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KẾ HOẠCH
Tổ chức Diễn đàn Mekong Startup - Lần I năm 2022
I. BỐI CẢNH
Diễn đàn Mekong Startup - Lần I năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt
Nam, đóng góp khoảng 1/3 tổng GDP nông nghiệp cả nước. Tuy nhiên, Vùng đang
đứng trước những thách thức rất lớn của biến đổi khí hậu và chuyển đổi nền kinh tế
của ĐBSCL là một yêu cầu bức thiết, trong đó chuyển đổi nông nghiệp cần phải
giữ vị trí trung tâm theo định hướng bền vững, hiện đại và đổi mới sáng tạo.
II. CHỦ ĐỀ VÀ MỤC TIÊU DIỄN ĐÀN
1. Chủ đề:
Mekong Startup - Lần I năm 2022
“Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”
2. Mục tiêu:
- Tập hợp cả hai khu vực công - tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp có
yếu tố đổi mới sáng tạo cùng hành động; nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính
phủ về Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tạo lập cơ chế đối thoại công - tư thường xuyên, liên tục ở quy mô cấp vùng.
- Kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, kết nối các thành tố của hệ sinh
thái khởi nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển, quảng bá, tạo cơ hội tiếp cận vốn/nhà
đầu tư cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, công nghệ - dịch vụ hỗ trợ (đặt biệt
là trong lĩnh vực nông nghiệp) của tỉnh Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL.
- Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp tại Đồng bằng
sông Cửu Long về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải.
- Giới thiệu, quảng bá những sản phẩm, dịch vụ điển hình từ hoạt động
khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khu vực ĐBSCL.
- Các hoạt động diễn ra tại Diễn đàn Mekong Startup - Lần I năm 2022
phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo được ấn tượng tốt đẹp; đảm bảo công tác
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ TỔ CHỨC
1. Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022 (1,5 ngày).
2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao Động tỉnh Đồng Tháp (Số 181 Ngô Thời
Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
3. Quy mô tổ chức:
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3.1. Phiên toàn thể:
Dự kiến 350 đại biểu tham dự, gồm:
- 250 đại biểu doanh nghiệp: doanh nghiệp và khởi nghiệp tại Đồng Tháp,
các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong
và ngoài nước.
- 50 đại biểu gồm khách mời: Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương trong
khu vực, các tổ chức quốc tế, trong nước; các doanh nghiệp lớn có tính chất dẫn
dắt các chuỗi hoạt động lĩnh vực nông nghiệp và liên quan.
- 50 đại biểu các Sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương trong Tỉnh.
3.2. Phiên đối thoại chính sách trước thềm diễn đàn toàn thể:
Dự kiến 120 đại biểu/phiên, gồm:
- 100 đại biểu doanh nghiệp và khởi nghiệp.
- 20 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
lãnh đạo các địa phương trong khu vực, các chuyên gia kinh tế, tư vấn hoạch
định chính sách, lãnh đạo tỉnh và sở ngành tỉnh Đồng Tháp.
3.3. Các phiên tư vấn, kết nối giao thương; huấn luyện kiến thức và kĩ
năng kêu gọi đầu tư: 50 - 70 đại biểu/phiên, với dự kiến mời 3-5 diễn
giả/chuyên gia khách mời theo chủ đề/1 phiên.
3.4. Gala công nghệ nông nghiệp:
Dự kiến 200 đại biểu, gồm:
- 150 đại biểu doanh nghiệp và khởi nghiệp tại Đồng Tháp và các tỉnh
khác trong khu vực ĐBSCL.
- 30 đại biểu đại diện các công ty công nghệ nông nghiệp trong và ngoài nước.
- 20 đại biểu đại diện lãnh đạo các Tỉnh, thành phố, các Sở - ngành trong
khu vực.
IV. CẤU TRÚC DIỄN ĐÀN
Diễn đàn dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, bao gồm:
- Ngày 1 (19/12/2022):
+ Buổi sáng: Các đơn vị trang trí gian hàng và trưng bày giới thiệu sản
phẩm – dịch vụ (nhận bàn giao mặt bằng và gian hàng từ chiều ngày
18/12/2022).
+ Buổi chiều: Các phiên đối thoại chính sách trước thềm diễn đàn toàn thể.
+ Buổi tối: Gala “Các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông
nghiệp và chống biến đổi khí hậu”.
- Ngày 2 (20/12/2022):
+ Buổi sáng: Các phiên kết nối giao thương và xúc tiến thương mại; Các
phiên huấn luyện để gặp gỡ nhà đầu tư và gọi vốn hiệu quả,…
+ Buổi chiều: Phiên toàn thể Diễn đàn Mekong Startup - lần I năm 2022.
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* Hoạt động triển lãm trưng bày các sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của địa
phương sẽ được thiết kế và tổ chức trong suốt thời gian diễn ra Diễn đàn.
(Phụ lục 1A, 1B đính kèm)
V. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU, KHÁCH MỜI
1. Lãnh đạo Chính phủ:
- Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng phân công.
2. Đại diện các Bộ ngành, địa phương, các ban Đảng và Quốc hội:
- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành: Bộ Tài chính, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ
Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông
tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại
giao,...
- Lãnh đạo các địa phương trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Lãnh đạo một số ban Đảng, các Ủy ban thuộc Quốc hội, Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
3. Đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các
chuyên gia trong nước và quốc tế.
4. Đại diện các Đại sứ quán, các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
5. Đại diện các cơ quan truyền thông.
VI. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Đơn vị chủ trì:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Đơn vị hỗ trợ và phối hợp:
- Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn
cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ): cố vấn nội dung Diễn đàn.
- Dự án Tăng cường Năng lực Cạnh tranh Khu vực Tư nhân Việt Nam
(USAID/IPSC): cố vấn và hỗ trợ tổ chức các phiên tư vấn, đào tạo, kết nối doanh nghiệp.
3. Đơn vị phối hợp tổ chức:
- Báo điện tử VnExpress.
VII. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN
Các Sở, Ban, ngành Tỉnh, UBND thành phố Cao Lãnh cử Lãnh đạo đơn
vị tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn, gửi về Sở Kế hoạch và
Đầu tư trước ngày 21/11/2022 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành
Quyết định thành lập.
(Phụ lục 02 kèm theo)
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Phụ lục 03 đính kèm)
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IX. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách, kết hợp xã hội hóa hợp pháp do đơn
vị phối hợp tổ chức chịu trách nhiệm tìm kiếm, vận động tài trợ, khai thác, sử
dụng và quản lý theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị Diễn đàn Mekong Startup - Lần I năm
2022, yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân
công. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền,
các đơn vị báo cáo về UBND Tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo);
- BCSĐ/UBND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQVN Tỉnh;
- Các Sở, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CA Tỉnh; BCHQS Tỉnh;
- Đài PTTH Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp;
- Công ty Điện lực Đồng Tháp;
- Lưu VT, NC/KT(TG0.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa
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