
CHƢƠNG TRÌNH 

Hội nghị giao thƣơng quốc tế Việt – Hàn;  

Tha  quan  giao  ƣu  h c t p  inh nghiệ  v   ng   ng  

n ng nghiệp c ng nghệ cao tại Hàn Quốc 

(T  ngà   6  6    7  ến ngà    /06/2017) 

 
 

Ngày  Thời gian Hoạt  ộng  

Ngày 06/06 

(Thứ ba) 

21:30 Tập trung tại sân bay Nội Bài, phổ biến chương trình 

22:00 – 23:00 Đoàn làm thủ tục xuất trình 

23:30 Đoàn lên máy bay 

00:00 – 10:30  Bay Hà Nội – Seoul- đảo Jeju 

07/06 

(Thứ tư) 

10:30 Đoàn đến đảo JeJu, về khách sạn nghỉ ngơi 

13:30- 18.00 Đoàn khởi hành đi thăm thực địa và làm việc với một số 

doanh nghiệp về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và công 

nghiệp hỗ trợ tại đảo Jeju 

18:00 – 20:00 Ăn tối và nghỉ tại đảo JEJU 

08/06 

(thứ năm) 

7:30 – 8:30 Đoàn ăn sáng tại khách sạn  

9:00 -11:30 Thăm quan đảo Jeju 

12:00 – 13:00 Đoàn ăn trưa 

15.00 Bay về Seoul 

17:00 –20:30 Check in khách sạn, Ăn tối và nghỉ tại khách sạn Seoul 

     09/06 

(Thứ sáu) 

9:00 – 11:30 Làm việc với Hiệp hội Nông nghiệp Đông Á của Hàn quốc  

11:30 – 13:00 Ăn trưa 

13:30 – 18:00 Tham dự tọa đàm về “Kinh nghiệm ứng dụng  nông nghiệp 

CNC tại Seoul,”với sự tham gia của các chuyên gia cấp cao 

của Hàn quốc, giao lưu với các doanh nghiệp Hàn quốc 



18:00 – 20:00 Đoàn ăn tối giao lưu với các doanh nghiệp Hàn quốc 

20:00 Đoàn di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá 

thành phố Seoul về đêm 

 

10/06 

(Thứ bảy) 

6:00 – 8:00 Đoàn ăn sáng tại khách sạn 

8:30 -11:30  Tham quan  một số mô hình  phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao tại Hàn Quốc 

11:30 – 13:00 Đoàn ăn trưa 

13:30 – 17:00 Tiếp tục Tham quan  một số mô hình  phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao tại  Hàn Quốc 

18:00 Ăn tối, Giao lưu giới thiệu Thương hiệu Vàng nông nghiệp 

Việt Nam 2017 và Trao biểu tượng “Thương hiệu tiêu biểu  

Đông Á – ASEAN; tại Seoul; 

    11/06 

Chủ nhật 

6:00 – 8:00 Đoàn ăn sáng và làm thủ tục check out tại khách sạn 

8:30 – 12:00 Đoàn tham quan 1 số địa điểm nổi tiếng tại Seoul 

12:00 – 13:30 Đoàn ăn trưa 

13:30 – 14:30 Đoàn di chuyển ra sân bay Inchoen 

15:00 – 17:00 Đoàn làm thủ tục lên máy bay  

18:00 – 20:30 Bay Seoul – Hà Nội  

21:00 – 22:00 Đoàn về sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc chuyến công tác. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

  

Ông/Bà: …………………… ĐT: ………………… 

VĂN PHÒNG THƢỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC 

Địa chỉ : Số 58 389  Hoàng Quốc Việt  Nghĩa Tân  Cầu Giấ   Hà Nội 

ĐT:  43 833      / E-mail: tonghoinongnghiepvietnam@gmail.com 


