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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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Thanh Hoá, ngày

20 tháng 6

năm 2022

V/v mời tham dự triển lãm quốc tế
ILDEX VIETNAM 2022

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội nông dân tỉnh;
- Viện nông nghiệp Thanh Hóa;
- Trung tâm khuyến nông tỉnh.
Cục Chăn nuôi kết hợp với công ty VNU Exhibitions (Hà Lan) và công ty
TNHH MTV DV Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) tổ chức triển lãm và
hội thảo quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt, nuôi trồng
thủy sản lần thứ 8-ILDEX VIETNAM 2022 với thông điệp “Mang tinh hoa thế giới
đáp ứng nhu cầu địa phương” và mang đến công nghệ và kỹ thuật tiên tiến nhất, các
sản phẩm hữu ích và cơ hội phát triển kinh doanh trong ngành chăn nuôi, thủy sản.
Triển lãm ILDEX VIETNAM 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 03-05/8/2022 tại
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí
Minh. Triển lãm có diện tích trưng bày khoảng 5.000 m2, thu hút trên 200 doanh
nghiệp, tập đoàn, viện, trung tâm nghiên cứu, hiệp hội chuyên ngành từ 30 quốc gia
trên thế giới. Chương trình hội thảo quốc tế và các buổi giới thiệu sản phẩm, công
nghệ mới sẽ diễn ra trong suốt thời gian triển lãm.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viện
nông nghiệp Thanh Hóa; Hội nông dân tỉnh; Trung tâm khuyến nông tỉnh triển
khai, thông tin về triển lãm ILDEX VIETNAM 2022 tới các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, thú y, giết mổ và chế biến thịt,
sản xuất và chế biến sữa, các chuyên gia, bác sỹ thú y, nông dân, chủ trang trại, cơ
sở giao dịch mua bán sản phẩm phục vụ chăn nuôi trên địa bàn của địa phương.
(kèm theo công văn số 410/CN-GVN ngày 14/6/2022 của Cục Chăn nuôi V/v mời
tham dự triển lãm quốc tế ILDEX VIETNAM 2022).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Cục Chăn nuôi (để b/c);
- Lưu VT, CNTY (02).
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