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Chương trình học tập và khảo sát thị trường nước ngoài 2020 
 

ỨNG DỤNG THÀNH TỰU KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO TRONG 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ NHẬT BẢN 

Kết hợp tham dự Hội chợ - Triển lãm Nông nghiệp quốc tế AGRI WEEK OSAKA 2020 

Thời gian: ngày 21 – 27/05/2020 

 

I - GIỚI THIỆU CHUNG 

Nhật Bản được xem như cái nôi của sự phát triển công nghệ thế giới. Trong đó, nông nghiệp công nghệ cao 
Nhật Bản chính là tấm gương sáng mà một đất nước đi lên từ nông nghiệp như Việt Nam cần học tập. Nhật 
Bản phát triển nông nghiệp theo hướng khoa học công nghệ cao, bền vững có sản lượng và chất lượng đứng 
top đầu thế giới. Sự hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao Nhật Bản được thể hiện ở chỗ chỉ 3% dân số 
tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp nhưng đủ cung cấp lương thực, thực phẩm cho toàn bộ dân số và hàng 
năm Nhật Bản vẫn xuất khẩu một lượng nông sản sạch cho các thị trường quốc tế. 

Hội chợ - Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgriWeek Osaka 2020 là triển lãm lớn nhất tại Nhật Bản và là 
một trong những cuộc triển lãm quan trọng nhất thế giới về nông nghiệp công nghệ cao, nhằm quảng bá các 
công nghệ tiến tiến của Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh 
nghiệp nước ngoài kết nối với nhau. Tại Triển lãm AgriWeek 2020 được tổ chức tại thành phố Osaka từ 
ngày 13-15/05/2020, đại biểu tham dự sẽ được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với nhiều công ty hoạt động 
trong các lĩnh vực khác nhau của ngành nông nghiệp Nhật Bản. 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức và các dự án 
chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao của Nhật Bản và 
tiếp thu, áp dụng hiệu quả vào các mô hình và điều kiện tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Nhật Bản với chủ đề “Ứng dụng 
thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp: Bài học kinh nghiệm từ 
Nhật Bản”, kết hợp tham dự Hội chợ - Triển lãm Quốc tế AgriWeek Osaka 2020. Chương trình có sự phối 
hợp và hỗ trợ từ các đối tác uy tín tại Nhật Bản như Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, thành 
phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, Học viện Quản trị Doanh nghiệp Sanno. 

  
 

II - THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM 

• Thời gian:  Từ ngày 21-27 tháng 05 năm 2019 
• Địa điểm:  OSAKA – SHIZUOKA – HAKONE – TOKYO 
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III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

• Lãnh đạo cấp cao, cấp trung, cán bộ của các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. 

• Lãnh đạo Tỉnh, các Sở Ban ngành, Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao các tỉnh, các hiệp hội doanh 
nghiệp đang triển khai các dự án trọng điểm tại địa phương về chuyển đổi nông nghiệp, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào phát triển nông nghiệp. 

• Các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về AGRI WEEK để nuôi dưỡng ước 
mơ kiến tạo giá trị nông nghiệp bền vững trong tương lai. 

IV. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN 

NGÀY 11/05/2020: HÀ NỘI/TP HCM  Q OSAKA 

- 21:00 Đoàn tập trung tại sân bay quốc tế Nội Bài/ Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay đến thành phố 
Osaka, Nhật Bản 

NGÀY 12/05/2020: OSAKA 

- 07:00 Đoàn đến sân bay quốc tế Kansai, Osaka.  
- Xe đón đoàn tham quan lâu đài Osaka – được xây dựng năm 1583 và là nơi cất giữ công nghệ cổ 

theo từng thập kỷ của tập đoàn Matsushita.  
- Tham quan và tìm hiểu thành phố Osaka –  từng là trung tâm thương mại của Nhật Bản và bây giờ 

vẫn là trung tâm công nghiệp và hải cảng chính, mua sắm tại khu phố Mỹ “American Village”, 
trung tâm mua sắm sầm uất Shinsai – Baishi. 

NGÀY 13/05/2020: OSAKA – SHIZUOKA 

Buổi sáng, đoàn ăn sáng, trả phòng khách sạn. 

08:00: Xe đón đoàn đi tham quan Hội chợ - Triển lãm AgriWeek 2019 với 03 nội dung chính: 
• Triển lãm Công nghệ và Vật liệu nông nghiệp quốc tế (AGRI TECH) 
• Triển lãm Nông nghiệp Thế hệ mới (AGRI NEXT) 
• Triển lãm Hỗ trợ Kinh doanh và Chế biến sau thu hoạch 

Buổi chiều, đoàn trải nghiệm đi tàu cao tốc Shinkansen từ thành phố Osaka về thành phố Hamamatsu, 
tỉnh Shizuoka.  Sau khi ăn tối, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 
NGÀY 14/05/2020: SHIZUOKA 

Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn tham dự Hội thảo kêu gọi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao & Hợp 
tác phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. 
Đơn vị phối hợp:  

• Tỉnh Shizuoka (Shizuoka Pref) 
• Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Fukuroi 

Nội dung:  
• Các đại biểu chia sẻ về thế mạnh nông nghiệp của tỉnh, kêu gọi đầu tư, hợp tác phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản 
• Các chính sách hỗ trợ hợp tác quốc tế của chính phủ Nhật Bản và các hoạt động tăng cường kết 

nối của các Phòng Thương mại. 
• Một số lưu ý về luật pháp, văn hoá khi hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản 

Sau hội thảo, đoàn đi khảo sát thực tế tại nông trại nông nghiệp, tìm hiểu quy trình sản xuất một số sản 
phẩm nông nghiệp tiêu biểu.. 

Buổi tối: đoàn ăn tối, giao lưu với các đại biểu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Shizuoka 
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NGÀY 15/05/2020: SHIZUOKA – HAKONE 

- 07:00: Đoàn khởi hành đi đến Hakone – tham quan thung lũng Owakudani, thưởng ngoạn du 
thuyền ngắm cảnh hồ Ashi thuộc quần thể Ngũ hồ chân núi Phú Sĩ, thỏa sức ngắm và chụp hình núi 
Phú Sỹ. Đoàn dừng chân mua hàng tại trung tâm hàng  hiệu giảm giá Gotemba Outlet Shopping 
Mall 

- Sau khi tham quan núi Phú Sỹ, đoàn khởi hành về thủ đô Tokyo, ăn tối. 
- Đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi 

NGÀY 16/05/2020: TOKYO 

Buổi sáng, đoàn khảo sát thực tế tiêu dùng nông sản tại các chuỗi siêu thị của thành phố Tokyo, học hỏi  mô 
hình chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua ứng dụng blockchain từ trang trại đến bàn 
ăn của Nhật Bản. Đoàn sẽ được tìm hiểu các thông tin các doanh nghiệp và chủ trang trại hợp tác thực hiện 
việc truy xuất nguồn gốc nông sản ứng dụng công nghệ blockchain nhằm: 

• Hỗ trợ xuất- nhập khẩu kinh doanh: trao đổi các thông tin minh bạch về hàng hóa 
• Hỗ trợ bảo vệ thị trường trong nước: quản lý nhập khẩu, tạo rào cản kỹ thuật 
• Hỗ trợ nhà nông: sản xuất hiệu quả , chất lượng , thêm thu nhập , quảng bá thương hiệu 
• Hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu , quảng bá thương hiệu 
• Hỗ trợ quản lý An toàn thực phẩm , thu hồi sản phẩm 
• Hỗ trợ quản lý nhà nước chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng , 
• Hỗ trợ quản lý nhà nước cân bằng cung cầu để không “giải cứu “ bất kỳ sản phẩm nào, 
• Hỗ trợ người tiêu dùng phân biệt nguồn gốc, chất lượng hàng hoá để ưu tiên tiêu dùng 

Buổi chiều, đoàn tham quan chùa Sensoji - một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng được xây dựng vào thế kỷ thứ 
7 và là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Tokyo; Cung điện Hoàng gia, Khu phố Ginza sang trọng 
nhất của Tokyo với các thương xá lâu đời, Tháp Tokyo  Skytree – Tháp truyền hình cao nhất thế giới, quan 
sát Tokyo từ trên cao, chợ điện tử Akihabara.  
Liên hoan tổng kết chương trình, nghỉ ngơi ở Tokyo. 
NGÀY 17/05/2020: TOKYO  Q HANOI/HCM 

Buổi sáng, đoàn ra sân bay làm thủ tục lên chuyến bay về Hà Nội/TP HCM. 
Buổi chiều: Đoàn về đến Hà Nội/TP HCM. Kết thúc chương trình. 

V– CHI PHÍ THAM DỰ 

Tổng chi phí tham dự khóa học tập, khảo sát thực tế tại Nhật Bản: 64.500.000 VNĐ / đại biểu. 
                           (Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 
Chi phí đóng góp của doanh nghiệp bao gồm: 

1. Phí tham gia hội chợ, hội thảo,khảo sát thực tế  và chi phí phiên dịch tại các buổi làm việc. 
2. Cán bộ tổ chức và hướng dẫn viên trong suốt thời gian chương trình 
3. Chi phí in ấn tài liệu phục vụ công tác học tập, khảo sát 
4. Vé máy bay quốc tế hạng phổ thông: Hanoi/HCM – Osaka; Tokyo –Hanoi/HCM. 
5. Khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 3.5 - 4 sao (02 người/phòng), các bữa ăn theo chương trình 
6. Thuế sân bay quốc tế hai nước và lệ phí an ninh hàng không + phụ phí xăng dầu.  
7. Lệ phí visa nhập cảnh Nhật Bản, xe ô tô đời mới chuyên chở theo chương trình  
8. Bảo hiểm du lịch (mức bồi thường tối đa 70.000 USD/người/vụ) 

Không bao gồm: 
1. Phụ thu phòng đơn, nâng hạng vé máy bay, chi phí làm hộ chiếu 
2. Các dịch vụ sử dụng thêm tại khách sạn (đồ uống, giặt là..), hành lý quá cước. 
3. Tip cho hướng dẫn viên và lái xe 
4. Các chi phí phát sinh khác của cá nhân và chi phí dịch vụ không nằm trong chương trình 
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