UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3214 /SNN&PTNT-QLCL

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v mời tham gia Khu trưng bày của
các Starup tại AgroViet 2022.

Kính gửi:
- Các cơ sở, doanh nghiệp, HTX sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm;
- Viện Nông nghiệp Thanh Hóa;
- Trường Đại học Hồng Đức.
Thực hiện Công văn số 155/XTTM-CNTT ngày 28/7/2022 của Trung tâm
Xúc tiến thương mại nông nghiệp về việc tham gia Khu trưng bày của các Starup
tại AgroViet 2022.
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo nội dung chương trình Hội chợ Triển
lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – AgroViet 2022, cụ thể như sau:
1. Tên Hội chợ: Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 –
AgroViet 2022
2. Thời gian: Triển lãm diễn ra từ ngày 15 – 18/9/2022.
3. Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp – Số 489 đường
Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
4. Đối tượng tham gia:
- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ
nông sản có sản phẩm đảm bảo chất lượng, có tính mới mẻ, sáng tạo.
- Các HTX sản xuất nông sản phẩm, thủ công mỹ nghệ.
- Các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu có các sản phẩm mới, ưu việt về
giá trị, công nghệ, văn hóa ...
5. Hồ sơ tham gia gồm có:
- Đăng ký kinh doanh bản photo (nếu có)
- Thông tin doanh nghiệp và sản phẩm điền theo mẫu của Ban tổ chức
- Các chứng nhận về đơn vị và sản phẩm
- Ít nhất 15 ảnh chất lượng cao về sản phẩm, khu vực sản xuất, đơn vị.
- Kịch bản giới thiệu về sản phẩm, đơn vị, công nghệ…
- Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh cho chất lượng của sản phẩm, uy tín
của đơn vị…
6. Thời gian đăng ký tham gia (miễn phí)

Các đơn vị gửi Bản đăng ký (theo Phụ lục gửi kèm) và hồ sơ tham gia theo
yêu cầu, sản phẩm mẫu, hình ảnh, tài liệu cho Ban tổ chức chậm nhất trước ngày
15/8/2022.
7. Đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia:
Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp
Phòng CNTT và Nghiên cứu thị trường
Địa chỉ: Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
VP: Số 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37555458 máy lẻ 46
Người liên hệ: Mr. Hoàn: 0917 514 617
Email: khaihoanagritrade@gmail.com
Website: www.agritrade.com.vn
(có Công văn số 155/XTTM-CNTT gửi kèm theo)
Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện và gửi hồ sơ tham gia trực
tiếp về Ban tổ chức trước ngày 15/8/2022, đồng thời gửi 01 bản về Sở Nông
nghiệp và PTNT (bản mềm gửi về địa chỉ email: hoangduyensnnptnt@gmail.com)
để theo dõi, báo cáo./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, CCQLCL.

Hoàng Viết Chọn
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BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
KHU SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP TẠI HỘI CHỢ AGROVIET LẦN THỨ 22
NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số:
/SNN&PTNT-QLCL ngày /8/2022 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Thông tin chung
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoai:
Người liên hệ:
2. Thông tin chi tiết:
2.1. Các sản phẩm tham dự

2.2. Mô tả chi tiết về sản phẩm
(Mô tả đặc tính, tính năng nổi bật của sản phẩm. Tiềm năng phát triển của sản
phẩm, sự ưu việt của sản phẩm hay công nghệ.

………, Ngày

tháng năm 2022
Chủ Cơ Sở
(Ký tên, đóng dấu)
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