
THÔNG TIN LIÊN HỆ
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 112 Cách M  ạng Tháng Tám, P.1, TP. Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0272-3821 411; Fax: 0272-3826 956; 
Email: sct@longan.gov.vn

CÔNG TY TNHH TRIỂN LÃM VÀ TRUYỀN THÔNG TINH TÚ
Trụ sở: 740/5 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM; Điện thoại: 028-3949 2646
VPĐD: P.709, tầng 7, khu B, tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, 
TP. HCM; Điện thoại: 028-399 77 862 / 399 77 863
Email: lehoiluagao@tinhtu.com.vn;Website: www.tinhtu.com.vn 
Dây nóng: 028-3949 2647 / 0903 878 449 / 0919 148 787 

UBND TỈNH LONG ANUBND TỈNH LONG ANUBND TỈNH LONG AN

LỄ HỘI
LÚA GẠO

VÀ
TRIỂN LÃM

NÔNG NGHIỆP
ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ CAO

Vùng đồng bằng sông Cửu Long
tại tỉnh Long An

lần thứ I - năm 2018

Chủ đề Lễ hội:“Phát triển nông nghiệp truyền thống ứng dụng công nghệ cao”

Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Thời gian: Ngày 15 - 20 / 6 / 2018 



Hình	ảnh	về	Long	An



Đo�ng	ba�ng	sông	Cửu	Long	(ĐBSCL)	go�m	13	tın̉h,	thành	pho� :	Ca�n	Thơ,	Long	An,	Tie�n	Giang,	Be�n	Tre,	

Trà	Vinh,	Vıñh	Long,	Đo� ng	Tháp,	An	Giang,	Kiên	Giang,	Hậu	Giang,	Sóc	Trăng,	Bạc	Liêu	và	Cà	Mau	na�m	

giữa	khu	kinh	te� 	năng	động	và	phát	trie�n,	na�m	lie�n	ke� 	với	TP.	HCM	và	vùng	kinh	te� 	trọng	đie�m	phıá	Nam;	

dân	so� 	khoảng	18	triệu	người	(chie�m	20%	dân	so� 	cả	nước);	diện	tıćh	ga�n	40	nghıǹ	km2	(chie�m	12%	diện	

tıćh	cả	nước).		
ĐBSCL	là	vùng	trọng	đie�m	sản	xua� t	lương	thực,	trái	cây,	nuôi	tro� ng,	đánh	ba� t	thủy,	hải	sản	của	cả	nước;	

vừa	là	vùng	có	tie�m	năng,	the� 	mạnh	phát	trie�n	công	nghiệp	năng	lượng,	công	nghiệp	thực	pha�m,	phát	

trie�n	du	lic̣h,	sản	xua� t	lương	thực	trọng	đie�m	quo� c	gia	và	còn	là	vùng	nông	sản	lớn	trong	mạng	lưới	sản	

xua� t	toàn	ca�u.	
ĐBSCL	với	trên	30	loại	cây	ăn	trái	có	giá	tri	̣kinh	te� 	cao.	Sản	lượng	lúa	ước	đạt	25	triệu	ta�n	(trong	đó	

80%	lúa	có	cha� t	lượng	cao),	chie�m	trên	50%	sản	lượng	cả	nước	và	chie�m	80%	sản	lượng	xua� t	kha�u	toàn	

ngành,	hàng	năm	xua� t	kha�u	khoảng	6	triệu	ta�n	gạo,	giá	tri	̣đạt	2,65	tỷ	USD.	To� ng	sản	lượng	thủy	sản	đạt	

ga�n	3,2	triệu	ta�n,	chie�m	trên	70%	sản	lượng	cả	nước;	trong	đó,	sản	lượng	tôm	khoảng	448,9	ngàn	ta�n	

chie�m	78,9%	sản	lượng	cả	nước.	Và	là	vùng	có	tie�m	năng	phát	trie�n	chăn	nuôi	đe� 	cung	ca�p	thiṭ,	trứng	cho	

nội	vùng,	cho	cả	nước	và	xua� t	kha�u.	Hàng	năm,	có	đe�n	50%	sản	lượng	các	sản	pha�m	vật	nuôi	chıńh	(thiṭ,	

trứng	các	loại)	được	đưa	ra	khỏi	vùng	đe� 	cung	ứng	cho	TP.	HCM,	các	vùng	khác	và	tham	gia	xua� t	kha�u.		

Vào	the� 	kỷ	XVII,	những	nông	dân	đa�u	tiên	theo	chúa	Nguye�n	đi	mở	cõi	đe�n	tận	Phương	Nam	

khai	kha�n	đa� t	mới	dùng	kỹ	thuật	canh	tác	lúa	nước,	phát	trie�n	tro� ng	trọt,	chăn	nuôi,	che� 	bie�n	

nông	sản,	thuận	theo	tự	nhiên,	hòa	nhập	cùng	cư	dân	bản	xứ	sinh	so� ng	và	phát	trie�n.	
Từ	đó	theo	dòng	chảy	lic̣h	sử,	năm	1956	tın̉h	Long	An	được	thành	lập,	đe�n	sau	năm	1975	hai	

huyện	Đức	Hòa	và	Đức	Huệ	thuộc	tın̉h	Hậu	Nghıã	và	Huyện	Mộc	Hóa	thuộc	tın̉h	Kie�n	Tường	cũ	

nhập	vào	Long	An	thành	tın̉h	Long	An	rộng	lớn	của	vùng	ĐBSCL	ngày	nay.
Tın̉h	Long	An	có	cơ	ca�u	điạ	lý	khá	đặc	biệt,	là	điạ	bàn	ke� t	no� i	giữa	02	vùng	kinh	te� 	lớn	Đông	

Nam	bộ	và	Tây	Nam	bộ,	có	sông	Vàm	Cỏ	được	hợp	thành	từ	sông	Vàm	Cỏ	Đông	và	Vàm	Cỏ	Tây,	là	

ranh	giới	của	03	tın̉h	mie�n	Đông	và	mie�n	Tây	Nam	bộ	thời	Nam	kỳ	lục	tın̉h,	do	đó	ne�n	kinh	te� 	tın̉h	

Long	An	có	cơ	ca�u	sản	xua� t	công	nghiệp	của	vùng	Đông	Nam	bộ	và	sản	xua� t	nông	nghiệp	thuộc	

vùng	trũng	Đo� ng	Tháp	Mười,	ĐBSCL.	
Hiện	nay,	kinh	te� 	tın̉h	Long	An	đang	phát	trie�n	o� n	điṇh	và	theo	hướng	be�n	vững.	To� ng	thu	

ngân	sách	năm	2017	ước	đạt	12.135	tı	̉đo� ng,	vượt	ke� 	hoạch	đe� 	ra	và	là	điạ	phương	đứng	đa�u	khu	

vực	ĐBSCL	ve� 	thu	ngân	sách	trong	năm.
Đại	hội	Đảng	bộ	tın̉ h	Long	An	la�n	thứ	X	nhiệm	kỳ	2015	–	2020	xác	điṇh	chương	trıǹ h:	Phát	

trie�n	nông	nghiệp	ứng	dụng	công	nghệ	cao	ga�n	với	tái	cơ	ca�u	sản	xua� t	nông	nghiệp	là	một	trong	

hai	chương	trıǹh	đột	phá	của	tın̉h	đe�n	năm	2020.	Theo	đó,	tın̉h	chọn	03	cây	tro� ng	và	01	con	vật	

nuôi	thực	hiện	ứng	dụng	công	nghệ	cao	vào	các	khâu	chıńh:	gio� ng,	canh	tác,	sau	thu	hoạch	và	che� 	

bie�n	đe� 	đe�n	năm	2020,	toàn	tın̉h	có	04	vùng	sản	xua� t	nông	nghiệp	công	nghệ	cao	trên	cây	lúa,	cây	

thanh	long,	cây	rau	và	con	bò	thiṭ.	
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HOẠT	ĐỘNG	CHÍNH	CỦA	LỄ	HỘI	VÀ	TRIỂN	LÃM

1.	Chương	trình	khai	mạc,	bế	mạc
-	 Le� 	 khai	 mạc:	 Vào	 lúc	 20giờ	 00,	 ngày	

15/6/2018	(Thứ	6)
Chủ	đề:	“Phát	triển	nông	nghiệp	truyền	

thống	ứng	dụng	công	nghệ	cao”
-	 Le� 	 be� 	 mạc:	 Vào	 lúc	 20giờ	 00,	 ngày	

20/6/2018	(Thứ	tư)
Chủ	đề:	“Rạng	rỡ	những	mùa	vui”
-	Điạ	đie�m:	Công	viên	Tân	An,	TP.	Tân	An,	

tın̉h	Long	An
-	Truye�n	hıǹh	trực	tie�p	trên	Đài	truye�n	hıǹh	

Việt	Nam	(dự	kie�n	trên	VTV	hoặc	VTC16),	Đài	

truye�n	hıǹh	tın̉h	Long	An	và	các	tın̉h	ĐBSCL,…
-	 Chương	 trı̀nh	 có	 ba�n	 pháo	 bông	 nghệ	

thuật.

TỔNG	QUAN	CHƯƠNG	TRÌNH

Trong	quá	khứ,	Nam	bộ	có	thời	đie�m	đã	trở	

thành	vựa	 lúa	của	the� 	giới.	Ne�n	kinh	te� 	nông	

nghiệp	chıńh	 là	cây	 lúa	và	xen	canh	hoa	màu	

trên	03	loại	ruộng:	ruộng	cao	(sơn	đie�n),	ruộng	

trũng	(thảo	đie�n)	và	ruộng	sâu	(trũng	nhie�u).
Người	Nam	bộ	 với	 to� 	 cha� t	 cởi	mở,	 phóng	

khoáng,	 thıćh	phiêu	 lưu,	dám	mạo	hie�m,	 ca�u	

tie�n…	cùng	với	sự	ca�n	cù,	thông	minh,	chiụ	khó	

đã	có	nhie�u	sáng	tạo	trong	kỹ	thuật,	 áp	dụng	

những	phương	pháp	 canh	 tác,	 chọn	 dụng	 cụ	

sản	xua� t	phù	hợp	với	 từng	điạ	hıǹh,	mùa	vụ,	

gio� ng	lúa…	nên	năng	sua� t	ra� t	cao	(01	hộc	gio� ng	

gieo	vào	ruộng	thu	được	300	hộc	lúa).
Đe�n	nay,	sản	lượng	lúa	của	vùng	ĐBSCL	ước	

đạt	 25	 triệu	 ta�n	 (trong	 đó	 80%	 lúa	 có	 cha� t	

lượng	cao),	chie�m	trên	50%	sản	lượng	cả	nước	

và	chie�m	80%	sản	lượng	xua� t	kha�u	toàn	ngành,	

hàng	năm	xua� t	kha�u	khoảng	6	triệu	ta�n	gạo,	giá	

tri	̣đạt	2,65	tỷ	USD

To� ng	ke� t	kinh	nghiệm	sau	hơn	40	năm	đie�u	

hành	kinh	te� 	và	30	năm	chuye�n	đo� i	sang	cơ	che� 	

thi	̣ trường,	 đe� 	 án	 Việt	 Nam	 2035	 hướng	 tới	

Thiṇh	vượng,	Sáng	tạo,	Công	ba�ng	và	Dân	chủ	

do	Bộ	Ke� 	hoạch	và	Đa�u	tư	cùng	với	Nhóm	Ngân	

hàng	The� 	giới	đe� 	ra	các	giải	pháp	đưa	Việt	Nam	

thoát	khỏi	ba�y	thu	nhập	trung	bıǹh	được	Chıńh	

phủ	phê	chua�n	và	pho� 	bie�n:	Mục	tiêu	đưa	thu	

nhập	bıǹh	quân	đa�u	người	thoát	khỏi	ba�y	thu	

nhập	 trung	 bı̀nh	 từ	 2.000	 USD/năm/người	

năm	 2016	 lên	 12.000	 USD/năm/người	 năm	

2035	ca�n	các	giải	pháp	sáng	tạo	và	tıćh	cực	mà	

việc	ứng	dụng	thành	tựu	các	giải	pháp	khoa	học	

công	nghệ	và	quản	tri	̣vào	sản	xua� t	và	đời	so� ng	

đóng	vai	trò	then	cho� t.
	 Tın̉h	 Long	 An	 xác	 điṇh	 phát	 trie�n	 nông	

nghiệp	ứng	dụng	công	nghệ	cao	ga�n	với	tái	cơ	

ca�u	nông	nghiệp	là	một	trong	hai	chương	trıǹh	

đột	phá	của	tın̉h	đe�n	2020.

NHU	CẦU	ỨNG	DỤNG	CÔNG	NGHỆ	CAO
TRONG	NÔNG	NGHIỆP	

VAI	TRÒ	LÚA	GẠO	TẠI	VÙNG	ĐBSCL

2.	Hội	thảo	nông	nghiệp	ứng	dụng	công	

nghệ	 cao	 gắn	 với	 tái	 cơ	 cấu	 nông	 nghiệp	

Vùng	ĐBSCL
-	Quy	mô:	Ca�p	tie�u	vùng	Đo� ng	Tháp	Mười	
-	Khai	mạc:	Vào	lúc	8giờ	00	đe�n	17giờ	00,	

ngày	16/6/2018	(Thứ	Bảy)
-	Điạ	đie�m:	Thành	pho� 	Tân	An,	tın̉h	Long	An	

(chọn	Hội	trường	phù	hợp)
-	Đơn	vi	̣chủ	trı:̀	UBND	tın̉h	Long	An	và	mời
UBND	các	tın̉h	Tie�n	Giang,	Đo� ng	Tháp	cùng	

đo� ng	chủ	trı̀
-	To� 	chức	và	pho� i	hợp:	Sở	NN	và	PTNT	tın̉ h	

Long	An;	Công	ty	TNHH	Trie�n	lãm	và	Truye�n	

thông	Tinh	Tú;	Đại	diện	các	nhà	tài	trợ
-	 Thành	 pha�n	 tham	 dự:	 UBND,	 Sở	 NN	 và	

PTNT,	Sở	KH	và	CN	của	các	tın̉h	vùng	ĐBSCL,	

các	chuyên	gia,	die�n	giả	trong	và	ngoài	nước,	

các	doanh	nghiệp,	hiệp	hội	nông	dân,	hiệp	hội	

ngành	hàng…	
-	Nội	dung	tham	khảo:
(1)	Sản	xua� t	nông	nghiệp	be�n	vững	trong	

đie�u	kiện	bie�n	đo� i	khı	́hậu
(2)	Chuye�n	đo� i	cơ	ca�u	cây	tro� ng
(3)	Ư� ng	dụng	công	nghệ	cao	tạo	the� 	đột	phá	

trong	nông	nghiệp
(4)	Những	va�n	đe� 	 đặt	 ra	 của	ngành	nông	

nghiệp	Vùng	ĐBSCL	trong	bo� i	cảnh	hội	nhập
(5)	Các	đe� 	tài	linh	hoạt	khác	từ	chuyên	gia,	

die�n	giả	và	nhu	ca�u	thực	te� 	của	Hội	thảo	như	

nguo� n	vo� n,	thi	̣trường…

HOẠT	ĐỘNG	CHÍNH	CỦA	LỄ	HỘI	VÀ	TRIỂN	LÃM
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3.	Triển	lãm	Nông	nghiệp	ứng	dụng	công	

nghệ	cao	gắn	với	Lễ	hội	lúa	gạo

Thời	gian	và	địa	điểm
-	Thời	gian:	Từ	ngày	15/6/2018	(Thứ	6)	đe�n	

ngày	 20/6/2018	 (Thứ	 tư):	 thời	 gian	 to� 	 chức	

trong	vòng	06	ngày
*	Khai	mạc:	Lúc	9giờ	00,	ngày	15/6/2018.
*	Be� 	mạc:	Lúc	17giờ	00,	ngày	20/6/2018	(hoạt	

động	va�n	die�n	ra	đe�n	he� t	22giờ	00	cùng	ngày).
*	Giờ	mở	cửa:	Từ	8g00	đe�n	22g00	hàng	ngày.
-	Điạ	đie�m:	Công	viên	Tân	An,	TP.	Tân	An,	tın̉h	

Long	An.

Quy	mô
Dự	kie�n	hơn	250	đơn	vi	̣và	500	gian	hàng.

	Đối	tượng	mục	tiêu
-	Doanh	nghiệp	sản	xua� t,	che� 	bie�n,	kinh	doanh,	

và	 xua� t	 kha�u	 sản	 pha�m	 ngành	 nông	 nghiệp,	

doanh	nghiệp	có	các	sản	pha�m	che� 	bie�n	từ	nông	

sản,	doanh	nghiệp	có	sản	pha�m	ho� 	trợ	cho	việc	

tro� ng,	chăm	sóc,	ngành	nông	nghiệp,	sản	pha�m	

che� 	bie�n	từ	gạo	và	nông	sản	trong	và	ngoài	nước.
-	Doanh	nghiệp	tın̉h	Long	An;	Khu	vực	đo� ng	

ba�ng	sông	Cửu	Long;	Các	tın̉h	mie�n	Đông	Nam	

bộ;	các	doanh	nghiệp	cả	nước	có	nhu	ca�u	giao	lưu	

với	doanh	nghiệp	trên	điạ	bàn	tın̉h	Long	An.
-	Các	Hiệp	hội,	Sở	Công	Thương,	Trung	 tâm	

Khuye�n	công,	Trung	tâm	Xúc	tie�n	Thương	mại	cả	

nước.

Mặt	hàng	mục	tiêu
Lúa,	gạo,	nông	sản,	các	sản	pha�m	phụ	trợ	(ta� t	

cả	các	sản	pha�m	phụ	trợ	từ	cây	gio� ng,	chăm	tro� ng	

đe�n	thành	pha�m	bán	ra	người	tiêu	dùng)

Lĩnh	vực,	mặt	hàng	tham	gia	trưng	bày
-	Sản	phẩm	chuyên	ngành
-	Sản	pha�m	thô	của	ngành	lúa,	gạo	và	ta� t	cả	

các	sản	pha�m	của	ngành	nông	nghiệp	ứng	dụng	

công	nghệ	cao	từ	các	tın̉h	vùng	ĐBSCL.
-	Sản	pha�m	được	che� 	bie�n	từ	ngành	lúa,	gạo	

và	ta� t	cả	các	sản	pha�m	của	ngành	nông	nghiệp	

của	vùng	ĐBSCL,	trong	đó	sản	pha�m	tôm	và	che� 	

bie�n	từ	tôm	được	trưng	bày	đa	dạng.				
-	Sản	pha�m	của	các	ngành	liên	quan	trực	tie�p	

cho	quá	trıǹh	phát	trie�n	ngành	nông	nghiệp	từ	

gio� ng	cây,	con	gio� ng	đe�n	quy	trıǹh	chăm	sóc,	thu	

hoạch,	sau	thu	hoạch.
-	Sản	pha�m	của	các	ngành	liên	quan	ho� 	trợ	

cho	ngành	nông	nghiệp:	 công	nghệ	 thông	 tin,	

ngân	hàng,	công	nghệ	tie�p	thi	̣sản	pha�m,	in	a�n,	

bao	bı,̀	logistics…
-	Trie�n	lãm	mô	hıǹh,	máy	móc,	thie� t	bi	̣và	các	

sản	pha�m	nông	nghiệp	ứng	dụng	công	nghệ	cao	

vùng	ĐBSCL	và	mở	rộng	cả	nước.
-	Trie�n	lãm	tie�m	năng,	the� 	mạnh	kinh	te� 	nông	

nghiệp	của	các	tın̉h	Vùng	ĐBSCL.
-	 Các	 loại	nông	 sản,	 sản	 pha�m	 che� 	 bie�n	 từ	

nông	sản.
-	Các	dây	chuye�n	công	nghệ,	máy	móc,	thie� t	bi	̣

che� 	bie�n	ngành	lúa,	gạo.
-	Các	 loại	phân	bón,	 thuo� c	bảo	vệ	 thực	vật	

phục	vụ	cho	ngành	nông	nghiệp	và	cây	lúa.
Sản	phẩm	mở	rộng
-	 Sản	 pha�m	 dic̣h	 vụ	 ngân	 hàng,	 bưu	 chıńh	

vie�n	thông.
-	Sản	pha�m	công	nghiệp	nặng,	công	nghiệp	

nhẹ,	 công	 nghiệp	 ứng	 dụng	 và	 tie�u	 thủ	 công	

nghiệp	như:	ô	tô,	xe	máy,	kim,	khı,́	điện	máy,	điện	

tử,	công	nghệ	thông	tin,	trang	trı	́nội	tha� t…
-	Sản	pha�m	hàng	tiêu	dùng,	 thực	pha�m,	đo� 	

uo� ng	 có	 thương	 hiệu	 đa	 quo� c	 gia	 và	 các	 sản	

pha�m	trong	nước	thuộc	nhóm	hàng	Việt	Nam	

cha� t	lượng	cao.
-	Sản	pha�m	đặc	trưng	của	các	tın̉ h/	thành	cả	

nước.

Thông	tin	gian	hàng	và	đơn	giá
-	Quy	cách:	Gian	hàng	tiêu	chua�n	được	dựng	

2
trong	nhà	tie�n	che� ,	diện	tıćh	9m 	(3m	x	3m)	bao	

go�m	khung	nhôm,	vách	ngăn,	pallet,	thảm	trải,	

01	bàn,	02	ghe� ,	02	bóng	đèn	neon	1.2m,	01	o� 	ca�m	

điện	220V/5A	và	01	bảng	tên	đơn	vị
-	Đơn	giá:	(bao	go�m	thue� 	VAT)

2*	Gian	tiêu	chua�n:	6.000.000	đo� ng/gian	9m .
2	*	 Đa� t	 thuê	 tự	 dựng:	500.000	 đo� ng/m (to� i	

2
thie�u	18m ).

Xét	thưởng	gian	hàng	đẹp,	ấn	tượng
Bıǹh	xét	trao	tặng	danh	hiệu:	“Gian	hàng	đẹp,	

a�n	 tượng”	 cho	 các	doanh	 nghiệp,	 các	 to� 	 chức	

kinh	te� 	xã	hội	đa�u	tư	vào	gian	hàng	có	nội	dung	

hıǹh	thức	và	quy	mô	ha�p	da�n	tham	gia	Le� 	hội	và	

Trie�n	lãm.

Mô	hıǹh	nhà	bạt

Mô	hıǹh	gian	hàng	tiêu	chua�n

HOẠT	ĐỘNG	CHÍNH	CỦA	LỄ	HỘI	VÀ	TRIỂN	LÃM



HOẠT	ĐỘNG	CHÍNH	CỦA	LỄ	HỘI	VÀ	TRIỂN	LÃM

5.	Hội	thi	“Lúa	sạch,	gạo	thơm,	cơm	ngon”	và	Triển	lãm	các	sản	phẩm	gạo	tiêu	biểu	của	các	

tỉnh/	thành	vùng	ĐBSCL

-	Khai	mạc:	Lúc	15giờ	00	đe�n	17giờ	30,	ngày	18/6/2018	(Thứ	2)

-	Địa	điểm:	Thành	pho� 	Tân	An,	tın̉h	Long	An

-	Hình	thức	tổ	chức:	To� 	chức	thi	giữa	các	tın̉h	Vùng	ĐBSCL,	mo� i	tın̉h	chọn	sản	pha�m	lúa	gạo	tham	

gia	thi.	BTC	cung	ca�p	nhân	sự	na�u	cơm	từ	gạo	của	các	đội	thi	từ	13	tın̉h	Vùng	ĐBSCL	

-	Tổ	chức	và	phối	hỗ	trợ:	Sở	Công	Thương,	Sở	NN	và	PTNT	tın̉h	Long	An;	Công	ty	TNHH	Trie�n	

lãm	và	Truye�n	thông	Tinh	Tú

 4.	Hội	thi	“Làm	nông	thông	minh”
	Vòng	chung	kết
-	Khai	mạc:	Lúc	8giờ	00	đe�n	17giờ	00,	ngày	17/6/2018	(Chủ	nhật)
-	Điạ	đie�m:	Thành	pho� 	Tân	An,	tın̉h	Long	An	(chọn	Hội	trường	phù	hợp)
-	Hıǹh	thức	to� 	chức:	To� 	chức	thi	giữa	các	tın̉h	Vùng	ĐBSCL
-	To� 	chức	và	pho� i	ho� 	trợ:	Sở	NN	và	PTNT	tın̉h	Long	An;	Hội	nông	dân	tın̉h	Long	An;	Công	ty	TNHH	

Trie�n	lãm	và	Truye�n	thông	Tinh	Tú;	
-	Đo� ng	to� 	chức:	Các	nhà	tài	trợ	chương	trıǹh

(Kế	hoạch	chi	tiết	tham	khảo	tại	website:	www.tinhtu.com.vn;	hoặc	liên	hệ:	028-3949.2647	để	được	

cung	cấp	thông	tin)		

HOẠT	ĐỘNG	HƯỞNG	ỨNG
Ban	to� 	chức	chào	đón	các	nhà	tài	trợ,	đơn	vi	̣doanh	nghiệp	

trong	tın̉h	và	ngoài	tın̉h	hưởng	ứng	tham	gia	to� 	chức	các	hoạt	

động	liên	quan	đe�n	chương	trıǹh.

HOẠT	ĐO�̣ NG	GỢI	Y�:
1.	Le� 	hội	đường	pho�
2.	Các	hoạt	động	có	ıćh	cho	nông	dân,	nông	nghiệp	và	nông	

thôn...
3.	Các	hoạt	động	bie�u	die�n	nghệ	thuật	với	chủ	đe� 	ca	ngợi	quê	

hương,	con	người	Mie�n	Tây,	đe� 	cao	và	tôn	vinh	vai	trò	nông	

dân	và	ngành	nông	nghiệp	vùng	ĐBSCL	nói	riêng,	cả	nước	nói	

chung

Đơn	vi	̣có	nhu	ca�u,	vui	lòng	liên	hệ	đơn	vi	̣tie�p	nhận:	
Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú
Trụ sở: 740/5 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 028-3949 2646 / 3949 2647; 
Email: lehoiluagao@tinhtu.com.vn; 
Website: www.tinhtu.com.vn 
Dây nóng: 0903 878 449 / 0919 148 787 
Hạn	chót	đăng	ký	tham	gia:	trước	ngày	15/5/2018.	

-	Đồng	tổ	chức:	Các	nhà	tài	trợ	chương	trıǹh

(Kế	hoạch	chi	tiết	tham	khảo	tại	website:	www.tinhtu.com.vn;	hoặc	liên	hệ:	028-3949.2647	để	được	

cung	cấp	thông	tin)	

HOẠT	ĐỘNG	ĐÃ	ĐĂNG	KÝ

6.	Triển	lãm	các	sản	phẩm	gạo	tiêu	biểu	của	các	tỉnh/	thành	vùng	ĐBSCL

-	Hình	thức	triển	khai:	BTC	quy	hoạch,	trang	trı	́khu	trie�n	lãm;	bo� 	trı	́nhân	sự	phụ	trách	ke� t	hợp	với	

nhân	sự	của	các	đơn	vi	̣tham	gia	giới	thiệu	sản	pha�m	gạo	tiêu	bie�u	của	mo� i	điạ	phương	đang	trưng	bày	

và	có	ke� t	hợp	na�u	chıń	sản	pha�m	thành	cơm	cho	khách	tham	quan	dùng	thử	tại	khu	vực	trie�n	lãm

1.	Tập	đoàn	An	Nông
To� 	chức	đêm	nghệ	thuật	“Tıǹh	ca	Ba� c	Sơn	và	những	làn	

điệu	dân	ca	Phương	Nam”

2.	Công	ty	Liên	Doanh	bột	Quốc	tế	Mikko
Thực	 hiện	 chie�c	 bánh	 xèo	 đã	 đạt	 kỷ	 lục	 Việt	Nam	 có	

đường	 kıńh	 2m	 với	 6kg	 bột,	 8kg	 nhân,	 100	 kha�u	 pha�n	

ăn/bánh.



SƠ	ĐỒ	QUY	HOẠCH	KHÔNG	GIAN	TỔ	CHỨC



THÔNG	TIN	TÀI	TRỢ	TRIỂN	LÃM

I	–	ĐỐI	TƯỢNG	THAM	GIA	TÀI	TRỢ:
Ta� t	cả	các	to� 	chức	kinh	te� 	trong	và	ngoài	nước	có	gia�y	phép	đăng	ký	kinh	doanh	theo	quy	điṇh	của	

Pháp	luật	Việt	Nam	và	có	khả	năng	ve� 	tài	chıńh	đe�u	có	the� 	đăng	ký	tham	gia	tài	trợ	cho	hoạt	động	của	

Trie�n	lãm	Nông	nghiệp	ứng	dụng	công	nghệ	cao	ga�n	với	Le� 	hội	lúa	gạo.
Ban	To� 	chức	sẽ	tạo	mọi	đie�u	kiện	thuận	lợi	cho	các	Nhà	tài	trợ	trong	suo� t	quá	trıǹh	die�n	ra	các	hoạt	

động	tại	Trie�n	lãm.	Ngoài	những	quye�n	lợi	mà	Nhà	tài	trợ	sẽ	nhận	được	từ	Ban	To� 	chức	thı	̀các	đơn	vi	̣có	

the� 	đe� 	xua� t	những	yêu	ca�u	cho	phù	hợp	với	lıñh	vực,	ngành	nghe� ,	sản	pha�m…	của	đơn	vi.̣	Trong	phạm	vi	

khả	năng	có	the� 	của	Ban	To� 	chức	và	được	sự	cho	phép	của	các	ngành	chủ	quản	và	cơ	quan	pho� i	hợp	chúng	

tôi	sẽ	sa�n	sàng	ho� 	trợ	các	đơn	vi.̣

II	–	HÌNH	THỨC	TÀI	TRỢ:
Đe� 	đảm	bảo	quye�n	lợi	cao	nha� t	cho	các	Nhà	tài	trợ,	các	đơn	vi	̣tham	gia	có	the� 	lựa	chọn	các	mức	tài	trợ	

phù	hợp	cho	toàn	bộ	hoạt	động	của	Trie�n	lãm	Nông	nghiệp	ứng	dụng	công	nghệ	cao	ga�n	với	Le� 	hội	lúa	

gạo.

III	–	CÁC	MỨC	TÀI	TRỢ:
(Mức	tài	trợ	đã	bao	go�m	10%	thue� 	GTGT)
Các	đơn	vi	̣có	the� 	lựa	chọn	các	hıǹh	thức	tài	trợ	theo	các	mức	sau:
1.	Tài	trợ	Kim	Cương:	300.000.000	đo� ng	(Ba	trăm	triệu	đo� ng)
2.	Tài	trợ	Vàng:	200.000.000	đo� ng	(Hai	trăm	triệu	đo� ng)
3.	Tài	trợ	Bạc:	100.000.000	đo� ng	(Một	trăm	triệu	đo� ng)
4.	Tài	trợ	Đo� ng:	50.000.000	đo� ng	(Năm	mươi	triệu	đo� ng)

QUYỀN	LỢI	TÀI	TRỢ	TRIỂN	LÃM


