
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 

Số: 313 /GM- CSCL-TTTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng  09   năm 2022 

 

GIẤY MỜI 
Tọa đàm Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong  

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 

Kính gửi: ……………………………………………………………. 

 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng đã 

thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển 

với nhiều điểm đổi mới. Đối với ngành nông nghiệp, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý 

nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp hướng tới 

nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn và sẽ có tác động lớn đến cộng đồng doanh 

nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.  

Với mong muốn đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nhóm làm việc về 

Đầu tư có trách nhiệm trong Nông nghiệp (Nhóm RAI) gồm có các tổ chức Trung tâm Thông tin 

phát triển nông nghiệp nông thôn (AgroInfo) trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển 

nông nghiệp nông thôn (IPSARD), Trung tâm Nghiên cứu nông thôn và phát triển cộng đồng 

(CCRD), Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên thiên nhiên (CEGORN), Trung tâm Nghiên 

cứu Văn hóa bản địa (RIC), Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi 

(CISDOMA), và một số chuyên gia trong lĩnh vực đất đai, đầu tư nông nghiệp) đã thực hiện hoạt 

động “Rà soát và xây dựng báo cáo góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi”.  

Nhằm phát huy vai trò cầu nối của Chính phủ và doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi 

và hợp lý của văn bản, IPSARD (đại diện cho nhóm RAI) chủ trì, phối hợp với Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tọa đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông 

nghiệp trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT trân 

trọng kính mời Ông/Bà tham dự tọa đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”. 

Thời gian: 08.00 -11.30, Thứ Ba, ngày 04/10/2022. 

Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 

(Chương trình dự kiến đính kèm theo Phụ lục 01) 

Xin vui lòng đăng ký trước thứ Sáu ngày 30/9/2022 (Mẫu đăng ký đại biểu tham dự 

đính kèm theo Phụ lục 02). 

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự có mặt của Quý vị đại biểu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

 



 
 

PHỤ LỤC 01 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

(Kèm theo Giấy mời số 313/GM-CSCL-TTTT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của  

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT) 

 

Tọa đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong  

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”  

 

Thời gian Hoạt động Người trình bày 

08:00 – 08:30  Đăng ký đại biểu Ban tổ chức 

08:30 – 08:45 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo VCCI 

Lãnh đạo IPSARD 

08:45 – 09:05 Giới thiệu nội dung chính và những 

điểm mới của dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) 

Đại diện Ban soạn thảo Dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

09:05 – 09:30 Báo cáo rà soát và góp ý Dự thảo  

Luật Đất đai (sửa đổi) của nhóm RAI 

Nhóm nghiên cứu: 

TS. Nguyễn Anh Phong – 

Giám đốc AgroInfo 

TS. Trương Quốc Cần – 

Viện trưởng CISDOMA 

09:30 – 10:15 Tham luận của chuyên gia và  

doanh nghiệp 

Các chuyên gia và  

doanh nghiệp đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp 

10:15 – 10:30  Giải lao  

10:30 - 11:30 Thảo luận  IPSARD và VCCI đồng chủ 

trì 

11:30 - 11:45 Kết luận và bế mạc Đại diện VCCI/ IPSARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 02 

MẪU ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ  

(Kèm theo Giấy mời số 313/GM- CSCL-TTTT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của  

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT) 

 

Tọa đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về Nông nghiệp trong 

 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” 

 

Đơn vị: 
……………………………………………………………………………………..…………………… 

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại  Vấn đề quan tâm 

     

     

     

     

 

Thông tin liên hệ: Chị Ngô Thị Ngọc Dung, Điện thoại: 098.803.6987,  

Email: dung.nguyen@agro.gov.vn 

 


