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Thời gian tổ chức Cơ quan phối hợp tổ chức Nội dung chủ yếu 
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Đào tạo giảng viên cấp 

tỉnh về phương pháp và 

kỹ năng tập huấn khuyến 

nông 

2016 Bộ NN&PTNT 
Giúp giảng viên cấp tỉnh có phương pháp và kỹ năng 

tập huấn khuyến nông 
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Tập huấn chương trình 

xây dựng Nông thôn mới 

cho các chủ nông hộ về 

quản lý và sử dụng 

nguồn lực 

10/5/2016 

Văn phòng điều phối 

chương trình nông thôn mới 

tỉnh Thái Nguyên 

Giúp các chủ nông hộ quản lý và sử dụng nguồn lực 

trong xây dựng Nông thôn mới 

3 Tập huấn Nông thôn mới 2-4/8/2017 

Văn phòng điều phối 

Chương trình MTQG Xây 

dựng Nông thôn mới tỉnh 

Thái Nguyên 

Tập huấn các nội dung liên quan tới thực hiện NTM 
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Hội thảo Khoa học: “Kết 

nối cung - cầu tín dụng 

trong phát triển chuỗi giá 

trị nông sản, góp phần tái 

cơ cấu ngành nông 

nghiệp và xây dựng nông 

thôn mới” 

2/12/2017 

Alumniportal Deutschland 

tại Việt Nam (APD Vietnam) 

(nhà tài trợ) 

Hội thảo này nhằm mục đích chia sẻ, thảo luận những 

vấn đề liên quan đến những rào cản trong cung ứng tín 

dụng của các ngân hàng, rào cản trong tiếp cận tín 

dụng của các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản và 

vai trò của nhà nước, của các tổ chức NGOs trong hỗ 

trợ kết nối cung cầu tín dụng. Kết quả hội thảo sẽ góp 

phần nhận dạng rào cản, đề xuất những giải pháp kết 

nối cung, cầu tín dụng nông thôn nhằm tăng cường 

nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh nông 

nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy 

quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới. Hội thảo cũng nhằm mục đích kết nối 

các bên liên quan, nhằm tăng cường hợp tác phát triển 

trong phát triển chuỗi giá trị, phát triển tài chính nông 

thôn gắn với giảm nghèo bền vững. 
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Governance – 

Internationalisation- 

Quality Assurance:  

Challenges and 

prospects for 

universities in Vietnam 

and SEA 

October 12-14, 2017 DAAD Hanoi 

a 3 - day workshop is proposed with the focus on the 

concept of institutional autonomy and accountability.  

The workshop also emphasizes on capacity building 

for university governance and management,  

the implementation, experiences and lessons from 

university governance in Germany, analysis of 

successful case studies in Germany and adaptation 

prospects for Southeast Asian universities. Topics of 

the workshop will focus on:  

- Problems of current training systems & demand for 

making a reform 

- Internationalization policies for higher education 

institution 

- Challenges to the quality assurance at higher 

education in the context of global integration 

- University Governance, institutional autonomy, 

university leadership 

- Conditions under which Universities can make a 

reform towards autonomy and accountability 

implementation. 

- Quality Assurance in Higher Education 

- University Leadership and Management Training 

Program 

- Development and Management of 

Internationalisation 

- Curricula development and the reform in teaching, 

evaluation, and research 
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Tập huấn năng lực phát 

triển hợp tác xã và 

Chương trình mỗi xã 

phường một sản phẩm 

(OCOP) 17-19/1/2018 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

Nâng cao năng lực phát triển hợp tác xã và Chương 

trình mỗi xã phường một sản phẩm 
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Hội thảo “Ứng dụng 

Blockchain trong đào 

tạo, chuyển giao công 

nghệ phục vụ sản xuất 

kinh doanh nông 

nghiệp” và giao lưu Sinh 

viên với Doanh nghiệp 
18/8/2018 

Alumniportal Deutschland 

tại Việt Nam (APD Vietnam) 

(nhà tài trợ) 

Hội thảo này nhằm mục đích thảo luận, kết nối các bên 

liên quan trong thiết kế, quản lý và ứng dụng 

Blockchain thực hiện các giao dịch trực tuyến, tiếp thị 

trực tuyến, trao đổi dữ liệu sản xuất kinh doanh nông 

sản, quản lý hàng tồn kho nông sản, truy suất nguồn 

gốc QR code, chuyển tiền, mua hàng trực tuyến, ví 

điện tử, hạch toán ghi chép dữ liệu của tất cả các bước 

trong quá trình chế biến và bán nông sản ra thị trường, 
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Tọa đàm “Mỗi xã 

phường một sản phẩm – 

OCOP” và cơ hội việc 

làm của sinh viên 

7/4/2019   
Giúp sinh viên hiểu được chương trình “Mỗi xã 

phường một sản phẩm – OCOP” và các cơ hội việc làm 

 

 


