
 
 

 

 

Để xác nhận tham dự Hội thảo, Quý đại biểu vui lòng đăng ký 
thông tin theo đường link: 
https://forms.gle/n63heQS3i4dE5bYs6 
hoặc Quét mã QR. 
Thời gian chốt danh sách đăng ký trước 17h00 ngày 22/10/2021.  

 

GIẤY MỜI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 
 

Kính gửi: 
 

VPĐP Nông thôn mới các Tỉnh/Thành phố 

Trong khuôn khổ Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng 
làng thông minh, xã kết nối góp phần hiện đại hóa nông thôn”, Hợp tác xã Nông 
nghiệp Số tổ chức Hội thảo: “Lý luận, thực tiễn và định hướng xây dựng Làng 
thông minh – Xã kết nối”. 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ và cùng thảo luận về các kết quả 
nghiên cứu mô hình Làng thông minh trên thế giới và các định hướng xây dựng, phát 
triển mô hình Làng thông minh – Xã kết nối với đặc thù Nông thôn mới tại Việt Nam. 

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30, ngày 23/10/2021. 
(Địa chỉ truy cập hội thảo sẽ được gửi đến Email của Quý đại biểu theo thông 

tin ghi trong biểu mẫu đăng ký tham dự hội thảo). 
Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến để 

Hội thảo thành công tốt đẹp. 
Chi tiết thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Đình Tĩnh – Thư ký Hội thảo. 
Điện thoại: 0966688650; Email: office@htxnongnghiepso.com. 
Xin trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021 
TM. BAN TỔ CHỨC 

 
 
 

 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

Lê Anh Hoàng 

 
 



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
 (07h30 – 11h30, Ngày 23/10/2021)  

07h30 – 08h00 Đăng ký đại biểu (truy cập phòng họp) 

08h00 – 08h10 Giới thiệu đại biểu và Chương trình Hội thảo 

08h10 – 08h20 Khai mạc: 
- Phát biểu khai mạc (PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh) 
- Phát biểu của đại diện HTX Nông nghiệp Số 

08h20 – 10h00 Trình bày báo cáo 

08h20 – 08h40 Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng “Làng 
thông minh” ứng dụng công nghệ số. 
PGS.TS Phạm Quang Hà – Chủ tịch HĐKH Nông nghiệp Số 

08h40 – 09h00 Khung pháp lý, thể chế, chức năng các trụ cột, hạ tầng số xây 
dựng “Làng thông minh – Xã kết nối” trên cơ sở thực tiễn về 
xây dựng nông thôn mới và kinh tế số. 
Ths. Lê Trọng Hải – Viện Chính sách và Chiến lược Phát 
triển Nông nghiệp Nông thôn 

09h00 – 10h20 Dự thảo bộ tiêu chí đánh giá “Làng thông minh – Xã kết nối” 
PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh – Học viện Công nghệ Bưu chính 
Viễn thông 

09h20 – 09h40 Kết quả triển khai mô hình Xã thông minh tại Thừa Thiên 
Huế 
TS. Hoàng Bảo Hùng - Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

09h40 – 10h00 Phát triển kinh tế hợp tác trong xây dựng các giải pháp Làng 
thông minh 
PGS.TS Đào Thế Anh - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt 
Nam 

10h00 – 10h10 Nghỉ giải lao 

10h10 – 11h20 Thảo luận 

11h20 – 11h30 Tổng kết (PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh - Chủ nhiệm đề tài) 

 


