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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1078/GM- QLKTTW 

 
Hà Nội, ngày  11  tháng 11  năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
 

 

Kính gửi:  
 

Sau hơn 10 năm thực hiện trên diện rộng, chính sách miễn thuế sử dụng đất 

nông nghiệp và chính sách miễn thủy lợi phí đã có nhiều ảnh hưởng tích cực tới sản 

xuất nông nghiệp và đời sống hộ nông dân. Tuy nhiên, nó cũng đã làm phát sinh 

những bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, ảnh hưởng tới sự bứt phá của sản 

xuất nông nghiệp. 

Nhằm cung cấp thêm thông tin giúp hoàn thiện chính sách cho giai đoạn tới, 

được sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), Viện Nghiên cứu quản lý 

kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo: Điều chỉnh chính sách miễn thuế sử dụng đất 

nông nghiệp và chính sách miễn thủy lợi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu tại 4 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. 

- Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 22/11/2019 (Thứ sáu) 

- Địa điểm:  Hội trường 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 Tài chính, 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 cho Hội thảo. Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Trần Tiến Dũng, 

số điện thoại: 094.3728888; email: tiendungtran@mpi.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP, Ban KTN. 

 

 



 

 

 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

"Điều chỉnh chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và chính 

sách miễn thủy lợi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp: 

trường hợp nghiên cứu tại 4 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng" 

 

 (Kèm theo Giấy mời số 1078 /GM-QLKTTW ngày  11 /11/2019) 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

8.00 - 8.30 Đón tiếp 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 Hội thảo  PGS. TS. Trần Kim Chung 

Phó 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 cáo Điều 

chỉnh chính sách miễn thuế sử 

dụng đất nông nghiệp và chính 

sách miễn thủy lợi phí nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp: trường hợp nghiên cứu 

tại 4 tỉnh vùng Đồng bằng sông 

Hồng 

TS. Nguyễn Hữu Thọ 

Phó Trưởng ban, Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và 

lĩnh vực, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 

ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

9.30 – 111.15 Thảo luận, phát biểu ý kiến 

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 

11.15 - 11.30 Bế mạc Hội thảo  

PGS.TS. Trần Kim Chung 

Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh 

tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

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

 


