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

Hình ảnh về Long An

TỔNG QUAN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TỔNG QUAN TỈNH LONG AN
Và o the kỷ XVII, những nô ng dâ n đau tiê n theo chú a Nguyen đi mở cõ i đen tậ n Phương Nam
khai khan đat mới dù ng kỹ thuậ t canh tá c lú a nước, phá t trien trong trọ t, chă n nuô i, che bien
nô ng sả n, thuậ n theo tự nhiê n, hò a nhậ p cù ng cư dâ n bả n xứ sinh song và phá t trien.
Từ đó theo dò ng chả y lic̣h sử, nă m 1956 tın
̉ h Long An được thà nh lậ p, đen sau nă m 1975 hai
huyệ n Đức Hò a và Đức Huệ thuộ c tın
̉ h Hậ u Nghıã và Huyệ n Mộ c Hó a thuộ c tın
̉ h Kien Tường cũ
nhậ p và o Long An thà nh tın
̉ h Long An rộ ng lớn củ a vù ng ĐBSCL ngà y nay.
Tın
̉ h Long An có cơ cau điạ lý khá đặ c biệ t, là điạ bà n ket noi giữa 02 vù ng kinh te lớn Đô ng
Nam bộ và Tâ y Nam bộ , có sô ng Và m Cỏ được hợp thà nh từ sô ng Và m Cỏ Đô ng và Và m Cỏ Tâ y, là
ranh giới củ a 03 tın
̉ h mien Đô ng và mien Tâ y Nam bộ thời Nam kỳ lụ c tın
̉ h, do đó nen kinh te tın
̉ h
Long An có cơ cau sả n xuat cô ng nghiệ p củ a vù ng Đô ng Nam bộ và sả n xuat nô ng nghiệ p thuộ c
vù ng trũ ng Đong Thá p Mười, ĐBSCL.
Hiệ n nay, kinh te tın
̉ h Long An đang phá t trien on đin
̣ h và theo hướng ben vững. Tong thu
ngâ n sá ch nă m 2017 ước đạ t 12.135 tı̉ đong, vượt ke hoạ ch đe ra và là điạ phương đứng đau khu
vực ĐBSCL ve thu ngâ n sá ch trong nă m.
Đạ i hộ i Đả ng bộ tın
̉ h Long An lan thứ X nhiệ m kỳ 2015 – 2020 xá c đin
̣ h chương trın
̀ h: Phá t
trien nô ng nghiệ p ứng dụ ng cô ng nghệ cao gan với tá i cơ cau sả n xuat nô ng nghiệ p là mộ t trong
hai chương trın
̀ h độ t phá củ a tın
̉ h đen nă m 2020. Theo đó , tın
̉ h chọ n 03 câ y trong và 01 con vậ t
nuô i thực hiệ n ứng dụ ng cô ng nghệ cao và o cá c khâ u chın
́ h: giong, canh tá c, sau thu hoạ ch và che
bien đe đen nă m 2020, toà n tın
̉ h có 04 vù ng sả n xuat nô ng nghiệ p cô ng nghệ cao trê n câ y lú a, câ y
thanh long, câ y rau và con bò thiṭ.

Đong bang sô ng Cửu Long (ĐBSCL) gom 13 tın
̉ h, thà nh pho: Can Thơ, Long An, Tien Giang, Ben Tre,
Trà Vinh, Vın
̃ h Long, Đong Thá p, An Giang, Kiê n Giang, Hậ u Giang, Só c Tră ng, Bạ c Liê u và Cà Mau nam
giữa khu kinh te nă ng độ ng và phá t trien, nam lien ke với TP. HCM và vù ng kinh te trọ ng điem phıá Nam;
dâ n so khoả ng 18 triệ u người (chiem 20% dâ n so cả nước); diệ n tıćh gan 40 nghın
̀ km2 (chiem 12% diệ n
tıćh cả nước).
ĐBSCL là vù ng trọ ng điem sả n xuat lương thực, trá i câ y, nuô i trong, đá nh bat thủ y, hả i sả n củ a cả nước;
vừa là vù ng có tiem nă ng, the mạ nh phá t trien cô ng nghiệ p nă ng lượng, cô ng nghiệ p thực pham, phá t
trien du lic̣h, sả n xuat lương thực trọ ng điem quoc gia và cò n là vù ng nô ng sả n lớn trong mạ ng lưới sả n
xuat toà n cau.
ĐBSCL với trê n 30 loạ i câ y ă n trá i có giá trị kinh te cao. Sả n lượng lú a ước đạ t 25 triệ u tan (trong đó
80% lú a có chat lượng cao), chiem trê n 50% sả n lượng cả nước và chiem 80% sả n lượng xuat khau toà n
ngà nh, hà ng nă m xuat khau khoả ng 6 triệ u tan gạ o, giá trị đạ t 2,65 tỷ USD. Tong sả n lượng thủ y sả n đạ t
gan 3,2 triệ u tan, chiem trê n 70% sả n lượng cả nước; trong đó , sả n lượng tô m khoả ng 448,9 ngà n tan
chiem 78,9% sả n lượng cả nước. Và là vù ng có tiem nă ng phá t trien chă n nuô i đe cung cap thiṭ, trứng cho
nộ i vù ng, cho cả nước và xuat khau. Hà ng nă m, có đen 50% sả n lượng cá c sả n pham vậ t nuô i chın
́ h (thiṭ,
trứng cá c loạ i) được đưa ra khỏ i vù ng đe cung ứng cho TP. HCM, cá c vù ng khá c và tham gia xuat khau.

LỄ HỘI
LÚA GẠO

VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
VAI TRÒ LÚA GẠO TẠI VÙNG ĐBSCL
Trong quá khứ, Nam bộ có thời điem đã trở
thà nh vựa lú a củ a the giới. Nen kinh te nô ng
nghiệ p chın
́ h là câ y lú a và xen canh hoa mà u
trê n 03 loạ i ruộ ng: ruộ ng cao (sơn đien), ruộ ng
trũ ng (thả o đien) và ruộ ng sâ u (trũ ng nhieu).
Người Nam bộ với to chat cởi mở, phó ng
khoá ng, thıćh phiê u lưu, dá m mạ o hiem, cau
tien… cù ng với sự can cù , thô ng minh, chiu
̣ khó
đã có nhieu sá ng tạ o trong kỹ thuậ t, á p dụ ng
những phương phá p canh tá c, chọ n dụ ng cụ
sả n xuat phù hợp với từng điạ hın
̀ h, mù a vụ ,
giong lú a… nê n nă ng suat rat cao (01 hộ c giong
gieo và o ruộ ng thu được 300 hộ c lú a).
Đen nay, sả n lượng lú a củ a vù ng ĐBSCL ước
đạ t 25 triệ u tan (trong đó 80% lú a có chat
lượng cao), chiem trê n 50% sả n lượng cả nước
và chiem 80% sả n lượng xuat khau toà n ngà nh,
hà ng nă m xuat khau khoả ng 6 triệ u tan gạ o, giá
trị đạ t 2,65 tỷ USD

NHU CẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG NÔNG NGHIỆP
Tong ket kinh nghiệ m sau hơn 40 nă m đieu
hà nh kinh te và 30 nă m chuyen đoi sang cơ che
thị trường, đe á n Việ t Nam 2035 hướng tới
Thin
̣ h vượng, Sá ng tạ o, Cô ng bang và Dâ n chủ
do Bộ Ke hoạ ch và Đau tư cù ng với Nhó m Ngâ n
hà ng The giới đe ra cá c giả i phá p đưa Việ t Nam
thoá t khỏ i bay thu nhậ p trung bın
̀ h được Chın
́ h
phủ phê chuan và pho bien: Mụ c tiê u đưa thu
nhậ p bın
̀ h quâ n đau người thoá t khỏ i bay thu
nhậ p trung bı̀nh từ 2.000 USD/nă m/người
nă m 2016 lê n 12.000 USD/nă m/người nă m
2035 can cá c giả i phá p sá ng tạ o và tıćh cực mà
việ c ứng dụ ng thà nh tựu cá c giả i phá p khoa họ c
cô ng nghệ và quả n trị và o sả n xuat và đời song
đó ng vai trò then chot.
Tın
̉ h Long An xá c đin
̣ h phá t trien nô ng
nghiệ p ứng dụ ng cô ng nghệ cao gan với tá i cơ
cau nô ng nghiệ p là mộ t trong hai chương trın
̀ h
độ t phá củ a tın
̉ h đen 2020.

LỄ HỘI
LÚA GẠO

VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA LỄ HỘI VÀ TRIỂN LÃM
1. Chương trình khai mạc, bế mạc
- Le khai mạ c: Và o lú c 20giờ 00, ngà y
15/6/2018 (Thứ 6)
Chủ đề: “Phát triển nông nghiệp truyền
thống ứng dụng công nghệ cao”
- Le be mạ c: Và o lú c 20giờ 00, ngà y
20/6/2018 (Thứ tư)
Chủ đề: “Rạng rỡ những mùa vui”
- Điạ điem: Cô ng viê n Tâ n An, TP. Tâ n An,
tın
̉ h Long An
- Truyen hın
̀ h trực tiep trê n Đà i truyen hın
̀ h
Việ t Nam (dự kien trê n VTV hoặ c VTC16), Đà i
truyen hın
̀ h tın
̉ h Long An và cá c tın
̉ h ĐBSCL,…
- Chương trı̀nh có ban phá o bô ng nghệ
thuậ t.

2. Hội thảo nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
Vùng ĐBSCL
- Quy mô : Cap tieu vù ng Đong Thá p Mười
- Khai mạ c: Và o lú c 8giờ 00 đen 17giờ 00,
ngà y 16/6/2018 (Thứ Bả y)
- Điạ điem: Thà nh pho Tâ n An, tın
̉ h Long An
(chọ n Hộ i trường phù hợp)
- Đơn vị chủ trı:̀ UBND tın
̉ h Long An và mời
UBND cá c tın
̉ h Tien Giang, Đong Thá p cù ng
đong chủ trı̀
- To chức và phoi hợp: Sở NN và PTNT tın
̉ h
Long An; Cô ng ty TNHH Trien lã m và Truyen
thô ng Tinh Tú ; Đạ i diệ n cá c nhà tà i trợ
- Thà nh phan tham dự: UBND, Sở NN và
PTNT, Sở KH và CN củ a cá c tın
̉ h vù ng ĐBSCL,
cá c chuyê n gia, dien giả trong và ngoà i nước,
cá c doanh nghiệ p, hiệ p hộ i nô ng dâ n, hiệ p hộ i
ngà nh hà ng…
- Nộ i dung tham khả o:
(1) Sả n xuat nô ng nghiệ p ben vững trong
đieu kiệ n bien đoi khı́ hậ u
(2) Chuyen đoi cơ cau câ y trong
(3) Ưng dụ ng cô ng nghệ cao tạ o the độ t phá
trong nô ng nghiệ p
(4) Những van đe đặ t ra củ a ngà nh nô ng
nghiệ p Vù ng ĐBSCL trong boi cả nh hộ i nhậ p
(5) Cá c đe tà i linh hoạ t khá c từ chuyê n gia,
dien giả và nhu cau thực te củ a Hộ i thả o như
nguon von, thị trường…

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA LỄ HỘI VÀ TRIỂN LÃM
3. Triển lãm Nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao gắn với Lễ hội lúa gạo
Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Từ ngà y 15/6/2018 (Thứ 6) đen
ngà y 20/6/2018 (Thứ tư): thời gian to chức
trong vò ng 06 ngà y
* Khai mạ c: Lú c 9giờ 00, ngà y 15/6/2018.
* Be mạ c: Lú c 17giờ 00, ngà y 20/6/2018 (hoạ t
độ ng van dien ra đen het 22giờ 00 cù ng ngà y).
* Giờ mở cửa: Từ 8g00 đen 22g00 hà ng ngà y.
- Điạ điem: Cô ng viê n Tâ n An, TP. Tâ n An, tın
̉ h
Long An.
Quy mô
Dự kien hơn 250 đơn vị và 500 gian hà ng.
Đối tượng mục tiêu
- Doanh nghiệ p sả n xuat, che bien, kinh doanh,
và xuat khau sả n pham ngà nh nô ng nghiệ p,
doanh nghiệ p có cá c sả n pham che bien từ nô ng
sả n, doanh nghiệ p có sả n pham ho trợ cho việ c
trong, chă m só c, ngà nh nô ng nghiệ p, sả n pham
che bien từ gạ o và nô ng sả n trong và ngoà i nước.
- Doanh nghiệ p tın
̉ h Long An; Khu vực đong
bang sô ng Cửu Long; Cá c tın
̉ h mien Đô ng Nam
bộ ; cá c doanh nghiệ p cả nước có nhu cau giao lưu
với doanh nghiệ p trê n điạ bà n tın
̉ h Long An.
- Cá c Hiệ p hộ i, Sở Cô ng Thương, Trung tâ m
Khuyen cô ng, Trung tâ m Xú c tien Thương mạ i cả
nước.
Mặt hàng mục tiêu
Lú a, gạ o, nô ng sả n, cá c sả n pham phụ trợ (tat
cả cá c sả n pham phụ trợ từ câ y giong, chă m trong
đen thà nh pham bá n ra người tiê u dù ng)

Lĩnh vực, mặt hàng tham gia trưng bày
- Sản phẩm chuyên ngành
- Sả n pham thô củ a ngà nh lú a, gạ o và tat cả
cá c sả n pham củ a ngà nh nô ng nghiệ p ứng dụ ng
cô ng nghệ cao từ cá c tın
̉ h vù ng ĐBSCL.
- Sả n pham được che bien từ ngà nh lú a, gạ o
và tat cả cá c sả n pham củ a ngà nh nô ng nghiệ p
củ a vù ng ĐBSCL, trong đó sả n pham tô m và che
bien từ tô m được trưng bà y đa dạ ng.
- Sả n pham củ a cá c ngà nh liê n quan trực tiep
cho quá trın
̀ h phá t trien ngà nh nô ng nghiệ p từ
giong câ y, con giong đen quy trın
̀ h chă m só c, thu
hoạ ch, sau thu hoạ ch.
- Sả n pham củ a cá c ngà nh liê n quan ho trợ
cho ngà nh nô ng nghiệ p: cô ng nghệ thô ng tin,
ngâ n hà ng, cô ng nghệ tiep thị sả n pham, in an,
bao bı,̀ logistics…
- Trien lã m mô hın
̀ h, má y mó c, thiet bị và cá c
sả n pham nô ng nghiệ p ứng dụ ng cô ng nghệ cao
vù ng ĐBSCL và mở rộ ng cả nước.
- Trien lã m tiem nă ng, the mạ nh kinh te nô ng
nghiệ p củ a cá c tın
̉ h Vù ng ĐBSCL.
- Cá c loạ i nô ng sả n, sả n pham che bien từ
nô ng sả n.
- Cá c dâ y chuyen cô ng nghệ , má y mó c, thiet bị
che bien ngà nh lú a, gạ o.
- Cá c loạ i phâ n bó n, thuoc bả o vệ thực vậ t
phụ c vụ cho ngà nh nô ng nghiệ p và câ y lú a.
Sản phẩm mở rộng
- Sả n pham dic̣h vụ ngâ n hà ng, bưu chın
́ h
vien thô ng.
- Sả n pham cô ng nghiệ p nặ ng, cô ng nghiệ p
nhẹ , cô ng nghiệ p ứng dụ ng và tieu thủ cô ng
nghiệ p như: ô tô , xe má y, kim, khı,́ điệ n má y, điệ n
tử, cô ng nghệ thô ng tin, trang trı́ nộ i that…
- Sả n pham hà ng tiê u dù ng, thực pham, đo
uong có thương hiệ u đa quoc gia và cá c sả n
pham trong nước thuộ c nhó m hà ng Việ t Nam
chat lượng cao.
- Sả n pham đặ c trưng củ a cá c tın
̉ h/ thà nh cả
nước.

Thông tin gian hàng và đơn giá
- Quy cách: Gian hà ng tiê u chuan được dựng
2
trong nhà tien che, diệ n tıćh 9m (3m x 3m) bao
gom khung nhô m, vá ch ngă n, pallet, thả m trả i,
01 bà n, 02 ghe, 02 bó ng đè n neon 1.2m, 01 o cam
điệ n 220V/5A và 01 bả ng tê n đơn vị
- Đơn giá: (bao gom thue VAT)
* Gian tiê u chuan: 6.000.000 đong/gian 9m2.
* Đat thuê tự dựng: 500.000 đong/m2 (toi
2
thieu 18m ).

Mô hın
̀ h gian hà ng tiê u chuan

Mô hın
̀ h nhà bạ t
Xét thưởng gian hàng đẹp, ấn tượng
Bın
̀ h xé t trao tặ ng danh hiệ u: “Gian hà ng đẹ p,
an tượng” cho cá c doanh nghiệ p, cá c to chức
kinh te xã hộ i đau tư và o gian hà ng có nộ i dung
hın
̀ h thức và quy mô hap dan tham gia Le hộ i và
Trien lã m.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA LỄ HỘI VÀ TRIỂN LÃM
4. Hội thi “Làm nông thông minh”
Vòng chung kết
- Khai mạ c: Lú c 8giờ 00 đen 17giờ 00, ngà y 17/6/2018 (Chủ nhậ t)
- Điạ điem: Thà nh pho Tâ n An, tın
̉ h Long An (chọ n Hộ i trường phù hợp)
- Hın
̀ h thức to chức: To chức thi giữa cá c tın
̉ h Vù ng ĐBSCL
- To chức và phoi ho trợ: Sở NN và PTNT tın
̉ h Long An; Hộ i nô ng dâ n tın
̉ h Long An; Cô ng ty TNHH
Trien lã m và Truyen thô ng Tinh Tú ;
- Đong to chức: Cá c nhà tà i trợ chương trın
̀ h
(Kế hoạch chi tiết tham khảo tại website: www.tinhtu.com.vn; hoặc liên hệ: 028-3949.2647 để được
cung cấp thông tin)
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: Lú c 15giờ 00 đen 17giờ 30, ngà y 18/6/2018 (Thứ 2)
- Địa điểm: Thà nh pho Tâ n An, tın
̉ h Long An
- Hình thức tổ chức: To chức thi giữa cá c tın
̉ h Vù ng ĐBSCL, moi tın
̉ h chọ n sả n pham lú a gạ o tham
gia thi. BTC cung cap nhâ n sự nau cơm từ gạ o củ a cá c độ i thi từ 13 tın
̉ h Vù ng ĐBSCL
- Tổ chức và phối hỗ trợ: Sở Cô ng Thương, Sở NN và PTNT tın
̉ h Long An; Cô ng ty TNHH Trien
lã m và Truyen thô ng Tinh Tú
- Đồng tổ chức: Cá c nhà tà i trợ chương trın
̀ h
(Kế hoạch chi tiết tham khảo tại website: www.tinhtu.com.vn; hoặc liên hệ: 028-3949.2647 để được
cung cấp thông tin)
6. Triển lãm các sản phẩm gạo tiêu biểu của các tỉnh/ thành vùng ĐBSCL
- Hình thức triển khai: BTC quy hoạ ch, trang trı́ khu trien lã m; bo trı́ nhâ n sự phụ trá ch ket hợp với
nhâ n sự củ a cá c đơn vị tham gia giới thiệ u sả n pham gạ o tiê u bieu củ a moi điạ phương đang trưng bà y
và có ket hợp nau chın
́ sả n pham thà nh cơm cho khá ch tham quan dù ng thử tạ i khu vực trien lã m

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
Ban to chức chà o đó n cá c nhà tà i trợ, đơn vị doanh nghiệ p
trong tın
̉ h và ngoà i tın
̉ h hưởng ứng tham gia to chức cá c hoạ t
độ ng liê n quan đen chương trın
̀ h.
HOẠ T ĐỌ NG GỢI Y:
1. Le hộ i đường pho
2. Cá c hoạ t độ ng có ıćh cho nô ng dâ n, nô ng nghiệ p và nô ng
thô n...
3. Cá c hoạ t độ ng bieu dien nghệ thuậ t với chủ đe ca ngợi quê
hương, con người Mien Tâ y, đe cao và tô n vinh vai trò nô ng
dâ n và ngà nh nô ng nghiệ p vù ng ĐBSCL nó i riê ng, cả nước nó i
chung
Đơn vị có nhu cau, vui lò ng liê n hệ đơn vị tiep nhậ n:
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
Hạ n chó t đă ng ký tham gia: trước ngà y 15/5/2018.

HOẠT ĐỘNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
1. Tập đoàn An Nông
To chức đê m nghệ thuậ t “Tın
̀ h ca Bac Sơn và những là n
điệ u dâ n ca Phương Nam”
2. Công ty Liên Doanh bột Quốc tế Mikko
Thực hiệ n chiec bá nh xè o đã đạ t kỷ lụ c Việ t Nam có
đường kın
́ h 2m với 6kg bộ t, 8kg nhâ n, 100 khau phan
ă n/bá nh.

SƠ ĐỒ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔ CHỨC

THÔNG TIN TÀI TRỢ TRIỂN LÃM
I – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA TÀI TRỢ:
Tat cả cá c to chức kinh te trong và ngoà i nước có giay phé p đă ng ký kinh doanh theo quy đin
̣ h củ a
Phá p luậ t Việ t Nam và có khả nă ng ve tà i chın
́ h đeu có the đă ng ký tham gia tà i trợ cho hoạ t độ ng củ a
Trien lã m Nô ng nghiệ p ứng dụ ng cô ng nghệ cao gan với Le hộ i lú a gạ o.
Ban To chức sẽ tạ o mọ i đieu kiệ n thuậ n lợi cho cá c Nhà tà i trợ trong suot quá trın
̀ h dien ra cá c hoạ t
độ ng tạ i Trien lã m. Ngoà i những quyen lợi mà Nhà tà i trợ sẽ nhậ n được từ Ban To chức thı̀ cá c đơn vị có
the đe xuat những yê u cau cho phù hợp với lın
̃ h vực, ngà nh nghe, sả n pham… củ a đơn vi.̣ Trong phạ m vi
khả nă ng có the củ a Ban To chức và được sự cho phé p củ a cá c ngà nh chủ quả n và cơ quan phoi hợp chú ng
tô i sẽ san sà ng ho trợ cá c đơn vi.̣
II – HÌNH THỨC TÀI TRỢ:
Đe đả m bả o quyen lợi cao nhat cho cá c Nhà tà i trợ, cá c đơn vị tham gia có the lựa chọ n cá c mức tà i trợ
phù hợp cho toà n bộ hoạ t độ ng củ a Trien lã m Nô ng nghiệ p ứng dụ ng cô ng nghệ cao gan với Le hộ i lú a
gạ o.
III – CÁC MỨC TÀI TRỢ:
(Mức tà i trợ đã bao gom 10% thue GTGT)
Cá c đơn vị có the lựa chọ n cá c hın
̀ h thức tà i trợ theo cá c mức sau:
1. Tà i trợ Kim Cương: 300.000.000 đong (Ba tră m triệ u đong)
2. Tà i trợ Và ng: 200.000.000 đong (Hai tră m triệ u đong)
3. Tà i trợ Bạ c: 100.000.000 đong (Mộ t tră m triệ u đong)
4. Tà i trợ Đong: 50.000.000 đong (Nă m mươi triệ u đong)

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ TRIỂN LÃM

