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UBND TÆNH BÌNH DÖÔNG                              COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

  SÔÛ NOÂNG NGHIEÄP VAØ                                        Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN                                                           

      Soá: 71/TM-SNN                                               Bình Döông, ngaøy 1 thaùng 8 naêm 2018

        

THÖ MÔØI
Tham gia “Ngaøy hoäi Chaên nuoâi heo” tænh Bình Döông 2018

 Kính göûi:

           - Caùc Nhaø khoa hoïc, caùc Vieän, Tröôøng, caùc Doanh nghieäp,

           - Caùc Coâng ty, Trang traïi chaên nuoâi heo;

           - Caùc ñôn vò, doanh nghieäp SXKD/dòch vuï trong ngaønh;

           - Caùc cô quan truyeàn thoâng, baùo, ñaøi.

Chaên nuoâi noùi chung, chaên nuoâi heo noùi rieâng coù vò trí haøng ñaàu trong ngaønh chaên nuoâi ôû Vieät Nam vaø treân theá 

giôùi.

Trong nhöõng naêm qua, ngaønh chaên nuoâi heo trong tænh Bình Döông ñaõ coùù böôùc phaùt trieån maïnh meõ, tuy nhieân 

thöïc teá vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên thaùch thöùc, luoân tieàm aån ruûi ro veà dòch beänh, ñaàu ra saûn phaåm. Ñeå giuùp cho 

ngaønh chaên nuoâi tænh Bình Döông phaùt trieån beàn vöõng, ñöôïc söï chaáp thuaän chuû tröông cuûa UÛy ban nhaân daân tænh 

Bình Döông, Sôû Noâng nghieäp vaø PTNT tænh Bình Döông chuû trì giao Chi cuïc Chaên nuoâi, Thuù y vaø Thuyû saûn tænh Bình 

Döông phoái hôïp vôùi Coâng ty TNHH Hoäi chôï trieån laõm thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc cô quan chöùc naêng lieân quan toå 

chöùc thöïc hieän“Ngaøy hoäi Chaên nuoâi heo tænh Bình Döông” naêm 2018.

Thôøi gian: töø ngaøy 27/12 ñeán 29/12/2018

Ñòa ñieåm taïi: Trung taâm Vaên hoaù Ñieän aûnh tænh Bình Döông.

Ngaøy hoäi Chaên nuoâi heo tænh Bình Döông naêm 2018 toå chöùc vôùi qui moâ, huy ñoäng nhieàu nhaø khoa hoïc coù uy tín, 

caùc doanh nghieäp coù thöông hieäu trong lónh vöïc chaên nuoâi tham gia. Ngaøy hoäi laø cô hoäi ñeå chính quyeàn caùc caáp 

hoaïch ñònh caùc chính saùch phuø hôïp; caùc nhaø khoa hoïc höôùng daãn nhöõng coâng ngheä, kyõ thuaät hieän ñaïi; caùc doanh 

nghieäp cung öùng con gioáng, caùc saûn phaåm chaên nuoâi vaø caùc loaïi hoùa chaát, vaéc-xin phoøng vaø trò beänh; xöû lyù moâi 

tröôøng trong chaên nuoâi vaø laø cô hoäi ngöôøi chaên nuoâi trao ñoåi kinh nghieäm, tìm kieám ñaàu moái tieâu thuï oån ñònh, laâu daøi.

Töø nhöõng nhu caàu vaø yù nghóa ñoù, Sôû Noâng nghieäp vaø PTNT tænh Bình Döông traân troïng kính môøi vaø mong ñöôïc 

söï uûng hoä cuûa laõnh ñaïo caùc ngaønh, UÛy ban nhaân daân caùc huyeän, thò xaõ, thaønh phoá trong tænh, söï nhieät tình tham gia 

cuûa caùc nhaø khoa hoïc, caùc Vieän, tröôøng Ñaïi hoïc, caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi tænh, vaø ñoâng ñaûo ngöôøi chaên nuoâi 

trong tænh. 

Ban toå chöùc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc ñôn vò, doanh nghieäp, ngöôøi chaên nuoâi tham gia ñaït keát quaû toát ñeïp./.

                                                                                             

                                                                                                  GIAÙM ÑOÁC

Nôi nhaän:

                                                                                 

                                                                                ï   

  

                                                                                      

                                                                                     Nguyeãn Taán Bình
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- Nhö treân;

- Hoäi Noâng daân;

- Löu VT, NN, Haäu (22b)



  Khu vöïc Nam boä coù toång ñaøn heo gaàn 7 trieäu con, chieám 1/4 

saûn löôïng heo caû nöôùc. Trong ñoù, vuøng Ñoâng Nam boä 3.3 trieäu 

con vaø vuøng Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long 3,5 trieäu con.

  Toång ñaøn heo tænh Bình Döông ñaït 720.000 con, nhieàu nhaát taïi 

caùc huyeän Baøu Baøng, Daàu Tieáng, Phuù Giaùo vaø Baéc Taân Uyeân.                              

  Chaên nuoâi heo trôû thaønh theá maïnh trong phaùt trieån kinh teá noâng 

nghieäp, goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng ngöôøi chaên nuoâi, phaùt trieån 

kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñòa phöông.
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  Tænh Bình Döông ñaõ trieån khai caùc moâ hình khuyeán noâng, öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo chaên nuoâi. 

Phöông thöùc chaên nuoâi thay ñoåi töø nhoû leû sang trang traïi, gia traïi vaø coù söï lieân keát 4 nhaø thoâng qua caùc toå 

hôïp taùc. Ngaønh chaên nuoâi heo seõ laø cuoäc chôi cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng ngöôøi chaên nuoâi chuyeân nghieäp.

  “Côn baõo giaù heo” vöøa qua laø cuoäc thanh loïc khaéc nghieät cuûa thò tröôøng, nhaän thöùc ñuùng hieän trang, 

nhöõng thaùch thöùc vaø trieån voïng laø ñieàu caàn thieát ñeå ngaønh chaên nuoâi heo phaùt trieån hôn trong thôøi gian tôùi.

CHAÊN NUOÂI HEO ÔÛ BÌNH DÖÔNG



BAN TOÅ CHÖÙC
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Chaáp thuaän chuû tröông

û  UÛy ban Nhaân daân tænh Bình Döông 

Ñôn vò toå chöùc thöïc hieän

  Chi cuïc Chaên nuoâi, Thuù y vaø Thuyû saûn tænh Bình Döông

  Coâng ty TNHH Hoäi chôï trieån laõm thaønh phoá Hoà Chí Minh

 Ñôn vò chuû trì 

û  Sôû Noâng nghieäp & PTNT Bình Döông

  Sôû Coâng Thöông tænh Bình Döông

 Ñôn vò phoái hôïp 

û  Sôû Vaên hoaù, Theå thao vaø Du lòch tænh Bình Döông

  Hoäi Noâng daân tænh Bình Döông

  Hoäi Chaên nuoâi - Thuù y tænh Bình Döông

  Chi cuïc Phaùt trieån noâng thoân tænh Bình Döông

  Trung taâm Khuyeán coâng tænh Bình Döông

Thaønh phaàn tham gia

   Caùc Vieän, Tröôøng ñaïi hoïc, nhaø khoa hoïc

   Chuyeân gia ñaàu ngaønh, nhaø quaûn lyù

   Caùc toå chöùc, doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh trong lónh vöïc chaên 

nuoâi; Nhaø phaân phoái, ñaïi lyù

   Ngöôøi chaên nuoâi taïi caùc huyeän Baøu Baøng, Phuù Giaùo, Daàu Tieáng vaø 

Baéc Taân Uyeân. caùc vuøng laân caän trong tænh Bình Döông 
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Ñaùnh giaù söï kieän

  Thu huùt nhieàu thöông hieäu lôùn, uy tín ngaønh chaên nuoâi 

tham gia.   

  Hôn 90% ngöôøi chaên nuoâi treân ñòa baøn tænh, caùc ñòa 

phöông bieát ñeán söï kieän naøy.

  Thu huùt khoaûn 20.000 löôït khaùch tham quan. 

  Laø saân chôi thieát thöïc vaø boå ích, mang laïi cô hoäi cao nhaát 

keát noái caùc  ñoái taùc kinh doanh.                

MUÏC ÑÍCH - YÙ NGHÓA

Lyù do tham gia

  Mang laïi cô hoäi gaëp gôõ, ñoái thoaïi, hoïc hoûi kinh nghieäm, 

phoå bieán kieán thöùc coâng ngheä môùi giöõa ngöôøi chaên nuoâi vaø 

nhaø doanh nghieäp, nhaø khoa hoïc vaø nhaø quaûn lyù.

  Höôùng daãn ngöôøi chaên nuoâi choïn löïa caùc thöông hieäu, saûn 

phaåm, dòch vuï coù uy tín phuïc vuï chaên nuoâi.

  Giuùp ngöôøi chaên nuoâi thöïc hieän toát coâng taùc thuù y, phoøng 

choáng dòch beänh gia suùc, gia caàm vaø tieâu thuï saûn phaåm 

ngaønh chaên nuoâi hieäu quaû.

Quyeàn lôïi doanh nghieäp tham gia

  Quyeàn ñöôïc tröng baøy, baùn, quaûng baù saûn phaåm vaø dòch 

vuï taïi gian haøng.    

  Quyeàn giôùi thieäu saûn phaåm vaø caùc hoaït ñoäng mieãn phí 

treân saân khaáu ngaøy hoäi.

  Quyeàn ñöôïc phaùt TVC mieãn phí trong TV Show lieân tuïc 

cuûa ngaøy hoäi.

   Quyeàn khaûo saùt yù kieán ngöôøi chaên nuoâi.

  Quyeàn ñöôïc toå chöùc hoäi thaûo, toïa ñaøm mieãn phí taïi hoäi 

tröôøng cuûa ngaøy hoäi.               



 Ngaøy hoäi qui tuï nhöõng saûn phaåm chaát löôïng cao, caùc dòch vuï höõu ích, nhöõng coâng ngheä tieân tieán, nhöõng 

thieát bò saéc saûo ñöôïc ñuùc keát töø nhöõng coâng lao cuûa caùc nhaø khoa hoïc Vieät Nam vaø treân khaép theá giôùi, 

nhaèm goùp phaàn cho ngheà chaên nuoâi phaùt trieån beàn vöõng.
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 SAÛN PHAÅM TRÖNG BAØY

  THÖÙC AÊN (dinh döôõng, thöùc aên boå sung,...)

  THIEÁT BÒ CHO AÊN, UOÁNG (maùng aên töï ñoäng, maùng taäp aên, heä thoáng taûi thöùc aên, ...)Ï

  QUI TRÌNH CHAÊN NUOÂI

        TÖ VAÁN KHAÙM CHÖÕA BEÄNH, CHAÊM SOÙC SÖÙC KHOÛE CHO HEO

              THUOÁC VAØ DUÏNG CUÏ THUÙ Y (khaùng sinh, vaéc-xin, vitamin..)

                   THIEÁT BÒ CHUOÀNG TRAÏI

                         KIEÅM SOAÙT DÒCH BEÄNH

                              QUI TRÌNH CHAÊN NUOÂI

                                 SAÙCH KYÕ THUAÄT, TAØI LIEÄU CHAÊN NUOÂI

                                       CON GIOÁNG
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SÖÏ KIEÄN NOÅI BAÄT

Caùc hoaït ñoäng chính

   Tröng baøy saûn phaåm, quaûng baù thöông hieäu cuûa doanh nghieäp tham gia. 

   Toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo, toïa ñaøm , caùc buoåi taäp huaán cho ngöôøi chaên nuoâi.

   Ñöa ñoùn noâng daân ñeán tham quan Ngaøy hoäi. Tröïc tieáp tö vaán kieán thöùc cho ngöôøi 

chaên nuoâi.

   Bình choïn “Gian haøng aán töôïng nhaát”. Taëng hoïc boång cho hoïc sinh ngheøo hieáu 

hoïc.

    Bieåu dieãn vaên ngheä, boác thaêm truùng thöôûng cho khaùch tham quan.

Lòch trình ngaøy hoäi                           

NGAØY HOAÏT ÑOÄNG THEO NGAØY HOAÏT ÑOÄNG XUYENÂ SUOÁT

27/12

- Khai maïc Ngaøy hoäi

- Hoäi thaûo cuûa Ban Toå chöùc   

* Lieân keát chuoãi trong chaên nuoâi - Xu theá taát yeáu.

* Lieân keát chaên nuoâi an toaøn vaø keát noái tieâu thuï saûn 

phaåm.

* Chính saùch thuùc ñaåy lieân keát saûn xuaát gaén vôùi tieâu 

thuï saûn phaåm chaên nuoâi theo chuoãi giaù trò.

- Tröng baøy, giôùi thieäu vaø 

chaøo baùn saûn phaåm ngaønh 

chaên nuoâi cuûa doanh nghieäp.

- Tham quan gian haøng, giao 

löu, taëng quaø cho ngöôøi chaên 

nuoâi.

- Tö vaán kyõ thuaät, phoå bieán 

kieán thöùc chaên nuoâi.

- Bieåu dieãn vaên ngheä

- Boác thaêm truùng thöôûng.

28/12ù 
- Taäp huaán chaên nuoâi .

- Thuyeát trình cuûa doanh nghieäp.

29/12

- Taäp huaán chaên nuoâi.

- Thuyeát trình cuûa doanh nghieäp 

- Bình choïn gian haøng aán töôïng.

- Beá maïc Ngaøy hoäi - Taëng giaáy khen cho caùc ñôn vò 

tham gia - Trao giaûi bình choïn gian haøng aán töôïng.



Hoã trôï truyeàn thoâng

  Taïp chí chaên nuoâi Vieät Nam           Taïp chí Noâng thoân môùi  

  Taïp chí Ngöôøi Chaên nuoâi               Baùo Bình Döông

  Baùo Tuoåi Treû                            Ñaøi Phaùt thanh Truyeàn 

  Baùo Noâng thoân Ngaøy nay              hình Bình Döông
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TRUYEÀN THOÂNG

Keá hoaïch thöïc hieän truyeàn thoâng

  Quaûng caùo vaø tin baøi treân caùc baùo, taïp chí chuyeân ngaønh vaø Ñaøi Phaùt 

thanh Truyeàn hình Bình Döông    

   Quaûng caùo tröïc quan taïo chuù yù vaøo Ngaøy hoäi:

   -  Treo 20 baêng roân taïi caùc giao loä chính trong tænh Bình Döông 

   -  Treo 300 côø phöôùn khaép caùc truïc ñöôøng chính trong tænh Bình Döông

   Göûi thö môøi, tôø rôi ñeán hoä chaên nuoâi 

   Loa tuyeân truyeàn löu ñoäng ñeán töøng trang traïi, hoä chaên nuoâi

   Trang trí toång theå hoaønh traùng, saéc maøu vaø aán töôïng

   Haøng loaït chöông trình khuyeán maõi lôùn, taëng quaø cho khaùch tham quan  

taïo söï chuù yù cuûa khaùch haøng.



Sô ñoà maët baèng 
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Ñaát troáng Chi phí: 1.000.000 ñoàng/1m2     

   Löïa choïn lyù töôûng cho doanh nghieäp muoán töï döng gian haøng

   Toái thieåu 18 m2, khoâng bao goàm caùc thieát bò cuûa gian tieâu chuaån.  

THAM GIA GIAN HAØNG

Gian haøng tieâu chuaån  Chi phí : 10.000.000 ñ/1 gian

   Do Ban Toå chöùc cung caáp, saün saøng ñeå söû duïng, laø löïa choïn kinh teá toái öu cho doanh nghieäp.

   Dieän tích 9m2 (W:3m; L:3m; H:2,4m); Khung nhoâm, caùc maûnh gheùp roäng 1,0m x 2,4m

   Noäi thaát goàm 01 baøn thoâng tin vaø 2 gheá ;  01 baûng teân coâng ty vaø soá gian haøng

   02 boùng ñeøn 40W, 01 oå caém ñieän 5A/220V, 9m2 thaûm traûi, palet nhöïa



Ñeà xuaát hôïp taùc quaûng baù thöông hieäu 

Ngoaøi vieäc môøi tham gia gian haøng, Ban Toå chöùc traân troïng kính môøi vaø mong nhaän ñöôïc söï hôïp taùc 

quaûng baù thöông hieäu cuûa Quyù Doanh nghieäp baèng hình thöùc taøi trôï Ngaøy hoäi. Nhaø taøi trôï seõ ñöôïc höôûng 

moät phaàn hoaëc taát caû caùc chöông trình coù tính truyeàn thoâng roäng raõi, taùc ñoäng maïnh meõ khaùch tham quan 

vaø ngöôøi tieâu duøng.                        
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S
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QUYEÀN LÔÏI NHAØ TAØI TRÔ TAØI TRÔÏ CHÍNH

(80 trieäu ÑVN) 

ÑOÀNG TAØI TRÔÏ

(50 trieäu ÑVN)Ï

01 Logo xuaát hieän treân backdrop saân khaáu vaø caùc buoåi hoäi thaûo

02 Ñöôïc môøi leân saân khaáu phaùt bieåu, caét baêng khai maïc

03 Ñöôïc noùi lôøi caûm ôn taïi caùc söï kieän chính cuûa Ngaøy hoäi

04 Ñöôïc mieãn phí gian haøng Ngaøy hoäi 02 gian 01 gian

05 Ñöôïc in logo treân pano chung, pano caûm ôn cuûa BTC

06 Ñöôïc taëng pano rieng ñeå quaûng baù saûn phaåm 02 pano 

(6mx2m)

02 pano

(3mx2m)

07 Logo xuaát hieän treân coång chaøo chính Ngaøy hoäi

08 Logo ñöôïc in chung treân maãu quaûng caùo baùo cuûa BTC

09 Ñöôïc giôùi thieäu lieân tuïc treân loa phaùt thanh cuûa BTC

10 Logo ñöôïc in treân toaøn boä baêng roân, côø phöôùn Ngaøy hoäi

11 Logo ñöôïc in treân toaøn boä thieäp môøi khai maïc, beá maïc, thieäp 

môøi tham quan, tôø rôi cuûa Ngaøy hoäi

12 Ñöôïc ñaët standee taïi khu höôùng daãn cuûa Ngaøy hoäi

13 Ñöôïc nhaän giaáy môøi caùc söï kieän chính cuûa Ngaøy hoäi

Qui cheá taøi trôï                         

THAM GIA TAØI TRÔÏ



TOÅNG QUAN
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Laøm gì ñeå ngöôøi nuoâi ñöôïc yeân taâm ñaàu tö phaùt trieån vaø coù hieäu quaû? 

Laøm sao ñeå coù ñöôïc con gioáng toát ñaùp öùng nhu caàu nuoâi cuûa baø con noâng daân? 

Coâng ngheä môùi, thöùc aên naøo giuùp giaûm giaù thaønh vaø an toaøn, chaát löôïng saûn phaåm ñöôïc 

thò tröôøng chaáp nhaän? 

Loaïi hoùa chaát vaéc-xin naøo giuùp cho vaät nuoâi ñöôïc mieãn nhieãm, phoøng tröø ñöôïc dòch 

beänh trong quaù trình nuoâi? 

  

Ai laø ngöôøi giaûi thích nhöõng thaéc maéc, nhöõng suy nghó traên trôû ñoù, neáu khoâng coù nhöõng 

nhaø khoa hoïc, nhöõng nhaø quaûn lyù, nhöõng nhaø doanh nghieäp ñaõ daøy daïn kinh nghieäm, 

töøng traûi trong quaù trình thöû nghieäm, ñaõ ñuùc keát cho ra ñôøi nhöõng thaønh töïu vaø saûn 

phaåm coù giaù trò thaät to taùc, ñaõ tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp goùp phaàn laøm neân söï phaùt trieån 

cho ngheà chaên nuoâi.

Ban Toå chöùc hy voïng Ngaøy hoäi seõ dieãn ra thaät ñuùng luùc, ñuùng ñoái töôïng, giuùp ngöôøi nuoâi 

sôùm coù ñöôïc nhöõng thoâng tin, kieán thöùc thaät cuï theå, caàn thieát vaø boå ích cuûa ngheà. 

Chuùng toâi ñoùn nhaän nhöõng tình caûm vaø traùch nhieäm cuûa caùc nhaø khoa hoïc, nhaø quaûn lyù, 

nhaø doanh nghieäp ñaõ tích cöïc hôïp taùc, höôûng öùng vaø coå vuõ  cho Ngaøy hoäi dieãn ra thaønh 

coâng toát ñeïp.
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LIEÂN HEÄ

Chi cuïc Chaên nuoâi, Thuù y vaø Thuyû saûn tænh Bình Döông

Soá 60, ñöôøng Leâ Thò Trung, phöôøng Phuù Lôïi, thaønh phoá Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông

Ñieän thoaïi: 0274 3822 012     Email: ccty@binhduong.gov.vn

Coâng ty TNHH Hoäi chôï Trieån laõm thaønh phoá Hoà Chí Minh

Taàng M, toøa nhaø An Phuù Plaza, 117-119 Lyù Chính Thaéng, P7, Quaän 3, TP.HCM

Ñieän thoaïi: 0908343484  Email: nguyenfair@gmail.com

Moïi chi tieát xin lieân heä:  
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