 

chức Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu 2019 với chủ đề: “Chính sách đất đai và sự phát triển Nông 

nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.” Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu 2019 là sự kiện 

lớn nhất trong năm của chuỗi các Diễn đàn chính sách nông nghiệp Việt Nam (VAPF) là nơi quy tụ 

các nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách, doanh nghiệp, người nông dân, giới truyền 

thông nhằm cùng thảo luận về các vấn đề chính sách quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam 

hiện nay.  

Thông tin cụ thể về Diễn đàn như sau: 

Thời gian: 08:00 – 16:00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 2, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội. 

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị tới tham dự Diễn đàn. Sự hiện diện của quý vị sẽ 

đóng góp vào thành công của Diễn đàn 

 



      
 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý chuyên gia vui lòng xác nhận sự tham dự qua anh 

Nguyễn Gia Linh email: nguyen.gialinh@vepr.org.vn, điện thoại: (024) 37547506 – máy lẻ: 714 hoặc 

hotline 0975 608 677 trước 12:00 ngày 23/10/2019. 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách xin chân thành cảm ơn và rất hân hạnh được đón 

tiếp./. 

 

         TM. LIÊN MINH NÔNG NGHIỆP 

         ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐIỀU PHỐI 

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành 

        Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 

mailto:nguyen.gialinh@vepr.org.vn


      
 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

DIỄN ĐÀN NÔNG NGHIỆP MÙA THU 2019 

“CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ” 

Thời gian: 08:00 – 16:00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 2, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội. 

Thời gian Chương trình 

08.00 - 08.30 Đăng ký đại biểu 

08.30 - 08.40 

Phát biểu khai mạc 

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành, Đại diện cơ quan điều phối Liên minh  

Nông nghiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

08.40 - 08.50 
Phát biểu chào mừng  

Đại diện tổ chức Oxfam 

PHIÊN TOÀN THỂ BUỔI SÁNG 

08.50 - 09.15 

Bài 1: Định hướng hoàn thiện chính sách đất đai để phát triển nông nghiệp ở nước 

ta hiện nay 

PGS. TS. Vũ Trọng Khải, Nguyên Hiệu trưởng, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn II tại TP.HCM 

09.15 – 09.40 

Bài 2: Chính sách đất đai trong nông nghiệp - Rào cản với sản xuất nông nghiệp           

hàng hóa 

TS. Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT 

09.40 – 10.05 

Bài 3: Một số góc nhìn đương đại về chính sách dịch chuyển đất đai theo hướng tích 

tụ, tập trung và tác động. 

TS. Bùi Hải Thiêm, Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội 

10.05 – 10.30 

Bài 4: Một số khó khăn trong tích tụ và tập trung ruộng đất: Trường hợp nghiên cứu 

tại vùng Đồng bằng sông Hồng 

TS. Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Kinh tế ngành và lĩnh vực, Viện 

Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 

10.30 - 10.40 Nghỉ giải lao 



      
 

10.40 - 12.00 

Thảo luận bàn tròn  

Tham gia thảo luận 

- TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Thành viên Liên minh Nông nghiệp, Nguyên Thứ 

trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch;  

- PGS.TS Vũ Trọng Khải, Thành viên Liên minh Nông nghiệp, Nguyên Hiệu trưởng, 

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tại TP.HCM; 

- Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Điều hành thảo luận 

- PGS. TS. Nguyễn Đức Thành. Đại diện cơ quan điều phối Liên minh  

Nông nghiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

12.00 - 13.00 Ăn trưa 

PHIÊN BUỔI CHIỀU 

13.30 – 13.55 

Bài 1: Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm             

cây công nghiệp - Nghiên cứu trường hợp cây Điều tỉnh Bình Phước. 

TS. Hoàng Thị Thu Huyền,  Giám đốc Trung tâm Kinh tế học, Viện KHXH vùng          

Nam Bộ 

13.55 – 14.20 

Bài 2: Mô hình hộ dân góp đất trồng cao su tại Sơn La - Thực trạng và các vấn đề       

chính sách 

TS. Nguyễn Vinh Quang, Chuyên gia nghiên cứu, Tổ chức Forest Trends 

14.20 – 14.45 

Bài 3: Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp của các nông hộ hướng tới tập trung sản 

xuất, xây dựng vùng chuyên canh nông nghiệp  

ThS. Đặng Thị Bích Thảo, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

14.45 - 15.30 Thảo luận 

15.30 - 15.35 Bế mạc 

15.35 - 16:00 Tiệc trà bế mạc 

 


