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Khai mạc: Khai mạc chuỗi
hội thảo: Tuyên bố lý do,
giới thiệu đại biểu

Chủ đề 1: Tiềm năng và
Thách thức của Startups
Nông nghiệp 4.0
- Tập trung vào phần cơ chế
chính sách hỗ trợ, kinh
nghiệm đề xuất chính sách
và hỗ trợ thị trường của các
startup trong và ngoài nước
- Nêu được tính cấp thiết
của việc ứng dụng công
nghệ 4.0, nông nghiệp
thông minh vào nông
nghiệp trong bối cảnh tăng
trưởng dân số, thiéu nguồn
cung cấp lương thực, lãng
phí tài nguyên thiên nhiên
và biến đổi khí hậu. Các
góc nhìn của startup khi
triển khai vào thực tế
(chính sách, công nghệ, thị
trường...)

Speakers
Trưởng làng:
Ông Đàm
Quang Thắng

13:10 - 13:30

Nội dung 1
- Kinh nghiệm quốc tế về
Ứng dụng công nghệ vào
nông nghiệp 4.0, nông
nghiệp thông minh (Nông
trại thông minh 4.0 sử dụng
năng lượng tái tạo).
- Nêu được cơ hội và tiềm
năng và thị trường khi ứng
dụng công nghệ 4.0 vào
NN (lĩnh vực trồng trọt/
kinh doanh/thuỷ sản...)
- Sự tham gia và vai trò của
hệ sinh thái Hàn Quốc để
hỗ trợ cho startup (hành
lang pháp lý, nguồn vốn,
công nghệ.....-

Mr. An Chang
Doek, Chuyên
gia Hàn Quốc
về Smart
Farming Renewable
Energy

13:30 - 13:50

Nội dung 2:
Thách thức và cơ hội cũng
như nhu cầu thị trường khi
đưa 4.0 vào nông nghiệp nông nghiệp thông minh:
+ Nêu được khó khăn khi
triển khai blockchain vào
nông nghiệp
+ Giải pháp và cơ hội của
blockchain trong nông
nghiệp (thị trường trong
nước, quốc tế...)
+ Các chính sách hỗ trợ của
nhà nước, hệ sinh thái kinh nghiệm quốc tế (pháp
lý, thị trường..
)

Mr. David
Davies, Diễn
giả người
Australia CEO của
Startup
AgUnity

13:50 - 14:10

Nội dung 3
Nông nghiệp 4.0: Góc nhìn
từ thực tế triển khai tại VN
- Nêu những khó khăn khi
triển khai 4.0 (cụ thể là
thiết bị không người lái),
nhẫn mạnh về pháp lý khi
triển khai vào thực tế (giấy
phép, tiêu chuẩn ngành,
tiêu chuẩn cơ sở...)

Mr. Ngô Đăng
Giáp, Trung
tâm Cung ứng
Nguồn nhân
lực - Học viện
Nông nghiệp
Việt Nam

Ông Đàm
Quang Thắng
Ông An Chang
Doek
Ông David
Davies
14:10 - 14:30

Tổng kết phiên 1, Tập
trung và làm rõ các vấn đề
của các speaker đưa ra,
Q&A

Ông Ngô Đăng
Giáp
TS. Nguyễn
Huy Cường,
Cục phát triển
thị trường và
doanh nghiệp
KH&CN

Chủ đề 2: Thành công và
Thất bại của KN Nông
nghiệp 4.0
- Tập trung vào việc chia sẻ
kinh nghiệm của các startup
khi triển khai sản phẩm trên
thị trường
- Mục tiêu: Bài học thành
công sau những thất bại
cũng như khó khăn của các
startup công nghệ, kinh
nghiệm triển khai của các
starup công nghệ 4.0 và NN
thông minh (môi trường,
chính sách, thị trường, con
người, nguồn vốn...)

14:30 - 14:50

Nội dung 1:
- Bài học thành công từ
công nghệ, thị trường và
chính sách trên thị trường
quốc tế:
+ Kinh nghiệm trở thành
global startup trong lĩnh
vực công nghệ bảo quản
trong nông nghiệp
+ Kinh nghiệm gọi vốn từ
các quỹ đàu tư
+ Kinh nghiệm bảo vệ tài
sản trí tuệ (bản quyền, bảo
hộ...)
+ Kinh nghiệm đề xuất với
nhà quản lý các nước để
được lưu hành tự do,
thương mại hoá

Mr. Zhafri
Zainudin, Diễn
giả Malaysia:
Startup
STIXFRESH
INTERNATIO
NAL SDN
BHD

14:50 - 15:10

Nội dung 2:
- Khó khăn từ các startup
Việt Nam khi triển khai
nông nghiệp 4.0 (khó khăn,
giải pháp khắc phục và đề
xuất)

Mr. Phạm Hữu
Việt, Diễn giả
Việt Nam:
Startup APPA

15:10 - 15:30

Nội dung 3:
- Giải pháp từ các startup
Việt Nam khi triển khai
nông nghiệp 4.0 (khó khăn,
giải pháp và đề xuất):
+ Kinh nghiệm từ mô hình
sharefarm về việc tạo thị
trường và thay đổi tư duy
khách hàng
+ Kinh nghiệm từ gọi vốn
cộng đồng để tăng trưởng
và nhân rộng mô hình

Th.s Lương
Văn Hùng,
Diễn giả Việt
Nam: Startup
Farmshare

Moderator:
Ông Đàm
Quang Thắng

Ông Zhafri
Zainudin

Tổng kết phiên 2, Tập
trung và làm rõ các vấn đề
của các speaker đưa ra,
Q&A

15:30 - 15:50

Ông Phạm Hữu
Việt

Th.s Lương
Văn Hùng

,

TS. Nguyễn
Huy Cường,
Cục phát triển
thị trường và
doanh nghiệp
KH&CN
Thảo luận

15:50 -16:10

Nội dung 1
+ Các chính sách đã/đang/
sẽ có có của Bộ NN vê việc
tạo hành lang pháp lý và sự
hô trợ của các cơ quan quản
lý cho các doanh nghiệp
khởi nghiệp 4.0
+ Định hướng của Vụ VN
Nghành về việc hỗ trợ các
Startup công nghệ (pháp lý,
tiêu chuẩn...), "Chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp trong
Nông nghiệp
"

PGS.TS. Phạm
Công Hoạt, TP
KHCN, Vụ
Khoa học và
Công nghệ các
ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Moderator: Mr.
Đàm Quang
Thắng

16:10 - 17:00

Nội dung 2
Trao đổi giữa đại diện từ
phía cơ quan nhà nước
(Cục Phát triển thị
trường và Doanh nghiệp)
cùng đại diện startups trong
nước và quốc tế về các
Chính sách khởi nghiệp hỗ
trợ start-up, đặc biệt là
start-up khởi nghiệp Nông
nghiệp công nghệ cao,
Panel Discussion: Trao đổi
trực tiếp về những khó
khăn của các startup (đặc
biệt quy định ngành) và đề
xuất giải pháp hỗ trợ từ
làng Agri-Tech

PGS.TS. Phạm
Công Hoạt

TS. Nguyễn
Trung Kiên
Ông An Chang
Deok,
Ông Zhafri
Zainudin

Ông Phạm Hữu
Việt
Ông Đỗ Văn
Long, Giám
đốc chiến lược
khu vực Infinity
Blockchain
Labs (IBL)
TS. Nguyễn
Huy Cường,
Cục phát triển
thị trường và
doanh nghiệp
KH&CN
Mr. Lương Văn
Hùng

Trưởng làng:
Mr. Đàm
Quang Thắng

17:00 - 17:10

Bế mạc: - Kết luận, tổng
hợp vấn đề
- Cảm ơn và tặng quà diễn
giả, khách mời Bế mạc Hội
thảo

GS.TS. Ngô
Xuân Bình –
Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học
và Công nghệ
các ngành kinh
tế - kỹ thuật Bộ
Khoa học và
Công nghệ

