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             Kính gửi:  Ban tổ chức Triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng 

                                Đồng bằng sông Cửu Long” 

 

Từ nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, năng suất và hiệu quả thấp, nông nghiệp Việt 

Nam đã chuyển sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa không những đáp ứng đủ nhu 

cầu lương thực, thực phẩm, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn được xuất khẩu 

đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Đồng bằng sông Cửu Long là “vựa lúa”, nơi nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn trái 

chính của cả nước; nơi triển khai ứng dụng nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và công 

nghệ vào sản xuất và chế biến; là nơi đóng góp hơn 40% tổng giá trị về sản xuất nông 

nghiệp của cả nước. Đồng thời, cũng là nơi khởi xướng hình thành nhiều mô hình sản 

xuất mới, có hiệu quả cao, được nhân rộng trong cả nước. 

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam cần tận dụng những cơ hội thúc đẩy kinh 

tế nông nghiệp, đầu tư vào các hoạt động sản xuất có “thương hiệu xanh”, tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu để hướng tới phát triển bền vững. 

Chương trình triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long” là một sự kiện quan trọng, tạo cơ hợi để các doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản 

lý… có điều kiện giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giao lưu kinh nghiệm trong đầu tư 

nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản 

phẩm ngày càng có chất lượng cao. 

Tôi hoan nghênh và chúc mừng sáng kiến của Bộ khoa học và Công nghệ, sự phối 

hợp của các cơ quan, ban ngành về tổ chức sự kiện quan trọng này. Mong các doanh 

nghiệp tích cực tham gia chương trình và góp phần hơn nữa thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Chúc triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” 
thành công tốt đẹp. 
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Số:           /PTTTDN-BKHCN 

V/v tham dự “Festival quốc tế nông nghiệp 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long”  

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2016 

 

Kính gửi:....................................................................................................           

..................................................................................................... 

 

Nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất, xây dựng 

thương hiệu để đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, Trung tâm Nghiên cứu 

ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt phối họp với Cục Phát triển thị trường và 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 

“Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Thời gian: Từ ngày 09/03/2017 đến hết ngày 13/03/2017 (05 ngày). 

Địa điểm: Tại Khu Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ - Số 108A đường 

Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Chương trình gồm các hoạt động: Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, giao 

lưu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường quan hệ họp tác giữa các nhà 

khoa học với các doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong 

nghiên cứu, úng dụng KH&CN phục vụ sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng 

suất, chất lượng và hiệu quả kinh doanh. 

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trân 

trọng kính mời quý đơn vị tham gia Chương trình. 

(Thông tin đăng ký tham dự xin gửi về Ban tổ chức theo hồ sơ đính kèm). 

Trân trọng cảm./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, PTTTDN. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Quất 



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;



 
     BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN  

NÔNG THÔN 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI THẢO “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT 

 NÔNG NGHIỆP” 
 

  Nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản 

xuất nông nghiệp phục vụ phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội.  

  Trên tinh thần hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tăng 

cường kiến thức trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ 

trong nuôi trồng và sản xuất kinh doanh để tạo ra những sản phẩm đạt năng 

suất và chất lượng phục vụ đời sống xã hội. Đặc biệt là khu vực ĐBSCL cần 

tập trung đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào phát triển nông nghiệp 

đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao, tránh “được giá thì mất mùa, được 

mùa thì mất giá”. Chính vì vậy, cần quan tâm và góp phần phát triển ngành 

nông nghiệp Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, phát 

triển sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ trong nuôi trồng 

và sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm đáp 

ứng nhu cầu và đủ sức cạnh tranh trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế.   

  Hội thảo “Ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất và 

chất lượng trong sản xuất nông nghiệp” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ 

trì. Với nội dung như sau: 

1. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: từ 13h30 đến 17h30 ngày 09/03/2017 

- Địa điểm: Tại Khách sạn Fortuneland, số 141 đường Trần Văn Khéo, 

TP. Cần Thơ 

2. Chủ trì và Ban tổ chức: 

- Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN  

- Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng – Phát triển Thương hiệu Việt  
 

3. Thành phần tham dự: 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành 

- Đại diện Liên minh HTX 

- Đại diện Hội nông dân Việt Nam 

- Các Sở Khoa học và công nghệ tỉnh/thành  

- Các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Các Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh/thành 

- Các Nhà khoa học 

- Các Doanh nghiệp 

- Hợp tác xã, hộ nông dân 



Tổng số tham dự khoảng 250- 300 người. 

4. Kinh phí tổ chức thực hiện:  

Kinh phí lấy từ nguồn xã hội hóa tham gia chương trình (tự nguyện) do Trung 

tâm Thương hiệu Việt chịu trách nhiệm.  

5. Nội dung chương trình (dự kiến): 

STT Thời gian Nội dung Cơ quan, đơn vị  

01 13h00 - 13h30  Đón khách THV và NATEC 

02 13h30 - 13h35 Giới thiệu chương trình THV 

03 13h35 - 13h45 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Bộ KH&CN 

04 13h45 - 13h55 Phát biểu của Bộ NN&PTNT Đai diện Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn 

05 13h55 - 14h05 Ứng dụng KH&CN để nâng 

cao năng suất và chất lượng 

trong sản xuất nông nghiệp 

Ông Nguyễn Thanh Hùng - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Tháp 

06 14h05 - 14h15 Giải pháp để nâng cao giá trị 

Thương hiệu gạo  

GS.TS Võ Tòng Xuân 

 

07 14h15 -14h25 Định hướng ứng dụng KHCN 

trong sản xuất trồng trọt cho 

khu vực ĐBSCL 

Đại diện Cục Trồng trọt 

08 14h25 - 14h35 Một số biện pháp sản xuất cây 

ăn trái bền vững ở Đồng bằng 

sông Cửu Long" 

GS TS Nguyễn Bảo Vệ 

Giảng viên Cao cấp 

Trường Đại Học Cần Thơ 

09 14h35 - 14h45 Mô hình nuôi Tôm siêu thâm 

canh  

Sở KH&CN Bạc Liêu  

10 14h45 – 15h10 Thảo luận Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ 

Nông nghiệp và các Sở 

ngành 

 15h10-15h30 Nghỉ giải lao   

11 15h30 -15h40 Giải pháp kỹ thuật “Phân tích, 

kiểm nghiệm và kiểm tra chất 

lượng sản phẩm sau thu hoạch” 

Trung tâm DV phân tích và 

thí nghiệm – Sở KH&CN 

TPHCM 

12 15h40-15h50 Ứng dụng KH&CN chống biến 

đổi khí hậu 

Sở KH&CN tỉnh Bến Tre 

13 15h50-16h00 Giải pháp tối ưu cho nông 

nghiệp thông minh 

Đại diện Công ty  CP Đạm 

Cà mau 

14 16h00 - 16h10 Chọn giống, xử lý giống Doanh nghiệp 

17 16h10-16h20 Mô hình HTX liên kết  HTX 

18 16h20- 16h30 Nhà nông sáng chế  Hộ nông dân 

19 16h30-16h40 Sử dụng Vacxin hiệu quả trong 

chăn nuôi  

Ông Nguyễn Hữu Tuấn – 

P.TGĐ Công ty CP Dược 

và  Vật tư thú y Hanvet 

20 16h30 – 17h00 Thảo luận Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ 



Nông nghiệp và các Sở 

ngành 

21 17h00 -17h15 Kết thúc Hội thảo Lãnh đạo Bộ KH&CN 

  Ăn tối cùng BTC  

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
 

HỘI THẢO KHOA HỌC 

“Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng trong  

sản xuất nông nghiệp” 

 
 

1. Họ và tên:.................................................. Chức vụ: ........................................ 

2.  Đơn vị:...................................................................................................................  

3. Địa chỉ:.................................................................................................................. 

4. Số điện thoại người tham dự:................................................................................ 

5. Nội dung báo cáo tham luận:………….…………………………………………. 

 

Sau khi nghiên cứu chương trình, chúng tôi đồng ý đăng kí tham dự Hội thảo 

“Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông 

nghiệp” thời gian và địa điểm như sau: 

              - Thời gian: Vào lúc 13h00  ngày 09/03/2017 

            -  Địa điểm: Tại Khách sạn Fortuneland, số 141 đường Trần Văn Khéo, 

TP. Cần Thơ 

                                                                        ............,Ngày.......tháng.......năm.....  

Đại diện đơn vị đăng ký 
                                                                            (kí tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ Ban tổ chức: Ms. Hương 

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt  
Đia chỉ: Lầu 1 Tòa nhà Vinaconex, Số 47 Điện Biên Phủ, F. Đakao, Q.1 
Điện thoại: 08.39100723  
Fax: 08.39100724 – 08.39100725 
Email: hanhchinh@thv.com.vn 



c ụ c  CÒNG TÁC PHÍA NAM - BỘ KH&CN CỘNG HÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRUNG TÂM ÚNG DỤNG VÀ DỊCH v ụ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KIIOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai chuông trình “Ket nối cung cầu” tại Triển lãm “Festival 

Quốc te Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

- Căn cứ kế hoạch tố chức Triển lãm “Festival Quốc tế Nông nghiệp vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long” do Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp 
Khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm 
Nshiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt tổ chức;

- Căn cứ nội dung giao nhiệm vụ công tác tổ chức chương trình “Két nối 
cung cầu” phục vụ cho Triển lãm “Festival quốc tế khu vực Đồng bằng sôns 
Cửu Long”;

- Căn cứ nội dung phối hợp giữa Trung tâm Nghicn cứu ứng dụng phát 
triển Thương hiệu Việt và Trung tâm úng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công 
nghệ (STAS) - Cục Công tác phía Nam -  Bộ KFI&CN.

Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (STAS) xây 
dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình “Ket nối cung cầu” trong sự 
kiện Triển lãm “Festival Quốc tế Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long” với nội duns cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Nắm bắt được nhu cầu của các đơn vị của các tỉnh thành, hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc đổi mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học 
vào sản xuất;

- Triển khai các nội dung chi tiết chương trình Kết nối Cung cầu phục vụ 
các đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã... tham gia triển lãm; tạo điều kiện các 
bên tham gia kết nối trực tiếp với những nhà cung ứng, các chuyên gia uy tín 
về công nghệ, cũng như các ưu đãi phát triển thị trường và đầu tư phù hợp;

- Phát triển thị trường khoa học công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Lons nói chung và cả nước nói riêng

II. NỘI DƯNG CÔNG VIỆC:

*1* Nội dung chính triển khai chương trình “Kết nối cung cầu” như sau:

B Tô chức, thực hiện công tác khảo sát nhu câu công nghệ và thiết bị 
của doanh nghiệp tại các tỉnh/ thành pho khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long.

1



* Tiến hành xử lý thu thập, sàng lọc, xử lý yêu cầu, chuyển thông tin đến
chuyên gia và nhà cung ứng - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tư vấn

■ To chức kết nối cung cầu giữa các đơn vị tham gia và giới thiệu đến
các đơn vị trong nước và quốc tế.

*1* Công việc cụ thể như sau:

1. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ giới thiệu: biên soạn, bộ hồ sơ bao gồm:

- Danh sách các đon vị đăng ký yêu cầu công nghệ.
+ Sở Khoa học và Công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long

+ Các hiệp hội kinh doanh trong lĩnh vực nông sản khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long.

+ Doanh nghiệp các địa phương thuộc các tỉnh thành trong cả nước.

- Mầu phiếu đăng ký yêu cầu công nghệ.

- Danh mục công nghệ và thiết bị chào bán (Ưu tiên các CN&TB 
được trưng bày tại “Triển lãm Festival Quốc té Nông nghiệp vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long”.

2. Nội (lung gửi các tỉnh/thành phố gửi kèm theo công văn, biểu mẫu đăng 
ký nhu cầu công nghệ và danh mục các công nghệ và thiết bị chào bán.

3. Thu thập, tổng hợp phản hồi khảo sát nhu cầu (loanh nghiệp: Liên hệ 
hướng dẫn công tác khảo sát, thu thập các phản hồi từ các đơn vị địa 
phương.

4. Xử lý, tổng hợp thông tin CN&TB -SP được yêu cầu: Chuẩn bị các tài 
liệu liên quan đến CN&TB-SP được yêu cầu phục vụ tư vấn trực tiếp tại 
sự kiện.

5. Sắp xếp lịch tư vẩn: Liên hệ các bên cung cầu (Doanh nghiệp -  Chuyên 
gia) thống nhất thời gian, lịch trình tư vấn.

6. Tổ chức triển khai chương trình “Kết nối cung cầu”: tổ chức khu vực tư 
vấn trực tiếp -  khu vực ký kết biên bản, hợp đồng cho các bên cung cầu.

7. Tổng hợp kết quả: lập thành bộ hồ sơ dữ liệu để hỗ trợ kết nối sau sự 
kiện.

III. PHÂN CÔNG VÀ TIÉN Đ ộ THựC HIỆN:

s tt Nội dung công việc Đon vị 
thục hiện

Thòi gian 
thưc hiên______ í___ !--------

1 Gửi nội dung mời đăng ký 
tham gia kết nối cung cầu:

Trung tâm 
Thương hiệu Việt

Từ ngày 03/01 đến 
hết ngày

2



s t t Nội dung công việc Đon vị 
thực hiện

Thòi gian 
thực hiện

các thiết bị (TB), công nghệ 
(CN), sản phẩm (SP) cần 
chuyển giao phát triển thị 
trường (đăng ký theo các biểu 
mẫu thông tin bên cung -  bên 
cầu)

07/01/2017

2

Cập nhật đăng ký tham gia và 
tập hợp thông tin nội dung 
các thiết bị, công nghệ, sản 
phẩm cần chuyển giao phát 
triển thị trường (bên bán) cho 
Ban tổ chức (BTC). Nội dung 
giới thiệu 02 ngôn ngữ (Anh 
-  Việt)

Đơn vị, Sở ban 
ngành địa phương, 

Cá nhân, doanh 
nghiệp các địa 

phương

Trung tâm 
ƯD&DV 

KH&CN, Trung 
tâm Thương hiệu 

Việt

Từ ngày 07/01 đến 
hêt ngày 

26/01/2017

3 Tổng hợp thông tin, xử lý 
thông tin bên cung

Trung tâm 
ƯD&DV 

KH&CN, Trung 
tâm Thương hiệu 

Việt

Từ ngày 16/01 đến 
hết ngày 

10/02/2017

4

Cập nhật đăng ký tham gia và 
tập hợp thông tin nội dung 
nhu cầu cần chuyển giao (bên 
mua) các thiết bị, công nghệ, 
sản phẩm của đo'11 vị, cá 
nhân, doanh nghiệp

Đơn vị, Sỏ’ ban 
ngành địa phương, 

Cá nhân, doanh 
nghiệp các địa 

phương

Trung tâm 
ƯD&DV 

KI-I&CN, Trung 
tâm Thương hiệu 

Việt

Từ ngày 07/01 đến 
hết ngày 

26/01/2017

5 Tống hợp thông tin, xử lý 
thông tin bên cầu

Trung tâm 
ƯD&DV 

KH&CN, Trung 
tâm Thương hiệu 

Việt

Từ ngày 16/01 đến 
hết ngày 

10/02/2017

6 Tư vấn sơ bộ, phản hồi khảo 
sát nhu cầu công nghệ, xử lý,

Trung tâm 
ƯD&DV KH&CN

Từ ngày 10/02 đến 
hết ngày

3



s tt Nội dung công việc Đon vi •
thirc hiên • •

Thòi gian 
thực hiện

tổng hợp thông tin CN&TB - 
SP đáp ứng với các nhu cầu 
của đon vị, cá nhân, doanh 
nghiệp;

Sắp xếp và xác nhận lịch tư 
vấn - ký kết tại chương trình 
“Kết nối cung cầu”

và Trung tâm 
Thương hiệu Việt

5/0*3/2017

7
Thiết kế chương trình và 
trang trí khu vực “Ket nối 
cung cầu”
Kiểm tra hoàn thiện thiết kế 
trang trí

Trung tâm 
ƯD&DV KH&CN 

và Trung tâm 
Thương hiệu Việt

Từ ngày 20/02 đến 
hết ngày 

8/03/2017

8
Tổ chức triển khai chương 
trình “Ket nối cung cầu”

Trung tâm 
ƯD&DV KH&CN 

và Trung tâm 
Thương hiệu Việt

Từ ngày 08/03 đến 
hết ngày 

13/03/2017

9 Báo cáo tổng hợp kết quả kết 
nối

Trung tâm 
ƯD&DV KH&CN 

và Trung tâm 
Thương hiệu Việt

Từ ngày 15/03 đến 
hết ngày 

20/03/2017

IV. Dự TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Kinh phí Ban tổ chức tự vận động từ nguồn kinh phí xã hội hóa trong chương 
trình Triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai chương trình “Kết nối cung cầu” phục 
vụ Triển lãm Festival Quốc tế Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ban 
Tổ chức đề nghị các Sở, ngành địa phương cùng các doanh nghiệp tiến hành dăng 
ký và phối họp thực hiện để chương trình được thành công tốt đẹp,

Trân trọng./. Ỷ

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu:VT

TM. BAN TỎ CHỨC
GIÁM ĐỐC

4
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FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Thời gian: Từ ngày 09/03/2017 đến hết ngày 13/03/2017 (05 ngày) 

Địa điểm:  Khu Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 

Số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƢƠNG 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 

 

   u t u t  p t ông tin n u cầu công ng ệ và t iết bị) 

 

PHẦN  I: THÔNG  TIN  CHUNG 

1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………… 

2. Địa c ỉ liên  ệ: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Điện t oại: ……………………………………        Fax: ………………………………… 

4. Website: ……………………………………          Email: ………………………………… 

5. C i n án , VPĐD…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Tổng vốn đầu tư……………………………………………………………………………… 

7. Vốn n à nước, cổ p ần, vv…………………………………………………………………. 

8. Lĩn  vực  oạt động: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

9. C ức năng n iệm vụ c ín :  ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

10. T ời gian  oạt động:……………………………………………………………………… 

11. T ị trường:………………………………………………………………………………… 

12. Các đơn vị liên kết  ợp tác  nếu có):……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

13. Đạt c ứng n  n:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

14. Người liên  ệ: 

Họ và tên: …………………………………    Chức vụ: ………………………………… 

Điện thoại: ………………………………   Email: ……………………………………… 
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PHẦN  II: THÔNG  TIN  NHU  CẦU  CÔNG  NGHỆ  VÀ THIẾT  BỊ 

1. Đơn vị chúng tôi đang có nhu cầu về: 

 tư vấn lựa chọn mua thiết bị mới 

Chuyển giao công nghệ  

Cải tiến thiết bị - công nghệ hiện có      

Thiết kế, nâng cấp, phát triển sản phẩm mới 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Cho hoạt động cụ thể của đơn vị: ……………………………………………………… 

2. Đơn vị chúng tôi quan tâm đến một số CN&TB trong dan  mục t am k ảo cụ 

t ể n ư sau: 

STT Tên Công nghệ & Thiết bị Quan tâm 

1  
Công nghệ sản xuất Chế phẩm sinh học hỗ trợ chăn nuôi -

trồng trọt - thủy sản 
 

2  Công nghệ trồng cây khí canh - thủy canh  

3  Công nghệ nuôi tôm trong nhà màng  

4  Công nghệ sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp  

5  Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc – gia cầm  

6  Công nghệ tưới tiết kiệm   

7  Công nghệ sản xuất rượu từ các loại nông sản  

8  Công nghệ sản xuất Giống cây trồng - vật nuôi  

9  Công nghệ sản xuất các sản phẩm: bánh tráng, phở, hủ tiếu…  

10  Công nghệ bảo quản thực phẩm đóng chai, đóng hộp  

11  Công nghệ chiên chân không   

12  Công nghệ sản xuất tương ớt, sa tế …các loại  

13  Công nghệ sản xuất các loại mứt trái cây   

14  Công nghệ sấy thăng hoa  

15  Công nghệ sấy bằng năng lượng mặt trời  

16  Công nghệ sấy sấy lạnh  

17  Công nghệ sản xuất chitin và chitosan từ vỏ các loại thủy sản  

18  Công nghệ sản xuất nhiên liệu Ethanol, Diesel sinh học…  

19  Công nghệ chiết xuất tinh dầu  

20  Công nghệ sản xuất giống nấm ăn và nấm dược liệu  

21  Công nghệ sản xuất sữa thanh trùng, tiệt trùng  

22  Công nghệ sản xuất tỏi đen  

23  Công nghệ sản xuất trà hòa tan (thảo mộc, trà linh chi ..)  

24  Công nghệ hỗ trợ bảo quản nông sản Airocide - NASA  

25  Công nghệ trồng và chế biến rong nho xuất khẩu  
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26  Công nghệ sản xuất Collagen và Gellatin   

27  Thiết bị - Kit đo chỉ tiêu nước trong nuôi trồng thủy sản  

28  Thiết bị nghiền - trộn - đùn viên thức ăn chăn nuôi  

29  Dây chuyền thiết bị giết mổ gia súc – gia cầm  

30  Hệ thống - Công nghệ bảo quản nông sản thực phẩm  

31  Hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc – gia cầm  

32  
Hệ thống điều khiển vận hành tự động trang trại, nhà kính, 

nhà lưới, … 
 

33  Hệ thống phân loại nông sản (hạt, quả)   

34  Hệ thống sản xuất nước tinh khiết - nước khoáng đóng bình  

35  Thiết bị định lượng chiết rót vô trùng  

36  Thiết bị đóng gói định lượng dạng bột, dạng khối  

37  Thiết bị sấy phun sương tạo hạt   

38  Hệ thống dây chuyền chế biến dược phẩm, mỹ phẩm  

39  Thiết bị tiệt trùng nước công nghệ Ozone  

40  Thiết bị cắt vớt lục bình cỏ dại, nạo vét sông hồ  

41  Thiết bị lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời  

42  Thiết bị xử lý cáu cặn ứng dụng trong đường ống, lò hơi…  

43  Thiết bị đốt, xử lý rác thải y tế   

44  Hệ thống đèn LED tiết kiệm điện dân dụng và nông nghiệp  

45  

Nhu cầu Công nghệ - thiết bị khác: 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

46  Tư vấn quản lý hệ thống sản xuất   

47  Tư vấn tiết kiệm năng lượng trong sản xuất  

48  

Tư vấn tham gia Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) 

Thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo 

lãnh vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh 

nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn 

thiện công nghệ. 

 

49  

Tư vấn tham gia Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 

gia (NAFOSTED) 

Thực hiện chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất. 

 

50  

Tư vấn tham gia Đăng ký thành lập Doanh nghiệp Khoa học 

và Công nghệ 

Áp dụng với đơn vị đã hoàn thành việc ươm tạo, làm chủ 

công nghệ từ nguồn hợp pháp và ứng dụng công nghệ để trực 

tiếp sản xuất. Các chính sách ưu đãi áp dụng: giao đất, thuê 

đất; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; kinh phí hoạt 

động… 
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.........., ngày....... tháng...... năm 2017 

Lãnh đạo đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

         Thông tin gửi về cho BTC theo địa chỉ trƣớc ngày 05/02/2017:  

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (STAS)  

 ố 31,  àn Thuy n, Phường  ến Nghé,  1, Tp  ồ Chí Minh  

Điện thoại: 08 38241479 – 08 38226325 – 0908 268267 (Chị  uỳnh Ngọc) 

Email: STAS.31hanthuyen@gmail.com - qngocnt@yahoo.com  

 

 

đia 

 

 

 
 

51  

Tư vấn tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học 

và công nghệ đến năm 2020 (Chương trình 2075) 

Đăng ký tham gia theo các nhóm nhiệm vụ thực hiện các Đề 

án khoa học, đề tài khoa học và c ng nghệ;  ự án hỗ trợ 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ, tài sản trí tuệ; Dự án xúc tiến phát triển thị 

trường khoa học và công nghệ… 

 

52  

Tư vấn tham gia Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó 

với biến đổi khí hậu Việt Nam(VCIC) 

Hỗ trợ huy động vốn, bồi dưỡng năng lực và cung cấp các 

dịch vụ tài chính, tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp 

công nghệ xanh trong 5 lĩnh vực chính: Năng lượng hiệu quả, 

công nghệ th ng tin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền 

vững và quản lý tài nguyên nước. 

 

53  

Tư vấn tham gia Chương trình “Nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến 

năm 2020” 

Hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 

năng suất và chất lượng… 

 

54  
Hỗ trợ kết đối với các đối tác kinh doanh, đối tác đầu tư dự 

án đến từ: Đài Loan,  àn  uốc, Trung Quốc, Úc, Đức… 
 

55  

Tư vấn khác: ……..………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 ố TK: 26

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thƣơng hiệu Việt 

Lầu 1 Tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện  i n Phủ, P. Đa Kao, quận 1,  TP. ồ Chí Minh 

hanhchinh@thv.com.vn  

579779 tại Ngân hàng AC  – CN Nguyễn Văn Trỗi, TP. CM 

Điện thoại: (84-8)22169711 – 08.39100723 –0906.162.434 (Ms Hương)

 Fax: (84-8) 39100724 – 39100725 

Email: 

mailto:qngocnt@yahoo.com
mailto:oanhle@thv.com.vn
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FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Thời gian: Từ ngày 09/03/2017 đến hết ngày 13/03/2017 (05 ngày) 

Địa điểm:  Khu Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 

Số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƢƠNG 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 

 

   u t u t  p t ông tin nguồn cung công ng ệ và t iết bị) 

 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………… 

2. Địa c ỉ liên  ệ: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Điện t oại: ……………………………………        Fax: ………………………………… 

4. Website: ……………………………………          Email: ………………………………… 

5. C i n án , VPĐD…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Tổng vốn đầu tư……………………………………………………………………………… 

7. Vốn n à nước, cổ p ần, vv…………………………………………………………………. 

8. Lĩn  vực  oạt động: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

9. C ức năng n iệm vụ c ín :  ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

10. T ời gian  oạt động:……………………………………………………………………… 

11. T ị trường:………………………………………………………………………………… 

12. Các đơn vị liên kết  ợp tác  nếu có):……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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13. Đạt c ứng n  n:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

14. Người liên  ệ: 

Họ và tên: …………………………………    Chức vụ: ………………………………… 

Điện thoại: ………………………………   Email: ……………………………………… 

 

PHẦN II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ 

 

 

(Hình ảnh quy trình công nghệ - thiết bị) 

 

 

 

1. Tên công ng ệ/thiết bị chào bán:  

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

2. Xuất xứ công ng ệ/t iết bị : ……………………………………………………………… 

3. P ạm vi ứng dụng:  ………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

4.  ô tả quy trình công nghệ - nguyên lý  oạt động:    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. T ông số kỹ t u t tiêu biểu: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Tín  mới  oặc ưu việt của công ng ệ/t iết bị: 



3/2 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Tìn  trạng ứng dụng công ng ệ/t iết bị : 

 Quy mô phòng thí nghiệm  

 Đã sản xuất thử  

 Đã thương mại hóa rộng rãi  

8. Giá t àn  t am k ảo: ……………………………………………………………………… 

 

 ........., ngày....... tháng...... năm 20… 

Lãnh đạo đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

         

 

         Thông tin gửi về cho BTC trƣớc ngày 05/02/2017 theo địa chỉ: 

        Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (STAS)  

 ố 31, Hàn Thuy n, Phường  ến Nghé,  1, Tp H  Ch  Minh  

Điện thoại: 08 38241479 – 08 38226325 – 0908 268267 (Chị  uỳnh Ngọc) 

Email: STAS.31hanthuyen@gmail.com - qngocnt@yahoo.com  

 

 

 

 

đia 

 

 

 

 
 

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thƣơng hiệu Việt 

Lầu 1 Tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện  i n Phủ, P. Đa Kao, quận 1,  TP.H  Ch  Minh 

 ố TK: 26579779 tại Ngân hàng AC  – CN Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM 

Điện thoại: (84-8)22169711 – 08.39100723 –0906.162.434 (Ms. Hương) 

Fax: (84-8) 39100724 – 39100725 

Email: hanhchinh@thv.com.vn  

mailto:qngocnt@yahoo.com
mailto:oanhle@thv.com.vn
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- Ông Phạm Ngọc Minh, Vụ trưởng trợ lý Bộ trưởng, Bộ KH&CN: Ủy viên 

Hội đồng xét duyệt; 

- Đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: Ủy viên Hội đồng xét 

duyệt; 

- ThS. Phan Thị Mỹ Yến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng phát 

triển Thương hiệu Việt, Ủy viên Hội đồng xét duyệt; 

- Nhà báo Phạm Quốc Toàn, Tổng biên tập, Tạp chí Thương hiệu Việt: Ủy 

viên Hội đồng xét duyệt; 

2. Ban Thư ký xét duyệt gồm:  

- Ông Nguyễn Hữu Đúng, Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Thương hiệu 

Việt; Thư ký Hội đồng xét duyệt (phụ trách thông tin) 

- Bà Hồ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chăm sóc Tư vấn Trung tâm Thương 

hiệu Việt: Thư ký Hội đồng xét duyệt (phụ trách hồ sơ).  

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban thư ký: Là một tổ chức giúp việc cho BTC 

và HĐXD. Ban thư ký có các nhiệm vụ: 

- Biên soạn, chuẩn bị các văn bản, văn thư, nội dung các công việc của 

BTC và HĐXD. 

- Soạn thảo các văn bản có liên quan đến các đối tượng bình chọn trình 

Trưởng ban tổ chức ký để ban hành. 

- Chuẩn bị nội dung, ghi biên bản các cuộc họp của BTC, HĐXD và lưu 

giữ các văn bản này. 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký, thu nhận hồ sơ đăng ký, trợ giúp đối tượng 

tham gia hoàn thiện hồ sơ bình chọn và sơ loại hồ sơ bình chọn, giải đáp ý kiến 

của đối tượng bình chọn... 

 

CHƯƠNG II 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG HUY CHƯƠNG VÀNG 

Điều 6. Điều kiện tham gia, hồ sơ xét duyệt  

1. Điều kiện tham gia 

Các Doanh nghiệp, HTX, Hộ nông dân, các Viện, Trường Đại học… tham 

gia phải có trong số các tiêu chí đã ghi tại Điều 1 phải hoàn tất các thủ tục và 

nộp hồ sơ về Ban Tổ chức theo thời hạn quy định. 

-TS. Võ Mai, Phó chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam;  Phó chủ tịch Hội đồng

 xét duyệt; 











DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XET DUYỆT 

HUY CHƯƠNG VÀNG “KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO” 

TRIỂN LÃM “FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCL” 

 

STT Họ tên và đơn vị Chức vụ trong 

Hội đồng xét 

duyệt 

1 PGS.TS. Nguyễn Minh Châu, Viện nghiên cứu 

cây ăn quả và cây Mắc ca Nữ Hoàng 

Chủ tịch hội đồng 

Phó chủ tịch hội 

đồng xét duyệt; 

4 ThS Phạm Ngọc Minh, Vụ trưởng trợ lý Bộ 

trưởng, Bộ KH&CN 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

5 Đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông 

thôn 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

7 Nhà Báo Phạm Quốc Toàn, Tổng biên tập, Tạp 

chí Thương hiệu Việt: Ủy viên Hội đồng xét 

duyệt 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

8 Ông Nguyễn Hữu Đúng, Trưởng phòng Kỹ thuật 

Trung tâm Thương hiệu Việt; (Phụ trách thông 

tin) 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

9 Bà Hồ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chăm sóc Tư 

vấn Trung tâm Thương hiệu Việt; (Phụ trách hồ 

sơ) 

Thư ký hội đồng 

xét duyệt; 

 

  

xét duyệt; 

2 TS. Võ Mai, Phó chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam 

3 PGS.TS. Đỗ Trung Bình, nguyên trưởng phòng 

nghiên cứu viện KHKT nông nghiệp miền Nam 

6 Đại diện Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng phát 

triển Thương hiệu Việt 

Phó chủ tịch hội 
Phó chủ tịch hội đồng xét duyệt;                                 đồng xét duyệt; 







 

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA  
 

XÉT, TẶNG HUY CHƯƠNG VÀNG “KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP SÁNG 

TẠO”  TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCL  

 

                                                Kính gửi: Ban tổ chức 
                       (V/v tham gia xét, tặng Huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo” 

 

 Họ và tên : ................................................................................................................................. 

 Đơn vị:........................................................................................................................................  

 Địa chỉ :.....................................................................................................................................  

 Điện thoại : ............................................................................................................................... 

            E.mail : ..................................................................................................................................... 

            Website : ........................................................................................................... ...................... 

            Công nghệ, thiết bị, sản phẩm tham gia:.................................................................................. 

  ................................................................................................................................................ 

  Ứng dụng:……………………………………………………………………………………. 

  Thị trường:........………….…………………………………………………………...…..… 

  Sản lượng năm:……………..........……………………………………………………….… 

  Doanh thu:……………………………………......………………………………………… 

  Nộp ngân sách:……………………….....………..…………………………………….…... 

 

 ………………, ngày    tháng    năm …… 

                  (Doanh nghiệp kí tên đóng dấu) 

 

   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hồ sơ tham gia đính kèm: 
- Giấy phép Kinh doanh của doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng 

công nghiệp hoặc bản quyền tác giả (một trong các giấy CN) 

- Hồ sơ công bố chất lượng hàng hóa và phiếu kiểm nghiệm  

(nếu có sản phẩm); 

- Báo cáo tác động môi trường và phiếu kiểm tra quan trắc (mới nhất- 

nếu là sản xuất); 

- Phí tham gia: 5.000.000đ (năm triệu đồng) 

- Các Huân chương, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải 

thưởng doanh nghiệp đã được trao tặng (bản photocopy; 
- Bài viết giới thiệu, quảng cáo; 

 

 



 

 
THỂ LỆ HỘI THI NẤU ĂN 

 “KHÉO TAY HAY LÀM” 

TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP  

 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Văn hoá ẩm thực là nét văn hoá tự nhiên đã hình thành trong cuộc sống của 

ngƣời Việt Nam chúng ta từ rất lâu. Nét văn hoá ẩm thực ngày nay đang phát triển rất 

đa dạng, phong phú. Mỗi  vùng miền đều có bản sắc văn hóa ẩm thực riêng. Đặc biệt 

là khu vực miền Tây nam Bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có những món ăn dân 

gian đặc sắc mang hƣơng vị đậm đà tạo ấn tƣợng khó quên.  

Nhằm tạo không khí sôi động cho chƣơng trình triển lãm “Festival quốc tế 

Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Ban tổ chức Chƣơng trình tổ chức 

cuộc thi nấu ăn “Khéo tay hay làm” dành cho các chị em phụ nữ vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long.  

 

I. MỤC ĐÍCH 

 Hội thi nấu ăn " Khéo tay hay làm" là một sân chơi với mục đích tạo điều kiện cho 

các chị em phụ nữ vùng ĐBSCL thể hiện tài năng nấu nƣớng, chế biến các món ăn 

đặc sản của vùng miền tây, sông nƣớc, trao đổi các kiến thức trong chế biến các 

món ăn gia đình.  

 Tạo điều kiện giao lƣu, học hỏi, gắn kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp của các tỉnh, 

thành.  

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA: 

1. Đối tượng tham gia: 

- Là nữ công dân Việt Nam 

- Hội viên Hội Phụ Nữ tại khu vực ĐBSCL. 

- Hội viên Hợp Tác Xã tại địa phƣơng.  

- Hội viên Hội Nông Dân tại địa phƣơng. 

- Thành viên thuộc các doanh nghiệp tham gia chƣơng trình Triễn lãm. 

2. Số lượng tham dự: 

- 13 đội từ 13 tỉnh/ thành vùng ĐBSCL 

- Mỗi đội gồm 03 thành viên (01 bếp chính và 02 phụ bếp) 

 

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ 

 KỸ THUẬT VIỆT NAM 

TẠP CHÍ THƢƠNG HIỆU VIỆT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

 



III. ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Các đội đăng ký dự thi theo các bƣớc sau: 

1. Đăng ký hồ sơ tại các tỉnh/thành:  

a. Hội Phụ Nữ các tỉnh 

b. Hợp Tác Xã các tỉnh 

c. Hội Nông Dân các tỉnh 

(Đối với các đội là doanh nghiệp tham gia chƣơng trình Triễn Lãm nhận hồ sơ 

tại văn phòng Tạp Chí Thƣơng Hiệu Việt: Lầu 1 tòa nhà Vinaconex, số 47 

Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). 

2. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

a. Bảng đăng ký tham gia hội thi nấu ăn “khéo tay hay làm” (theo mẫu của 

Ban tổ chức) 

b. Bản sao y công chứng CMND và hộ khẩu.  

3. Các đội ghi đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ tại địa điểm nhận bảng đăng ký từ 

ngày 30/12/2016 đến ngày 15/02/2017. 

4. Ban tổ chức sẽ xác nhận sự tham gia của các đội theo thông tin đăng ký dự thi 

gửi về. 

5. Lưu ý: Hội thi chỉ dành cho thí sinh dự thi không phải là đầu bếp hoặc làm 

trong môi trường nấu ăn chuyên nghiệp. 

 

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

 Mỗi đội tham gia hội thi nấu ăn khéo tay hay làm sẽ thi nấu 03 món ăn truyền 

thống của ngƣời Việt dành cho 04 ngƣời ăn .  

 Các đội tự chuẩn bị từ ở nhà, mua các nguyên liệu chế biến các món ăn theo sáng 

kiến của đội mình để tham gia hội thi.  

 Ban tổ chức hỗ trợ chi phí mua nguyên liệu là 250.000 vnd cho mỗi đội tham gia 

thi và tiền hỗ trợ đƣợc BTC thanh toán sau khi kết thúc hội thi nấu ăn.   

 Các món ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trình bày đẹp mắt.  

 Thời gian thi nấu ăn là 60 phút. (Để đảm bảo đủ thời gian thi nấu ăn tại cuộc thi, 

các đội đƣợc chuẩn bị làm sạch sẵn các nguyên liệu từ ở nhà nhƣng không đƣợc 

ƣớp gia vị trƣớc và không đƣợc dùng các món ăn đã chế biến sẵn để mang đi thi). 

Khi kết thúc thời gian nấu ăn, các thí sinh chuẩn bị phần thuyết trình về các món 

ăn của mình cho Ban giám khảo chấm điểm và đánh giá trao giải.  

 Các món ăn do các đội nấu dự thi đƣợc dùng để phục vụ BGK, BTC và thành viên 

của các đội thi. 

 Ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho mỗi đội các thiết bị phục vụ cho cuộc thi nhƣ sau:  

a. 01 bàn để dụng cụ nấu ăn 

b. 01 bồn rửa (dùng chung) 

c. Ổ cắm điện  



Lưu ý: Các nguyên, vật liệu nấu ăn cần thiết để phục vụ cho cuộc thi, các đội tự 

chuẩn bị (bếp gas mini, xoong chảo, gia vị nấu ăn, đũa muỗng nấu ăn và chén dĩa 

trưng bày các món ăn cho 4 vị giám khảo chấm điểm) 

V. THANG ĐIỂM: 100 điểm 

 Chế biến nhanh: 20 điểm 

 Chế biến vệ sinh: 10 điểm 

 Món ngon : 40 điểm 

 Trình bày đẹp: 20 điểm 

 Thuyết trình hay: 10 điểm 

         * Thành phần Ban giám khảo gồm: 04 ngƣời (Một đầu bếp chuyên nghiệp, Nhà 

báo, đại diện nhà tài trợ, đại diện Ban tổ chức).  

 

VI. THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THAM GIA  

 Thời gian bắt đầu: từ 14h00 – 17h00, ngày 10/03/2017 

 Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Thành phố Cần thơ, số 108 A đƣờng 

Trần Văn Khéo, thành phố Cần Thơ. 

 13h30: Các đội tập trung chuẩn bị cho phần thi của mình. 

 Từ 14h00 - 15h00 các đội thi nấu ăn 

 Từ 15h00 -16h00 Ban giám khảo chấm điểm, đánh giá  

 

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI: 

Cơ cấu xếp hạng gồm 03 giải thƣởng có giá trị nhƣ sau: 

o 01 Giải nhất: 5.000.000 đồng, phần quà từ nhà tài trợ và kỷ niệm chƣơng. 

o 02 Giải nhì: mỗi giải 3.000.000 đồng và phần quà từ nhà tài trợ. 

o 03 Giải ba: mỗi giải 1.000.000 đồng và phần quà từ nhà tài trợ. 

o Trao giải hội thi nấu ăn khéo tay hay làm sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 12/03/2017. 

 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức thông qua và ban hành cho các Hội phụ nữ, Hợp Tác 

Xã, Hội Nông Dân thuộc các tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Ban tổ chức và Ban giám khảo làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, đánh 

giá khách quan.  

  



 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA 

HỘI THI NẤU ĂN “KHÉO TAY HAY LÀM” 
        TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP 

        VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Thông tin đội tham dự: 

Tên đơn vị đang công tác (nếu có)……………….………………………………… 

Tỉnh thành:……………………………………………………………………….… 

Trưởng nhóm: 

Họ tên:……………………………………………Năm sinh:……/……/………… 

Số CMND:……………….……Ngày cấp:…/……/………Nơi cấp:…...………... 

Nghề nghiệp – chức vụ:……….………………….…………………………….… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………. 

Phụ bếp: 

Họ tên:………………………………………………Năm sinh:……/……/……… 

Số CMND:……………….……Ngày cấp:…/……/………Nơi cấp:…...……..… 

Nghề nghiệp – chức vụ:……….………………….……………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

 

                                                                                     ……….., ngày ….tháng…..năm …. 

                                                                                                      Trƣởng nhóm  

         (ký tên và ghi rõ họ tên) 

  

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ 

 KỸ THUẬT VIỆT NAM 

TẠP CHÍ THƢƠNG HIỆU VIỆT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

 



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ  

KỸ THUẬT VIỆT NAM 

TẠP CHÍ THƢƠNG HIỆU VIỆT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THỂ LỆ THI  

“DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐBSCL” 

TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Nhằm thể hiện bản sắc dân tộc và duyên dáng của phụ nữ Việt Nam đã được 

thể hiện và tôn vinh qua các thời kỳ. Đặc biệt là phụ nữ vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long trong thời gian qua đã chứng minh vẻ đẹp truyền thống, mặn mà của vùng 

sông nước miền Tây.  

Với tinh thần tôn vinh vẻ đẹp ấy, Ban tổ chức Triển lãm “Festival quốc tế 

Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo 

bà ba Đồng bằng sông Cửu Long” để tôn vinh nét đẹp văn hóa của người phụ nữ 

vùng Tây nam Bộ. Chương trình nằm trong phạm vi của triển lãm Festival Nông 

nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung như sau:         

1. Đối tƣợng và điều kiện tham gia dự thi: 

1.1. Đối tƣợng dự thi:  

 Là nữ công dân tại khu vực Đồng bằng sông cửu long. 

 Tuổi từ 18 đến 25.  

 Trình độ văn hoá PTTH trở lên. 

 Trong mọi lĩnh vực 

1.2. Điều kiện dự thi: 

 Có đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm pháp luật, không có tiền án, tiền sự. 

 Có chiều cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối. 

 Chưa từng kết hôn, chưa sinh con ….. 

 Đủ sức khỏe tham gia cuộc thi (có giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có 

thẩm quyền); 

 

1.3. Số lƣợng thí sinh dự thi: 

Mỗi tỉnh/thành được Ban tổ chức tuyển chọn ra 02 thí sinh xuất sắc tham gia hội 

thi “Duyên dáng áo bà ba Đồng bằng sông Cửu Long”. 

 

2. Hồ sơ tham gia và thời gian tham dự hội thi  
 2.1. Hồ sơ dự thi gồm: 

 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban Tổ chức). 

 Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân. 

 2 ảnh chân dung (4x6). 

 2 ảnh chân dung (10x15) (không qua chỉnh sửa photoshop). 

 2 ảnh toàn thân (10 x15) (không qua chỉnh sửa photoshop). 

  Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền tại địa phương). 



  Giấy khám sức khỏe đủ điều kiện do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. 

  Giấy chứng nhận tham gia các cuộc thi sắc đẹp (nếu có). 

 

2.2. Thời hạn nộp và nhận hồ sơ: 
    - Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 30/12/20116 đến trƣớc ngày 05/02/2017. Sau 

khi Ban tổ chức nhận được hồ sơ sẽ tiến hành xét chọn 02 thí sinh sáng giá nhất 

trên mỗi Tỉnh/thành tham gia hội thi “Duyên dáng áo bà ba Đồng bằng sông Cửu 

Long”. 

   - Hồ sơ nộp tại văn phòng Hội Phụ Nữ tỉnh/thành và Hội phụ nữ các tỉnh thành 

sẽ chuyển hồ sơ đăng ký của các thí sinh về Hội phụ nữ Cần thơ theo địa chỉ: 26 

Trần Văn Hoài, Thành phố Cần thơ, số điện thoại 0918707748 - Ms Lam. 
 

3. Thời gian, địa điểm diễn tập và thi: 
    3.1. Thời gian: Cuộc thi “Duyên dáng áo bà ba Đồng bằng sông Cửu Long” diễn 

ra vào lúc 19h30 ngày 11/03/2017. 

    3.2. Địa điểm: tại sân khấu Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần thơ, số 108A 

đường Lê Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

 

4. Trang phục dự thi:  

a) Trang phục áo bà ba truyền thống (thí sinh tự túc). 

b) Trang phục áo bà ba thời hiện đại (Ban tổ chức tài trợ). 

c) Trang phục áo bà ba tự chọn (thí sinh tự túc). 

d) Phụ kiện đi kèm (thí sinh tự trang bị). 

e) Trang phục áo dài chung kết (Ban tổ chức tài trợ). 

 

5. Thành phần Ban tổ chức và Ban giám khảo: 

5.1.  Thành phần Ban tổ chức: 

-Tạp chí Thương hiệu Việt 

- Hội Phụ nữ các Tỉnh/thành 

- Và các thành viên khác 

5.2. Thành phần Ban giám khảo 

- Nhà Báo  

- Hoa hậu áo dài Trúc Mai 

- Nhiếp ảnh gia  

- Bác sĩ thẩm mỹ 

- Ban tổ chức  

6. Quy trình xét tuyển và giải thƣởng:  

  6.1. Vòng Sơ tuyển (ngày 11/03/2017) 

- 26 thí sinh được chọn từ 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL sẽ tham gia vào vòng thi 

sơ tuyển ngày 11/03/2017 để chọn ra 10 thí sinh xuất sắc vào vòng thi chung 

kết ngày 13/03/2017.  

- Trang phục dự thi vòng sơ tuyển: Áo bà ba truyền thống và áo bà ba hiện đại . 

 6.2. Vòng Chung Kết Xếp Hạng (ngày 13/03/2017) 

 10 thí sinh được chọn vào vòng chung kết sẽ tham gia 02 phần thi áo bà ba 

hiện đại, áo bà ba tự chọn. 

 Ban giám khảo (BGK) sẽ trực tiếp chấm điểm và công bố điểm số của mỗi 

thí sinh qua mỗi phần thi. 



 Cơ cấu xếp hạng sẽ dựa trên tổng điểm của 2 phần thi. 

 Ban giám khảo sẽ chọn ra 05 thí sinh xuất sắc để tham gia phần thi ứng xử trả 

lời các câu hỏi của BGK đặt ra.   

 Thí sinh đoạt giải sẽ được trao giải tại lễ bế mạc chương trình “Triễn lãm 

Festival Quốc tế nông nghiệp ĐBSCL” vào ngày 13/03/2017 và dự kiến 

được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình Cần Thơ. 

 Trang phục áo dài được BTC tài trợ cho các thí sinh tham gia thi vòng chung 

kết để nhận giải.  

(Lưu ý: Ban  tổ chức chỉ tài trợ trang phục Áo bà ba hiện đại và trang phục 

Áo dài cho các thí sinh tham gia các phần thi của mình trong suốt thời gian 

diễn ra hội thi. Sau khi kết thúc hội thi, các thí sinh phải hoàn trả lại các 

trang phục cho BTC)  

7. Cơ cấu giải thƣởng (gồm 03 giải) 

 7.1. Giải Nhất Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL 

 Tiền mặt 15 triệu đồng. 

 Phần quà của Ban tổ chức. 

 Chứng nhận của Ban tổ chức. 

7.2. Giải Nhì Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL 

 Tiền mặt 10 triệu đồng. 

 Phần quà của Ban tổ chức. 

 Chứng nhận của Ban tổ chức. 

7.3. Giải Ba Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL 

 Tiền mặt 5 triệu đồng. 

 Phần quà của Ban tổ chức. 

 Chứng nhận của Ban tổ chức. 

7.4. 02 giải đồng hạng Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL 

 Giải thân thiện (2 triệu đồng). 

 Giải trả lời câu hỏi hay nhất (2 triệu đồng). 

 Phần quà của Ban tổ chức. 

 Chứng nhận của Ban tổ chức. 

7.5. BTC sẽ hỗ trợ cho các thí sinh không được chọn vào vòng chung kết (mỗi thí 

sinh được 500 ngàn đồng) 

8. Quy định chung: 

Thể lệ tham gia hội thi được thực hiện theo quy định chung của Ban tổ chức. Các 

thí sinh tham gia là tự nguyện, thực hiện theo quy định và quy trình của Ban tổ 

chức đề ra. Nếu các thí sinh không thực hiện theo quy chế và nội quy, quy trình 

BTC sẽ bị loại khỏi hội thi.   

 BAN TỔ CHỨC 



 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

“DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐBSCL” 

TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

 Kính gửi: 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI  “DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐBSCL” 

1. Họ và tên (chữ in hoa): ………….…................…………………………….... 

2. Ngày, tháng, năm sinh :.……/…..…/………Nơi sinh: ……….……...……… 

3. Số CMND: ……….… Ngày cấp: …../….../…… Nơi cấp:………………...… 

4. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 

5. Nghề nghiệp và nơi làm việc:………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. Sở thích:……………………………………………………………………. 

7. Quốc tịch: …………………………………Tôn giáo:………….…………… 

8. Địa chỉ liên lạc:……….….……………………………………………………. 

9. Điện thoại bàn:………………….. Điện thoại di động: ……………….……. 

10. Số điện thoại của người thân khi BTC cần liên hệ:………………….……..… 

11. Chiều cao:……………                           Cân nặng…………… 

12. Số đo 3 vòng: (vòng 1:………….; vòng 2………......; vòng 3……………) 

13. Số đo trang phục áo bà ba (áo, quần)………………………………………… 

14. Số đo trang phục áo dài (áo, quần)…………………………………………… 

15. Cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hồ 

sơ dự thi 

- Đồng ý và chấp hành những quy định và điều kiện của cuộc thi mà tôi 

tham gia. 

…..…..,Ngày….tháng…..năm.......... 

        Ký tên và ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

TẠP CHÍ THƢƠNG HIỆU VIỆT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

 



LỊCH TRÌNH THAM GIA HỘI THI 

“DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” 
 

* Ngày 10/03/2017: 

    - Từ 8h30 - 9h tập trung có mặt tại Khách sạn nhận phòng. 

    - Từ 09h - 11h30 tập trung tại Hội trường để nghe phổ biến nội quy, nội dung 

luyện tập và thể lệ chương trình cuộc thi “Duyên dáng áo bà ba Đồng bằng sông 

Cửu Long” do Đạo diễn Minh Nhật và BTC hƣớng dẫn. 

    - Từ 11h30 ăn trưa. 

    - Từ 13h30 - 16h30 tập dượt 

    - Từ 17h00 - 18h00 ăn tối. 

    - 19h30 - 21h30 xem Văn nghệ  

    - Từ 22h tập trung về khách sạn nghỉ. 

* Ngày 11/03/2017 (26 thí sinh đƣợc chọn từ 13 tỉnh/ thành ĐBSCL) 

 - Từ 7h - 09h ăn sáng sinh hoạt tự do. 

- Từ 09h - 11h tổng duyệt chương trình. 

- Từ 11h - 12h ăn trưa. 

- Từ 13h - 16h trang điểm tại sân khấu chính  

- Từ 16h - 17h (ăn tối tại sân khấu chính) 

- Từ 17h tập trung tại sân khấu chính chuẩn bị cuộc thi vòng sơ tuyển.   

- Từ 19h30 thi sơ tuyển vào vòng chung kết. 

* Ngày 12/03/2017 (10 thí sinh đƣợc chọn vào vòng chung kết):  

- Từ 7h - 10h ăn sáng sinh hoạt tự do 

- 11h - ăn trưa  

- Từ 13h tập dượt chương trình chuẩn bị cho cuộc thi đêm chung kết 

- Từ 18h – 22h xem Văn nghệ 

* Ngày 13/03/2017 (10 thí sinh đƣợc chọn vào vòng chung kết): 

    - Từ 7h00 - 9h00 ăn sáng sinh hoạt tự do. 

    - Từ 10h00 - 11h00 tổng duyệt chương trình. 

    - Từ 11h00 - 12h00 ăn trưa. 

    - Từ 13h00 - 16h00 trang điểm tại sân khấu chính. 

    - Từ 16h00 - 17h00 (ăn tối tại sân khấu chính) 

    - Từ 17h00 - tập trung tại sân khấu chính chuẩn bị cuộc thi. 



 

QUY ĐỊNH CHUNG  

DỰ THI DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐBSCL 

1. Hồ sơ dự thi: 

- Phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ theo yêu cầu 

của Ban tổ chức. 

2. Thời gian quy định:  

- Thí sinh phải thực hiện đúng thời gian quy định, nội quy của Ban 

tổ chức đề ra trong hội thi. 

3. Thiết bị đƣợc sử dụng:  

- Điện thoại cầm tay 

- Máy tính xách tay, Ipad (nếu phục vụ cho việc học) 

- Thí sinh tự bảo quản tư trang, tài sản cá nhân của mình tại 

cuộc thi (Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với bất kỳ lý do 

mất tài sản của các thí sinh). 

4. Văn hóa ứng xử 

- Ứng xử văn minh, lịch thiệp 

- Không nói tục, chửi thề hay nói xấu nhau 

- Ăn mặc kín đáo, tế nhị (không mặc đồ hở hang) 

5. Nghiêm cấm các hành vi: 

- Tự ý đi ra ngoài trong thời gian tham dự hội thi 

- Sử dụng các thiết bị ngoài quy định 

- Gặp bạn trai trong thời gian tham dự hội thi 

- Tiết lộ đưa hình ảnh, thông tin cuộc thi ra ngoài khi chưa được sự 

cho phép của BTC.  



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ  

KỸ THUẬT VIỆT NAM 

TẠP CHÍ THƢƠNG HIỆU VIỆT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THỂ LỆ HỘI THI “KỸ THUẬT SÁNG TẠO” 

TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

       Nhằm mục đích giúp các Nghệ nhân, doanh nghiệp, nông dân… có điều kiện 

thể hiện tài năng của mình qua các phương pháp, kỹ thuật trưng bày và điêu khắc 

những hình ảnh đẹp về cây cảnh, nông sản Việt Nam (củ, quả) cho khu vực vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. Ban tổ chức Triển lãm “Festival quốc tế Nông nghiệp 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tổ chức cuộc thi “Kỹ thuật sáng tạo” với nội 

dung như sau: 

1. Quy định về nội dung và hình thức trình bày: 

a) Hình thức:  

+ Ý tưởng dự thi: Trình bày bằng các sản phẩm Nông nghiệp: Cây, củ, quả 

+ Đặt vấn đề: Nêu rõ ý nghĩa của ý tưởng sản phẩm trình bày; 

+ Khuyến khích tác giả sáng tạo sản phẩm cho ý tưởng của mình. 

 b) Yêu cầu 

+ Phạm vi: các Nghệ nhân, doanh nghiệp, nông dân thuộc khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long (mỗi tỉnh thành 02 nghệ nhân). 

+ Sản phẩm thi: các loại cây cảnh và củ, quả, biểu tượng hình ảnh dân gian. 

- Trình bày một cách mỹ thuật, đẹp mắt có hồn sinh động, hấp dẫn. 

- Thời gian trình bày không quá 60 phút. 

- Ý tưởng đưa ra phải có tính sáng tạo, độc đáo, ý nghĩa khoa học, hình ảnh và 

màu sắc phong phú. 

2.  Hồ sơ dự thi: 

 Các thí sinh gửi hồ sơ về Ban Tổ Chức, gồm các nội dung sau:  

1. Bảng đăng ký tham gia Hội thi “Kỹ thuật sáng tạo” 

2. Nội dung giới thiệu về cá nhân  (01 trang ) 

3. Nội dung giới thiệu về sản phẩm đăng ký dự thi 

3. Cơ cấu giải thƣởng cuộc thi bao gồm: 

- 01 giải Nhất: 05 triệu đồng 

- 01 giải Nhì: 03 triệu đồng 

- 02 giải Ba: 01 triệu đồng 

- 03 giải khuyến khích: 0,5 triệu đồng 

 Trao Giải vào lúc 20h ngày 13/3/2017 

 

 



 

4. Các quy định khác: 

Chấp hành thể lệ cuộc thi do Ban Tổ Chức đề ra. Các sản phẩm dự thi do cá 

nhân, tổ chức tự chọn. Ban tổ chức hỗ trợ 200.000đ cho mỗi thí sinh (sản phẩm – 

củ và quả). Ban Giám khảo có quyền quyết định xét chọn, đánh giá ý tưởng, chấm 

và trao giải. 

5. Sản phẩm đạt giải được Ban Tổ Chức trưng bày và giới thiệu tại khu Triển Lãm 

đến hết ngày 13/3/2017. 

 

                                                                                                            BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thời hạn nộp hồ sơ gửi về Ban Tổ Chức trước ngày 15/02/2017 theo địa chỉ: 

Tạp Chí Thƣơng Hiệu Việt 

Lầu 1, Tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, TPHCM 

Điện thoại: Mr. Tôn Thất Ứng – 0938886769; Ms Hương  – 0906.162.434 



 

 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ  

KỸ THUẬT VIỆT NAM 

TẠP CHÍ THƢƠNG HIỆU VIỆT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA 

HỘI THI “KỸ THUẬT SÁNG TẠO”  
 

Họ tên:………………………………………………………………………………………… 

Sinh năm:……………………………………………………………………………………… 

Nghề nghiệp – chức vụ:……………………………….……………………………………… 

Tên doanh nghiệp (nếu có)…………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….... 

Tên sản phẩm dự thi:………………………………………………………………………….. 

 

 ……….., ngày ….tháng…..năm …. 

                                                                                            Cá nhân, doanh nghiệp tham gia 

                                                                                                   (ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

 NÔNG THÔN 

  

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN  

“TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCL” 

 Thời gian từ ngày 09/03/2016 – 13/03/2016  

  

I.  TRUYỀN HÌNH VÀ PHÁT THANH: 

1. Phát thanh trên đài FM: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, 

Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang, Cà 

Mau. Thời gian từ ngày 30/02/2017 đến ngày 13/03/2017. 

2. Quảng cáo phóng sự (trailer) trên các trên một số Đài truyền hình của khu vực 

Đồng bằng sông cửu Long từ ngày 30/02/2017 đến ngày 13/03/2017. 

3. Xe phóng thanh lưu động trên các tỉnh như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu 

Giang, Sóc Trăng. Thời gian phát từ ngày thời gian phát từ ngày 06/03/2017 đến 

ngày 13/03/2017. 

4. Vận động các Sinh viên tại các trường Đại học khu vực miền Tây 

5. Vận động hàng ngàn hộ nông dân khu vực ĐBSCL 

 

II. PANO QUẢNG CÁO BĂNG RÔN VÀ PHƯỚN 

1. Tại Thành phố Cần thơ trên các trục đường: Ñöôøng CMT8, Quanng Trung, 

Nguyeãn Traõi, Ngoâ  Quyeàn, Xô viết nghệ tỉnh, Võ Văn Kiệt, Leâ Lôïi, Traàn Vaên 

Kheùo và các tuyến đường dẫn vào ngõ Cần thơ; các quận, huyện ngoại thành Cần 

thơ: Bình thủy, Phong Ñieàn, OÂ Moân, Thoát Noát, Thới Lai,, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Cái 

Răng. 

2. Tại các tỉnh thành khu vực như: Hậu Giang, Sóc trăng, Vĩnh Long, Tiền Giang.   

 

II. CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ: 

1. Ca nhạc hàng đêm gồm các ca sỹ và danh hài nổi tiếng từ thành phố HCM 

 và ĐBSCL phục vụ. 

2. Bốc thâm trúng thưởng gồm các phần quà: Xe Máy, Tivi, tủ lạnh… 

3. Hội thi “Duyên dáng Bà Ba ĐBSCL”; hội thi nấu ăn “Khéo tay hay làm” ; Hội phụ 

nữ 13 tỉnh/thành “Sáng tạo kỹ thuật” tạo hình, mâm quả, trái cây”  

 

BAN TỔ CHỨC 

   


