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Chỉ đạo tổ chức : Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị thực hiện : Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp

    Trung tâm Công nghệ sinh học;

Đơn vị phối hợp : Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

    Ủy ban nhân dân Quận 12  

    Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

    Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

    Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH - MTV

    

Đài truyền hình Tp. HCM Báo Tuổi Trẻ Báo Sài Gòn Giải Phóng

Đơn vị hỗ trợ thông tin: 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM GIỐNG VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018

 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các tổ chức, 
doanh nghiệp tham gia Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí 
Minh, năm 2018.
 Trong những năm qua, cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 
Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh 
tế cao trong sản xuất nông nghiệp đô thị tại Thành phố, hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp đô 
thị hiện đại bền vững. Gắn liền với đó, là đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong nông nghiệp, liên 
kết sản xuất giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành và các nước. 
 Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, 
nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày, giới thiệu các sản 
phẩm giống cây, giống con có nguồn gốc, năng suất và chất lượng cao, các thiết bị phục vụ trong sản 
xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, mô hình nông nghiệp 
đô thị. Bên cạnh đó, Hội chợ - Triển lãm tiếp tục tạo cơ hội tốt cho các Viện, Trường, Trung tâm nghiên 
cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quảng bá 
thương hiệu, sản phẩm, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận khoa học, công nghệ mới nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, làm cầu nối giữa sản xuất và thị trường.
 Với quy mô 350 gian hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia, triển lãm giới 
thiệu nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao cùng với các hoạt động xúc tiến đầu tư, hội thi Hoa lan, Bonsai, 
triển lãm cá cảnh; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng rằng “Hội chợ - Triển lãm Giống và 
Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018” là cầu nối hữu hiệu, kênh xúc tiến 
thương mại quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông 
nghiệp công nghệ cao.
 Chúc các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội chợ thu được nhiều kết quả tốt.
 Chúc Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 
2018 thành công tốt đẹp./.

Thư Chào Mừng



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 Với mục tiêu tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực giống cây, 
giống con, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho cơ sở, hợp tác xã, 
doanh nghiệp tại các địa phương trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp 
tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản 
phẩm giống và nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018.
 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tạo điều 
kiện cho đơn vị, tổ chức, cá nhân trang trại, doanh nghiệp của địa phương tham gia hội chợ - triển lãm, 
hội nghị, hội thi, tọa đàm tại Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí 
Minh, năm 2018, cụ thể như sau:
 Thời gian: Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2018.
 Địa điểm: Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố - số 2374 Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Ban Tổ chức Hội chợ có chính sách hỗ trợ gian hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư các tỉnh, thành tham gia trưng bày các sản phẩm đặc trưng, 
một số thành tựu chương trình giống, mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhằm giới thiệu, quảng bá và 
phát triển thị trường cho các sản phẩm của địa phương tại Hội chợ - Triển lãm.
 * Thông tin đăng ký tham gia gửi về: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp; Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn 
Thủ, phường Đakao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Email: tttvhtnn.snn@tphcm.gov.vn; điện thoại: 
028.38229427 hoặc 3822 9431 - Fax: 028.3824 8625
 Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố./.

Số: 1084 /UBND-KT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

V/v mời tham gia Hội chợ - Triển lãm
Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT; PCT;
- Sở NN và PTNT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng: KT;
- Lưu VT.

THƯỜNG TRỰC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Kính gửi:  -  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành;
                    -  Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư các tỉnh, thành;
                    -  Các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu;
                    -  Các Hợp tác xã, Làng nghề, Trang trại, Nông hộ;
                    -  Các đơn vị doanh nghiệp.

 Căn cứ Công văn số 06/UBND-KT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc chủ trương tổ chức Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2018. Trong đó, 
giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai kế hoạch.
 Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 diễn ra 
từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2018 tại Trung tâm Công nghệ sinh học (số 2374 Quốc lộ 1, 
Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).
 Nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá những giống cây, giống con chất lượng cao, các kỹ thuật tiên 
tiến trong sản xuất nông nghiệp đô thị của thành phố. Trưng bày đa dạng các sản phẩm, mô hình nông 
nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong ngành nông nghiệp và thực phẩm chế biến của 
các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp, 
hợp tác xã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh 
hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
 Với quy mô 350 gian hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia, triển lãm giới thiệu 
nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao cùng với các hoạt động như: triển lãm cá cảnh; hội thi hoa lan, bonsai, 
hội nghị, tọa đàm.
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các đơn vị tham gia Hội chợ - Triển lãm 
Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018.
 Về chính sách hỗ trợ:
 - Hỗ trợ 100% phí thuê gian hàng (tối đa 02 gian hàng) đối với:
  + Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư các tỉnh,  
     thành.
  + Các Viện, Trường, Trang trại, Hợp tác xã, các Tổ hợp tác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 - Hỗ trợ chi phí cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia khu nhà chung triển lãm thành tựu về giống, 
công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.
 Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ Quý đơn vị nhằm giúp Hội chợ - Triển lãm thành 
công tốt đẹp.

Số: 518 /SNN-TTTV

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

V/v mời tham gia “Hội chợ - Triển lãm
Giống và Nông nghiệp

Công nghệ cao TPHCM, năm 2018”.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- TTTVHTNN;
- Lưu: VT.



Mục đích

04

 Giới thiệu, quảng bá những giống cây, giống con chất 
lượng cao; các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, công 
nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp đô thị của 
Thành phố. 
 Giới thiệu các mô hình, kỹ thuật sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật 

trong sản xuất nông nghiệp, các nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp của Thành 
phố và các tỉnh, thành.
 Trưng bày các sản phẩm công nghệ cao trong ngành nông nghiệp và thực phẩm chế biến của các 
tổ chức, doanh nghiệp Thành phố và tỉnh, thành trong cả nước.
 Tạo cầu nối hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần 
nâng cao vai trò của thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố đi đầu về sản 
xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao cho 
các tỉnh, thành.
 Tạo điều kiện cho nông dân, trang trại, doanh nghiệp sản 
xuất giống trên địa bàn Thành phố có cơ hội tham gia khảo sát, 
học tập, tìm hiểu quy trình canh tác, các giống mới cho 
năng suất chất lượng cao để đưa vào sản xuất, góp phần 
nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực ngoại thành 
ứng dụng các giống mới như giống lan, rau, hoa quả, cây 
kiểng, cá cảnh, cá thịt, bò sữa, giống heo, giống dê, thủy 
sản nước lợ, nước mặn… Qua đó tìm kiếm đối tác hợp tác, 
kinh doanh giữa các tỉnh, thành phố lân cận.



Chấm thi Hội thi hoa lan.
Chấm thi Hội thi bonsai.

THỜI GIAN NỘI DUNG

Lễ Khai mạc

Hội thảo 1 “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao
trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị”.

Ngày 20/6/2018

08h00 – 17h00

Ngày 21/6/2018

08h00 – 10h30

Hội nghị “Xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ trong sản xuất 
nông nghiệp”.

Ngày 22/6/2018

08h30 – 11h30

Ngày 23/6/2018

08h30 - 11h30

Lễ bế mạc,  trao giải Hội thi hoa lan, Hội thi bonsai, 
gian hàng đẹp, ấn tượng

Ngày 24/6/2018

09h00
Chấm điểm gian hàng đẹp, ấn tượng

Ngày 25/6/2018

10h00 - 11h30

Chương trình hoạt động
Thời gian mở cửa: 07h30 đến 18h00 từ ngày 21 đến ngày 25/6/2018
Hoạt động chung trong khuôn khổ Hội chợ - Triển lãm:

Tham quan gian hàng tham gia Hội chợ

Triển lãm thành tựu nông nghiệp Thành phố 

Tham quan khu trưng bày hoa lan dự thi

Tham quan khu trưng bày bonsai dự thi

Tham quan khu triển lãm cá cảnh

1

2

3

4

5

Ngoài ra hằng ngày, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc khác như: 

Hội thảo 2 “Giới thiệu các giống cây trồng – vật nuôi – thủy sản mới 
trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị”. 



Số lượng gian hàng tham gia khoảng 350 gian (diện tích 9m2/gian).
Chia thành các khu, theo nhóm sản phẩm tham gia triển lãm, gồm:

Khu trưng bày thành tựu về giống của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các 
tỉnh, thành, Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu, các đơn vị nước ngoài;
Khu giống hoa, cây kiểng;
Khu giống rau, phôi nấm;
Khu giống thủy sản (cá cảnh, cá thịt, tôm...);
Khu giống chăn nuôi (giống gia súc, giống gia cầm);
Khu máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ ngành giống và sản xuất nông nghiệp.

Hội chợ Triển lãm





Tạo sân chơi để các nghệ nhân thành phố Hồ Chí Minh và 
các tỉnh, thành có thể trao đổi kinh nghiệm, giao lưu kỹ 
thuật, nâng cao tay nghề chuyên ngành Bonsai. Đồng 
thời, đây cũng là dịp xúc tiến thương mại trong lĩnh vực 
Bonsai nói riêng và ngành sinh vật cảnh nói chung, góp 
phần đẩy mạnh phát triển hoa – cây kiểng trên địa bàn 
Thành phố.

Hội thi là nơi hội tụ các tác phẩm nghệ thuật của các 
nghệ nhân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân 
cận (tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, 
Đồng Nai, Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ,…) với các 
giống cây phổ biến như: linh sam, mai chiếu thủy, kim 
quýt, tùng kim cương, tùng Đài Loan. Bên cạnh đó, trong 
khu vực Hội thi còn triển lãm nhiều chủng loại bonsai mới 
lạ, độc đáo nhằm phục vụ khách tham quan đến thưởng 
lãm.

Hội thi Bonsai 

Tạo cơ hội giao lưu cho các nghệ nhân, người 
trồng hoa lan trên địa bàn Thành phố và các 
tỉnh, thành lân cận trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong kỹ thuật trồng và chăm sóc Hoa 
lan, góp phần phát triển chương trình hoa – 
cây kiểng trên địa bàn Thành phố.

Hội thi cũng giới thiệu các giống hoa lan mới lạ 
như: hoa lan Dendrobium giống Cesar Pink, 
Cesar King Copra, chuồn chớp đột biến trắng,… 
tới khách tham quan trong suốt thời gian diễn 
ra Hội chợ - Triển lãm.

Hội thi 
    Hoa lan



Giới thiệu các giống cá mới, các mô hình sản 
xuất cá cảnh đạt hiệu quả kinh tế cao, giới 
thiệu quảng bá thương hiệu cho những giống 
cá cảnh đặc sắc, nâng cao khả năng cạnh 
tranh, mở rộng thị trường cho các nông dân, 
hợp tác xã, trại cá, cơ sở sản xuất – kinh 
doanh. 

Trưng bày hiện vật, mô hình cá cảnh giống 
mới và một số giống tiêu biểu, đặc sắc trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khoa 
học kỹ thuật nhằm phục vụ sản xuất và xuất 
khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Trình 
diễn cá Dĩa: giống bồ câu, tuyết trắng, hoa 
văn, chấm beo,...;cá neon: giống neon vua, 
neon đen, neon diamond, neon thường,...; tiểu 
cảnh cá Koi: giống trắng pha đỏ, đen pha 
trắng, bạch kim hoặc vàng kim,...; cá chép 
Nhật: giống vẩy rồng, giống vây cá,...; cá vàng: 
giống đầu lân, giống hạc đỉnh hồng,...; một số 
loại cá cảnh khác.

Triển lãm Cá cảnh



Trưng bày, giới thiệu các quy trình công 
nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, 
ứng dụng trong trồng trọt, chế biến nông 
sản với chi phí hợp lý, phù hợp nhu cầu 
đầu tư, đổi mới công nghệ của doanh 
nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn kết nối cung - cầu, thúc đẩy 
các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu 
tư công nghệ nâng cao năng suất lao 
động, tạo ra những sản phẩm có chất 
lượng, giá trị dinh dưỡng cao, an toàn 
cho người sử dụng và nâng cao giá trị 
xuất khẩu.

Công nghệ sấy hạt giống bằng
năng lượng mặt trời

Công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng

Thiết bị giám sát
cảnh báo môi trường nước thủy sản

Hệ thống nhà màng, nhà kính

Giải pháp điều khiển thông minh trong nông nghiệp

Hệ thống trồng rau kết hợp nuôi cá tự động

Triển lãm công nghệ và 
thiết bị ứng dụng trong nông nghiệp



Hội nghị

Thời gian : 9h30 – 11h30, ngày 21/6/2018

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO

TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Mục đích: kêu gọi đầu tư và chuyển giao các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao của Thành phố, Thành phố chuyển giao cho 
các tỉnh; giới thiệu cơ chế chính sách, cơ hội đầu tư.

Đối tượng tham dự: Viện, trường, các tỉnh, thành; 
doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội thảo
         Hội thảo 1: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong 

chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.
Thời gian : 8h30 – 11h30, ngày 22/6/2018
Hội thảo 2: Giới thiệu các giống cây trồng - vật nuôi – thủy 
sản mới trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.
Thời gian : 8h30 – 11h30, ngày 23/6/2018

Mục đích: giới thiệu các kỹ thuật mới trong sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao; giới thiệu các giống cây, giống con 
và năng lực sản xuất giống của các đơn vị trên địa bàn 
Thành phố; các công trình nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật cho nông dân, đơn vị sản xuất nông 
nghiệp; đồng thời tìm hiểu nhu cầu của nông dân từ đó định 
hướng nghiên cứu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông 
nghiệp; tạo mối liên kết, kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh 
với các tỉnh, thành khác.

Đối tượng tham dự: Viện, trường, Sở, ngành, các tỉnh, thành, 
doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trong 
lĩnh vực nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và 
bà con nông dân Thành phố và các tỉnh, thành.



QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM

1. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
-- Hội chợ diễn ra từ ngày 21/6 đến 25/6/2018.
- Thời gian mở cửa từ 7h30 đến 18h00 hằng ngày (nhân 
viên có mặt trước giờ mở cửa 30 phút).

2. BÀN GIAO GIAN HÀNG 
- Bàn giao gian hàng tiêu chuẩn: 7h30 đến 21h00 từ 
ngày 18 đến 19/6/2018. 
- Bàn giao mặt bằng đất trống: 7h30 đến 21h00 từ ngày 
14 đến 17/6/2018. 
- Thời gian trang trí gian hàng: từ 7h30 đến 21h00 mỗi 
ngày (trước ngày khai mạc). Đơn vị tham gia cần hoàn 
tất trang trí trước 18h00 ngày 20/6/2018 để chuẩn bị 
cho Lễ Khai mạc. 
- Mỗi đơn vị tham gia gian hàng được cung cấp 03 thẻ 
ra vào, 02 thư mời khai mạc và bế mạc.
- Nhân viên gian hàng phải đeo thẻ ra vào suốt thời gian 
tham gia Hội chợ để tiện việc kiểm soát trật tự, an ninh. 
Sau 19h00 ra, vào cổng phải xuất trình thẻ.
- Thời gian tháo dỡ, thu dọn và bàn giao gian hàng lại 
cho Ban Tổ chức: sau 10h00 ngày 25/6/2018.

3. SỬ DỤNG MẶT BẰNG – ĐIỆN NƯỚC 
- Chỉ sử dụng mặt bằng đúng diện tích theo bản đăng ký 
với Ban Tổ chức.
- Đơn vị tham gia có thiết kế gian hàng đặc trưng riêng 
phải thông qua bản vẽ dàn dựng gian hàng với Ban tổ 
chức trước khi thi công là 10 ngày.Gian hàng thiết kế 
không được cao quá 3,5m (trong nhà mái che bạt).
- Định mức điện tiêu thụ là 02 bóng đèn neon 1,2m và 01 
ổ cắm 13A/220v: dùng cho tivi, đầu máy, quạt.Các gian 
hàng không được tự ý mắc điện trong mọi trường hợp. 
Nếu nhu cầu trang trí, thắp sáng, vận hành máy phải 
đăng ký trước với Ban Tổ chức là 10 ngày, chịu thanh 
toán mọi chi phí cùng với tiền sử dụng.
- Không được dùng loa quảng cáo sản phẩm gây ảnh 
hưởng giao dịch của các gian hàng lân cận.

4. VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ GIAO HÀNG 
- Phương tiện vận chuyển hàng hóa vào gian hàng là 
vận tải nhẹ, đơn vị tự bốc vác và không được gây hư 
hỏng trong khu vực hội chợ. Nếu gây hư hỏng, đơn vị 
phải bồi thường.
- Thời gian chuyển hàng trước ngày khai mạc từ 7h30 
đến 21h00 mỗi ngày. 
- Thời gian chuyển hàng trong thời gian diễn ra Hội chợ: 
sáng từ 09h00 đến 10h00, trưa từ 12h00 đến 14h00.
- Xe chuyển hàng phải có nhân viên (có đeo thẻ đi cùng).

5. BẢO QUẢN GIAN HÀNG VÀ THIẾT BỊ 
Các đơn vị phải bảo quản hàng và thiết bị trong suốt thời 
gian diễn ra hội chợ. Không được đóng đinh, khoan đục, 
bấm kim, dùng các keo dán lên gian hàng. Nếu gây hư 
hại phải đền bù mọi thiệt hại cho BanTổ chức.

6. HÀNG HÓA TRƯNG BÀY
- Đơn vị tham gia phải có giấy phép kinh doanh và cam 
kết trưng bày bán đúng với sản phẩm hàng hóa đã đăng 
ký.
- Hàng hóa trưng bày tại Hội chợ phải là hàng hóa có 
chất lượng, không đưa vào Hội chợ hàng hóa bất hợp 
pháp, hàng lậu, hàng giả. Đơn vị vi phạm phải chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Đơn vị tham gia chịu trách nhiệm mọi thông tin về chất 
lượng sản phẩm của mình tại Hội chợ.
- Đơn vị có trách nhiệm tự bảo quản hàng hóa của mình 
trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ và không khiếu nại 
về mọi mất mát hàng hóa với bất kỳ lý do nào. Bảo vệ 
Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tuần tra chung khu vực 
Hội chợ.
- Hết giờ mở cửa, các gian hàng tự đóng niêm phong 
hàng hóa và ra về khi nhà triển lãm đã được niêm phong 
(nếu trong nhà triển lãm).
- Đơn vị tham gia gian hàng ngoài trời phải cử nhân viên 
ở lại trực vào buổi tối. Số lượng, họ tên nhân viên phải 
được đăng ký trước với bảo vệ của Ban Tổ chức. Không 
tụ tập ăn nhậu, đun nấu, giặt, phơi quần áo trong khu 
vực Hội chợ.
- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự 
chung khu vực suốt kỳ Hội chợ.

7. THANH TOÁN TÀI CHÍNH 
Đơn vị thanh toán bằng tiền mặt khi có giấy biên nhận 
thu tiền hoặc phiếu thu và giấy giới thiệu của Ban Tổ 
chức.

8. THUÊ MƯỚN THIẾT BỊ 
Ban Tổ chức sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê mướn thiết 
bị như: Bàn, ghế, kệ, tủ, lắp đặt thiết bị điện theo danh 
mục của Ban Tổ chức. Đơn vị đăng ký trước ngày khai 
mạc 10 ngày và Ban tổ chức chỉ bàn giao thiết bị khi đơn 
vị đã thanh toán đủ tiền.

9. LƯU Ý CHUNG 
- Sơ đồ Hội chợ là quy mô tổng thể của Hội chợ. Tùy 
thuộc vào số lượng các doanh nghiệp đăng ký tham gia, 
Ban Tổ chức được quyền sắp xếp, bố trí lại gian hàng 
theo sơ đồ thực tế để bảo đảm mỹ quan chung của Hội 
chợ.
- Các đơn vị chỉ được thu dọn ra về khi kết thúc Hội chợ 
và hoàn thành thủ tục thanh toán tài chính, bàn giao 
gian hàng cho Ban Tổ chức. Ban Tổ chức không giải 
quyết cho bất kỳ đơn vị nào rút khỏi Hội chợ trước ngày 
25/6/2018.
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