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GIẤY MỜI 

 

         Kính gửi:  

        

Tích tụ và tập trung ruộng đất tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, 
nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng; đang được Chính phủ từng bước thể 
chế hóa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh một số hạn chế, bất cập. 
Để có thêm thông tin kiến nghị hoàn thiện chính sách thúc đẩy tích tụ và tập trung 
ruộng đất nhanh hơn, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích của hộ nông dân, Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển 
Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo"Quyền và lợi ích của hộ nông dân trong tích tụ và 
tập trung ruộng đất". 

- Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 22/11/2018 (Thứ năm) 
- Địa điểm:  Phòng họp tầng 1 Nhà D 
           Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương  

68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội 
(Chương trình Hội thảo kèm theo) 

- Thành phần mời: đại diện một số đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương, 
Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; đại diện một số viện nghiên cứu và trường đại học; các nhà 
khoa học; đại điện chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ nông dân một số 
tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng; đơn vị thông tấn, báo chí. 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời Quý vị 
tham dự, đóng góp ý kiến và đưa tin cho Hội thảo. 

Rất mong sự có mặt của Quý vị để Hội thảo thành công tốt đẹp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VP, Ban NT. 

 

 
 

 

 



 
 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
"Quyền và lợi ích của hộ nông dân trong tích tụ và tập trung ruộng đất" 

(Kèm theo Giấy mời số 1191 /GM-QLKTTW ngày 14/11/2018) 
 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

8.00 - 8.30 Đón tiếp, giới thiệu đại 
biểu 

Đại diện, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 
Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

8.30 - 8.40 Khai mạc, chủ trì Hội thảo TS. Nguyễn Đình Cung 
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh 
tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

8.40 - 9.30 Trình bày tóm tắt Báo 
cáoquyền và lợi ích của hộ 
nông dân trong tích tụ và 
tập trung ruộng đất 

TS. Nguyễn Hữu Thọ 
Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Chính sách 
Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Quản lý 
Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

9.30 - 10.30 
Các tham vấn, góp ý 

 

1. TS. Trần Công Thắng 
Phó Viện trưởng, Viện Chính sách và Chiến 
lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2. TS. Nguyễn Tiến Cường 
Phó Viện trưởng, Viên Nghiên cứu Quản lý 
đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

3. TS. Nguyễn Văn Vương 
Phó Trưởng phòng, Phòng Cây lương thực và 
cây thực phẩm, Cục Trồng trọt, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

4. ……………………………………… 
5. …………………………………….. 

 

10.30 - 11.30 Thảo luận chung 

Toàn thể đại biểu, đại diện cho: các nhà 
quản lý, các nhà khoa học, chính quyền địa 
phương, doanh nghiệp nông nghiệp và hộ 
nông dân, phóng viên báo chí 

11.30 - 11.40 Bế mạc Hội thảo 
TS. Nguyễn Đình Cung 
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh 
tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

11.40 Ăn trưa Toàn thể đại biểu 

 
* Ban Tổ chức có bố trí nghỉ giải lao, trà nước tại Hội trường 

Địa chỉ liên hệ với Ban tổ chức HT:  anh Đinh Xuân Nghiêm (0989193677) 


	Hà Nội, ngày 14 tháng11 năm 2018

