
 

 

Thúc đẩy kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông 
nghiệp và hệ thống thực phẩm tại Việt Nam 

Thứ Năm, 06 Tháng 10 2022, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

Chương trình 

13:00-13:20  
Đăng ký 

13:20-13:30  Phát biểu khai mạc 

• Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 

13:30-14:00  Kinh doanh bao trùm tại Việt Nam: Tổng quan 

Phần này sẽ giới thiệu về Kinh doanh bao trùm (IB) là gì, cách xác định IB, trình bày kết quả nghiên 

cứu toàn cảnh về Kinh Doanh bao trùm ở Việt Nam, trình bày các ví dụ về IB trong nông nghiệp và các 

tài liệu tham khảo về chính sách IB trong khu vực.  

Trình bày bởi:  

• Bà Marta Pérez Cusó, Quản lý Chương trình, Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình 

Dương Liên Hợp Quốc (ESCAP) 

• Ông Ignacio Blanco, Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc 

(ESCAP)  

14:00-14:10  Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 

2022-2025 

Giới thiệu tóm tắt về Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền 

vững giai đoạn 2022-2025 (phê duyệt theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 8/2/2022) 

Trình bày bởi:  

• Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

14:10-14:35  Những mô hình Kinh doanh bao trùm trong nông nghiệp: Những cơ hội và ưu tiên hàng đầu 

Trình bày ngắn về các ưu tiên của  kinh doanh bao trùm trong nông nghiệp ở Việt Nam 

Presented by:  

• Ông Nguyễn Đức Tùng, Tổng Thư ký- Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam 

• Vinasamex  

14:35-14:50  Giải lao 

14:50-15:55  Kinh Doanh bao trùm ở Việt Nam – Triển khai Ý tưởng và Thảo Luận  

Thảo luận để khám phá với cộng đồng kinh doanh những nội dung sau: 
• Những thách thức và cơ hội phát triển trong nông nghiệp hiện nay là gì? 

• Một số thách thức mà nông dân thu nhập thấp phải đối mặt là gì? 

• Các doanh nghiệp tư nhân có thể giải quyết những thách thức này như thế nào? 

• Làm thế nào để Chính phủ có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển các mô hình 

Kinh doanh bao trùm? Những chính sách, quy định nào sẽ hữu ích? Cần có cơ chế hợp tác, 

phối hợp như thế nào? 

• Những yếu tố cần thiết để tạo điều kiện cho mô hình IB phát triển hơn? 

• Tại sao nên tham gia vào Dự án này? 

Điều phối thảo luận do Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc 

(ESCAP) 

15:55-16:00  Bế mạc 

• Bà Marta Pérez Cusó, Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp 

Quốc (ESCAP) 

 


