
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN

CHƯƠNG TRÌNH
TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội. Ngày nay, nông nghiệp không chỉ phục vụ cho đời sống hằng ngày mà còn là
một trong những ngành quan trọng đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, đóng góp
không nhỏ cho ngân sách nhà nước.

Trong thời gian qua ngành nông nghiệp Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về
năng suất, chất lượng và đạt giá trị cao, đã xâm nhập sâu rộng thị trường của nhiều
nước trên thế giới. Tuy nhiên, để đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả như
mong muốn, ngành nông nghiệp cần phát huy thế mạnh của mình, tăng cường đầu
tư, nghiên cứu liên kết hợp tác với các nhà khoa học, nhà đầu tư trong và ngoài
nước để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm phát triển sản xuất, kinh doanh làm tăng
năng suất và chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giao lưu chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm,
quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, nhà đầu tư cùng doanh nghiệp Việt Nam và
nước ngoài về những thành tựu ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực
nông nghiệp.

Hội thảo về “Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng trong
sản xuất nông nghiệp” nhằm tăng cường liên kết hợp tác và đặt hàng các công
nghệ, sản phẩm, giải quyết những vấn đề quan trọng trong đầu tư phát triển nông
nghiệp để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Chương trình “Kết nối cung cầu” nhằm tạo cơ hội cho các Nhà khoa học,
doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện giao lưu tìm kiếm đối tác và liên
kết phát triển công nghệ, sản phẩm phục vụ nông nghiệp vùng Đồng bằng sông
Cửu Long.

Xét tặng Huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo” cho các doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân… điển hình tiên tiến trong việc ứng dụng KH&CN
phục vụ phát triển nông nghiệp.



I. Kế hoạch tổ chức

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ ngày 09/3/2017 đến hết ngày 13/3/2017 (05 ngày)
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Thành phố Cần Thơ, số 108A Lê

Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
2. Cơ quan chủ trì và phối hợp tổ chức

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ
b) Cơ quan phối hợp tổ chức:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
- Uỷ ban nhân dân 13 tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học & công nghệ - Bộ

Khoa học và Công nghệ;
- Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN
- Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt - Liên hiệp

các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn;
- Tạp chí Thương hiệu Việt.

3. Nội dung chương trình
a)  Phần 1: Triển lãm những công nghệ, sản phẩm
Quy mô từ 300 - 500 gian hàng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông
nghiệp và liên quan đến nông nghiệp.
b) Phần 2: Hội thảo về “Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và

chất lượng trong sản xuất nông nghiệp”
- Thời gian: vào lúc 14h, ngày 09/3/2017
- Địa điểm: Khách sạn Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, TP. Cần Thơ
- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông

thôn
- Số lượng tham gia Hội thảo: 150 - 200 người
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thương hiệu Việt; Cục Phát triển thị trường và

Doanh nghiệp KH&CN
c) Phần 3: Chương trình “Kết nối cung cầu”.

- Thời gian: Từ 08h30-11h30, ngày 10/3/2017



- Địa điểm: Khách sạn Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, TP. Cần Thơ
- Số lượng tham gia (dự kiến): 50 - 70 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thương hiệu Việt; Cục Phát triển thị trường và

Doanh nghiệp KH&CN và Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN.
d) Phần 4: Xét, tặng Huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo”
Nội dung xét tặng Huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo”

trong khuôn khổ của Chương trình Triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp
vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ KH&CN xét duyệt theo quy chế của
BTC đề ra dành cho các Viện, trường đại học, doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân
tham gia triển lãm đã có nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong sản xuất và phục
vụ nông nghiệp.

II. Đối tượng và điều kiện tham gia
1. Đối tượng tham gia:

- Là các Viện nghiên cứu, trường đại học, HTX, hộ nông dân, doanh
nghiệp trong và ngoài nước;

- Các thiết bị, công nghệ và sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
2. Điều kiện tham gia:

- Là các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp,
có công nghệ, sản phẩm chất lượng phục vụ nông nghiệp;

- Là các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN
trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Là các doanh nghiệp thành viên Thương hiệu Việt trong cả nước thuộc
lĩnh vực nông nghiệp (số lượng không hạn chế);

- Là các HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam trong cả nước thuộc lĩnh
vực nông nghiệp như: chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, thuốc thú y, phân
bón hoá chất… (mỗi HTX tỉnh/thành từ 5 - 10 gian hàng);

- Là các hộ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam điển hình, tiên tiến
trong cả nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: chăn nuôi, trồng trọt, chế
biến… (mỗi tỉnh thành từ 5 - 10 gian hàng);

- Là các doanh nghiệp thuộc các Hiệp hội trong nước.
III. Quyền lợi tham gia

1. Quyền lợi chung:
a) Được trưng bày công nghệ và sản phẩm trong khu triển lãm;
b) Được tham dự Hội thảo “Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và

chất lượng trong sản xuất nông nghiệp”;
c) Được tham gia xét tặng Huy chương “Khoa học nông nghiệp sáng tạo”;
d) Được quảng bá trên Tạp chí Thương hiệu Việt;
e) Được đăng logo lên phướn (băng rôn) của chương trình;



f) Được tham gia các hoạt động khác trong chương trình;
g) Được đưa logo lên phông sân khấu và truyền hình trực tiếp (nếu là nhà

tài trợ).
2. Hỗ trợ và quyền lợi đối tượng thuộc các cơ quan phối hợp (Liên minh

HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến thương mại các
tỉnh/thành phố) như sau:

a) Các HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Viện, trường Đại học sẽ
được giảm 30% phí tham gia;

b) Các hộ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam sẽ được giảm 40% phí
tham gia;

c) Các Doanh nghiệp thuộc các Trung tâm Xúc tiến thương mại các
tỉnh/thành giới thiệu sẽ được giảm 20% phí tham gia;

* Kinh phí giảm không quá 10 triệu đồng, quyền lợi truyền thông được hưởng như
trên.
IV. Nội dung chương trình (Dự kiến)

STT Thời gian Nội dung Thành phần tham dự
(dự kiến)

01 *Ngày
09/03/2017
- 20h00 - 21h30

Truyền hình trực tiếp
* Khai mạc Triển lãm

- Ca múa nhạc
- Giới thiệu Chương trình
- Phát biểu khai mạc – Lãnh

đạo  Bộ KH&CN
- Phát biểu Chúc mừng của

Phó Thủ tướng Chính phủ
- Trao Huy chương vàng

“Khoa học nông nghiệp sáng
tạo”

- Phó Thủ tướng Chính phủ
- Lãnh đạo Bộ KH&CN
- Lãnh đạo Bộ NN&PT Nông

thôn
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
- Lãnh đạo UBND 13

tỉnh/thành khu vực ĐBSCL
- Đại diện Lãnh đạo Hội Nông

dân Việt Nam
- Đại diện Lãnh đạo Liên minh

HTX Việt Nam
- Và các thành viên khác cùng

các Sở ban ngành, báo đài
trung ương và địa phương.

02 - 14h00 – 17h30 - Hội thảo “Ứng dụng KH&CN
để nâng cao năng suất và chất
lượng trong sản xuất nông
nghiệp”.

- Lãnh đạo Bộ KH&CN
- Đại diện Bộ NN&PTNT
- Đại diện các tỉnh/thành
- Lãnh đạo Hội Nông dân VN
- Lãnh đạo Liên minh HTXVN
- Các nhà khoa học, báo đài

trung ương và địa phương,
doanh nghiệp.



V. Hoạt động giải trí và truyền thông cho chương trình
1. Hoạt động giải trí:
- Hằng đêm sẽ tổ chức chương trình ca nhạc, hài kịch phục vụ cho khách

tham quan Triển lãm;
- Hội thi “Kỹ thuật sáng tạo” trưng bày trái cây (mâm, cây, con..);

03 - 19h30 – 21h00 - Ca nhạc
- Bốc thăm trúng thưởng

- Ca sĩ TP.HCM và các Ca sĩ
địa phương

04 *Ngày
10/03/2017
- 08h30 -11h30

- Chương trình “Kết nối cung
cầu”

- Doanh nghiệp VN và doanh
nghiệp nước ngoài

- Cục Phát triển thị trường &
DNKH&CN

- Trung tâm Thương hiệu Việt
- Cục Công tác phía Nam – Bộ

KH&CN
05 - 15h00 -16h30 - Hội thi nấu ăn “Khéo tay hay

làm”
- Các Phụ nữ khu vực ĐBSCL
- Ban giám khảo: BTC và
khách tham quan

06 -19h30- 21h00 - Ca nhạc, Hài kịch
- Bốc thăm trúng thưởng

Ca sĩ, diễn viên

07 * Ngày 11/3/2017
- 09h00-11h00

- Hội thi “Kỹ thuật sáng tạo” - Các doanh nghiệp, nhà nông
tham gia
- Hội đồng là BTC và các Nghệ
nhân thuộc Hội sinh vật cảnh.

08 -19h30 – 21h30 - Hội thi “Duyên dáng áo bà ba
ĐBSCL”
- Ca nhạc
- Bốc thăm trúng thưởng

- Thí sinh Nữ khu vực ĐBSCL
- BTC

09 * Ngày 12/3/2017
- 09h00 -11h00

- Tổng kết phát thưởng Hội thi
nấu ăn

- Giải: nhất, nhì, ba
- BTC và doanh nghiệp, các thí
sinh

10 - 19h30-21h30 - Ca nhạc
- Trao giải Hội thi “Kỹ thuật
sáng tạo”

- Bốc thăm trúng thưởng.

- BTC
- Doanh nghiệp
- Các thí sinh dự thi

11 *Ngày 13/3/2017
- 19h00-21h00

- Ca nhạc
- Trao danh hiệu “Duyên dáng

áo bà ba  ĐBSCL”
- Bốc thăm trúng thưởng.



- Hội thi nấu ăn “Khéo tay hay làm”;
- Hội thi “Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL”;
- Bốc thăm trúng thưởng hằng đêm.

2. Truyền thông và vận động:
- Truyền hình trực tiếp (dự kiến) Đài Truyền hình Cần Thơ; Vĩnh Long

(Khai mạc vào lúc 20h, ngày 09/3/2017);
- Các cơ quan báo, đài phía Nam;
- Tuyên truyền thông tin các tiết mục chương trình hằng ngày đến các địa

phương;
- Vận động hàng ngàn hộ nông dân các tỉnh thành đến tham quan.



BẢNG GIÁ
GIAN HÀNG TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP

VÙNG ĐBSCL
1. Gian hàng chuẩn (nhà 1, nhà 2, nhà 3, có hệ thống điều hòa):

- Nhà 1, nhà 2: 10.000.000đ/9m2

- Nhà 3: 9.000.000đ/9m2

Thiết bị gồm: 01 bàn, 02 ghế, bảng tên đơn vị, 02 bóng đèn 1,2m, 01 ổ cắm điện và

thảm sàn.

2. Mặt bằng trống trong (có hệ thống điều hòa - tối thiếu 36m2 ):

- Nhà 1, nhà 2: 1.000.0000đ/m2

- Nhà 3: 900.000đ/m2

3. Gian hàng tiêu chuẩn không hệ thống điều hòa: 8.000.000đ/9m².

4. Khu đất trống ngoài trời: 800.000đ/m².

- Diện tích ít nhất là 18m² (không bao gồm điện và thiết bị).

- Trên 100m² sẽ được hỗ trợ giảm 20%.

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Lưu ý: Đất trống các đơn vị tự trang trí theo tiêu chuẩn của BTC đề ra.



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ
NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ ngày 09/03/2017 – 13/03/2017
Trung tâm Triển lãm Thành phố Cần Thơ

Số 108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

Tên đơn vị : ..................................................................................................................
Lãnh đạo đơn vị : ............................................................Chức vụ : ............................
Địa chỉ : ........................................................................................................................
Điện thoại :......................................................................Fax :
Mã số thuế :..................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................
Người liên hệ :.................................................................Di động: .............................

Chúng tôi đồng ý tham gia chương trình Triển lãm Festival Quốc tế Nông
nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các nội dung sau:

- Triển lãm trưng bày:
- Hội thảo “Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng

trong sản xuất nông nghiệp”:
- Xét danh hiệu “Khoa học nông nghiệp sáng tạo”:
- Chương trình “Kết nối cung cầu”:
- Hội thi (Kỹ thuật,...):

I. Đăng ký gian hàng chuẩn/đất trống:
1. Gian hàng chuẩn số: ………………………….

- Vị trí gian hàng: ................................................................................................
- Số lượng:….....gian x…...000.000 đồng = .......................................................

2. Khu đất trống trong nhà:
- Diện tích:...............Vị trí:...................................................................................
- Thành tiền: .........................................................................................................

3.  Khu đất trống ngoài trời:
- Diện tích: ............ Vị trí: .................................................................................
- Thành tiền: .........................................................................................................
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Hồ sơ đăng ký gửi kèm:
- Bản đăng ký tham gia.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Giấy chứng nhận chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa liên quan đến sản phẩm

trưng bày.
II. Đơn vị cam kết tham gia:

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký.
- Chấp hành nội quy triển lãm của Ban tổ chức.
- Doanh nghiệp thanh toán 100% số tiền khi hoàn tất việc đăng ký với BTC.

* Số tài khoản của BTC Triển lãm Festival Quốc tế Nông nghiệp vùng Đồng
bằng sông Cửu Long:

Liên hệ Ban tổ chức:
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt
Địa chỉ: Lầu 1 Tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, quận 1,

TP.Hồ Chí Minh
Số TK: 26579779 tại Ngân hàng ACB – CN Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM
Điện thoại: (84-8)22169711 – 08.39100723 – 0988.320.730 – 0908.343.759

…………   ngày……. tháng…….năm………
Lãnh đạo đơn vị

Fax: (84-8) 39100724 - 3910
 hanhchinh@thv.com.vn

0725
Email: ms.thuhathv@gmail.com;


