
HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM
CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN

NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TP. HỒ CHÍ MINH

19-23/9/2018
TRUNG TÂM TRIỂN LÃM & HỘI CHỢ TÂN BÌNH (TBECC)

446 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TP. HỒ CHÍ MINH

(8:30-22:00)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAMTRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:2077/SNN-TTTV
V/v mời tham gia “Hội chợ - Triển lãm 

công nghệ nuôi trồng, chế biến
nông, lâm, thủy sản năm 2018”

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  1  tháng  8  năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

     Căn cứ Công văn số 1799/UBND-KT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chủ trương 
tổ chức Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản năm 2018. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kế 
hoạch.
     Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản năm 2018 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 
23 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình (TBECC), số 446 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
     Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành có cơ hội giới thiệu các sản 
phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; công nghệ bảo quản sau thu hoạch, máy móc, thiết bị 
phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản đến các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm và khách 
hàng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tạo cầu nối giúp người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng gặp gỡ, liên 
kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm; qua đó tìm kiếm đối tác hợp tác, kinh doanh, 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.
     Hội chợ được tổ chức với quy mô 250 gian hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các đơn vị tham gia 
triển lãm, giới thiệu nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao cùng với các công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp.
     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các đơn vị tham gia Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi 
trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản năm 2018.
     Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ Quý đơn vị nhằm giúp Hội chợ thành công tốt đẹp.
     Thông tin chi tiết xin liên hệ:
     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp là đơn vị thực hiện)
     Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
     Điện thoại: (028)38 229 427 – 38 229 431        Fax: (028) 38.248.625
     Website: www.tvnn.vn
     Người liên hệ: Ông Nguyễn Hiếu Thảo – Quyền Trưởng phòng Tổ chức sự kiện và Xúc tiến thương mại – điện thoại: 
0988 17 77 17
     Hoặc Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam
     Địa chỉ: Tầng 1, Cao ốc Hoàng Việt, số 34, Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
     Điện thoại: 0938 592 539 (gặp anh Công)   
     Fax: (028) 3991 0957
     Website: www.dongnam.com.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở NN và PTNT (A.Quý);
-  TTTVHTNN;
- Lưu: VT, 50b.



MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA
Nhằm hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, giới 
thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ 
rõ ràng đến với người tiêu dùng Thành phố.
Trưng bày đa dạng các sản phẩm trong ngành nông nghiệp và thực phẩm chế 
biến của các tổ chức, doanh nghiệp thành phố và tỉnh, thành trong cả nước.
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội giới thiệu 
công nghệ bảo quản sau thu hoạch, máy móc, thiết bị phục vụ chế biến 
nông, lâm, thủy sản đến các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 
chế biến thực phẩm và khách hàng trên địa bàn thành phố.
Tạo cầu nối hiệu quả giữa người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu 
dùng gặp gỡ, liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa trong lĩnh vực nông sản, 
thực phẩm, qua đó tìm kiếm đối tác hợp tác, kinh doanh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ
Các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 
chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

QUY MÔ TỔ CHỨC

250
gian hàng

50.000
lượt khách

STT LOẠI HÌNH THUÊ ĐƠN GIÁ
(CHƯA GỒM VAT)

1 Gian hàng tiêu chuẩn (3x3m, trong nhà máy lạnh)

Đất trống (trong nhà máy lạnh)

10.000.000đ/gian

1.000.000đ/m22

BIỂU GIÁ THUÊ GIAN HÀNG

*Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.



LĨNH VỰC TRƯNG BÀY

- Máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, nuôi trồng  nông, lâm, thủy sản
- Máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản
- Nông sản, thực phẩm, thực phẩm chế biến



CÁC HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH

- Chương trình ca nhạc hàng đêm
- Miễn phí vé vào cổng

• Ngày 19/9/2018:

- Lễ khai mạc

• Ngày 20/9/2018:

• Các chương trình hoạt động khác:

-  Hội thảo "Công nghệ nuôi trồng, chế biến 
nông, lâm, thủy sản sau thu hoạch"



CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC (19/9/2018)

- Nghi thức khai mạc

- Tham quan Hội chợ

- Đón khách

• 9:00 – 9:30

• 9:30 – 9:55

- Văn nghệ chào mừng
- Tuyên bố lý do, giới thiêu đại biểu
- Phát biểu khai mạc
- Phát biểu chào mừng
- Cảm ơn đơn vị tài trợ

• 9:55 – 10:00

• 10:00

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (20/9/2018)

- Bế mạc

- Thảo Luận

- Đón khách

• 8:00 - 8:30

• 8:30 - 8:40

- Giới thiệu đại biểu

• 8:40 - 10:00

• 10:00 - 10:30

• 10:30

- Công nghệ sản xuất, nuôi trồng thủy sản
- Công nghệ chế biến nông lâm thủy sản
- Các chính sách hỗ trợ lãi vay





THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO & XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM
D O N G  N A M  A D V E R T I S I N G  A N D  C O M M E R C I A L  P R O M O T I O N  J S C
Địa chỉ: Lầu 1, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39910954 - 39910955 - 39910956      Fax: (84-28) 39910957
Email: info@dongnam.com.vn  Website: www.dongnam.com.vn  Hotline: 0938 592 539

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3822.9427   Fax: 028.3827.2292
Email:tttvhtnn.snn@tphcm.gov.vn  Website: www.tvnn.vn


