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HIỆP HỘI TRANG TRẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DOANH NGHIỆP NN VIỆT NAM ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐBSCL

Số: 02/CTHTr-VPHH.ĐBSCL
“Truy xuất nguồn gốc sản phấm trên 
https://www.farm360.vn’’ và kết noi xúc 
tiến thương mại https://www. Vfashop.com ”

Cần Thơ, ngày 10 tháng 06 năm 2020

J NÒNG NGHIỆP & PTNT AN GIANG Kính gửi: - Sở nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành;
- Quý Doanh nghiệp, Họp tác xã, Trang trại.

T a'  ■ số:...... ...... Ị.............
ĐEN N g à y : . .J J . . / . .f e CỈHƯƠNG TRÌNH HỎ TRỢ  THƯỞNG KÉT NÓI
vhuyển:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lưu Hổ Sơ số H ầu hết. tất cả các doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng từ dịch Covid 19. Một sổ doanh
- nghiệp buộc "pPiaTcat giảm nhân sự nhằm cắt giảm chi phí để có thể tồn tại qua mùa dịch, 

hay số lượng nhân sự bị thay đổi bởi ảnh hưởng tâm lý vì dịch bệnh.
Hiện nay dịch bệnh gần như đã được kiểm soát một cách an toàn, và các doanh 

nghiệp đang tái khởi động lại để hoạt động. Vậy làm sao để chủ doanh nghiệp có thể làm 
cho guồng quay của nhân sự hoạt động lại bình thường một cách nhanh nhất?

Tinh trạng chung mà các chủ doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay là:
- Chủ doanh nghiệp lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, 24/24 tại công ty đế  cổ gắng đưa 

mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường.
- Nhân viên thì làm việc lơ  là, thiếu năng lượng, nhiệt huyết không tập trung sau một 

thời gian dài nghỉ ở  nhà hoặc làm việc online.
- Tuyến dụng nhân sự  mới ồ ạt, chính chủ doanh nghiệp phải trực tiếp training đào 

tạo. Bộ máy các phòng ban hoạt động một cách ì chạch, chậm chạp.
- Và còn vô số cảnh tượng đáng buồn khác vẫn lặp đi lặp lại hằng ngày mà chủ 

doanh nghiệp không thể giải quyết noi.

Tăng cường sự hỗ trợ kết nổi Cung -  c ầ u  và Xúc tiến thương mại, giúp cho quý 
Doanh nghiệp, HTX, Trang trại bước ra ngoài vòng tròn luẩn quẩn này để quan sát tổng thể 
và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Cơ hội tìm kiếm họp tác kinh doanh thay vì vùi đầu vào 
sự vụ.

Nhằm khích lệ cho các đơn vị đăng ký đồng hành Văn phòng đại diện Hiệp hội Trana 
trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam khu vực Đồng bàng Sông Cứu Long dành 
tặng quý khách hàng những ưu đãi giá trị. Cụ thể:

Quy định chung về chương trình:
1. Thòi gian áp dụng: Từ ngày 10/06/2020 -  30/10/2020

VÀN PHÒNG HIỆP HộI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHU vực ĐBSCL 
Số 04 Ngô Hũu Hạnh, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp cần Thơ 

Điện thoại: 091870220 -Ts Lê Văn Bánh; 091870729 7 -Ths Nguyễn Thị Kiều; 0918357349-Hoàng Kim Cương

https://www.farm360.vn%e2%80%99%e2%80%99
https://www
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2. Phạm vi áp dụng: 13 tỉnh Đông băng Sông Cửu Long
3. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, HTX, Trang trại và nông dân
4. Quy định và điều kiện áp dụng: a). Quý Doanh nghiệp, HTX, Trang trại và nông 

dân có sản phẩm của đom vị mình sản xuất nhung chua có mã QR code truy xuất nguồn gốc. 
Đăng ký tham gia mức tối thiểu từ 100.000 mã QR code tuơng úng trị giá 10.000.000 đồng, 
sẽ đuợc nhận 01 mã số dụ thuởng, 01 máy in tem QR code và 02 cuộc giấy in tem.

b). Đơn vị đã có mã QR code truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm của mình, m uốn kết 
nối Cung -  Cầu và Xúc tiến thuơng mại, bán hàng online trên trang thuơng mại 
https://www.Vfashop.com. Đăng ký tham gia mức phí 3.000.000 đồng, sẽ đuợc nhận 01 mã 
sổ dụ thuởng.

5. Cơ cấu giải thưởng:
0  01 giải Đặc Biệt: 01 SH 125Ì trị giá 70,999,000 VNĐ

<2 01 giải Nhất: 01 Air blade 125 CBS 2020 trị giá 42,390,000 VNĐ

£0 02 giải Nhì: Mỗi giải 01 Laptop HP Pavilion trị giá 18,190,000 VNĐ

C2 03 giải Ba: Mỗi giải 01 Điện thoại Samsung Galaxy A31 trị giá 6,490,000 VNĐ

£0 20 giải Khuyến khích: Mỗi giải 01 Quạt đứng Mitsubishi trị giá 1,890,000 VNĐ
6. Hình thức chọn giải: Giải thuởng sẽ đuợc tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên công khai 

duới sự giám sát các lãnh đạo Sở và ban ngành dụ tại Hội nghị, diễn đàn.
7. Thời gian phát thưởng: Và sau khi có kết quả đạt giải Văn phòng đại diện Hiệp 

hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam khu vục Đồng bằng Sông Cửu 
Long tiến hành trao giải ngay, hoặc chậm nhất khi sơ tổng kết một tháng sau.

Văn phòng đại diện Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam tại 
Đồng bằng Sông Cửu Long kính đề nghị quý lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo hệ 
thống ban ngành trực thuộc gởi thông báo đến quý DN, HTX, Trang trại phối hợp thực hiện 
tích cực Chuơng trình thuởng hỗ trợ kết nối.

Trân trọng !

Nơi nhận: TM. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐBSCL

VÃN PHÒNG HIỆP H ội TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NẠM KHU vực ĐBSCL 
Số 04 Ngô Hữu Hạnh, Phường Tăn An, Quận Ninh Kiều, Tp cần Tho'

Điện thoại: 091870220 -Ts Lê Vãn Biinh; 0918707297-Ths Nguyễn Thị Kiều; 0918357349-Hoàng Kim Cương

-  TW HH TT & DN NN VN (đé biết)
- BLĐ VP. ĐBSCL (theo dõi);
- Phòns tài chính (theo dõi):
- Phòniĩ Dịch vụ (thực hiện);
- Chi hội đại diện các tinh (thực hiện)
- Như kính gửi (PH triển khai);
- Lưu: VPHH. ĐBSCL

https://www.Vfashop.com
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HIỆP HỘI À DOANH NGHIỆP 
NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĩ> rê láp -  T ụ- d ọ -  Ha nh p húfc.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐBSCL

BẢN ĐĂNG KÝ TRUY XUÂT NGUỒN GỐC
Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc farm360

Tên đơn vị (Theo GCNĐKKD) ...................................................................

Tên đại diện:................................................................ ............... Chức vụ:

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

Điện thoại cơ quan:........................... Fax:...............................Website.....

Điện thoại di động:....................................................... E-maii:................

Thông tin sản phẩm: ....................................................................................

Quy mô sản xuất:.........................................................................................

Tiêu chuẩn sản xuất:............. ........................................ ..............................

Năng lực sản xuất: ( N ăm ............ dự kiến đến năm..................) ..............

Thông tin cần hợp tác, thương mại:

STT T ên sản phẩm Diện tích Số lượng/vụ/tháng Số lượng/năm Ghi chú

ngày .... tháng .... năm 20 
Đại diện

(Ký tên và đóng dấu)

/  '  
M oi thône tin liê n hê V ăn phòne đai diên TW Hiê D h ô i: '

- Địa chỉ: 04 Ngô Hữu Hạnh, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều Tp. cần  Thơ
- Điện thoại: 0913 870 204 - 0 9 1 8  707 297 í
- Email: vphiephoidbscl@gmail.com;_ website: farm360.vn
- Hỗ trợ tư vấn: 0946 698 879 -  Mr. Dũng
- Email: dungl2969@gmail.com \

\



CÔNG TY CỎ PHẦN KIM 
CƯƠNG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đọc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KỶ DOANH NGHIỆP
KIM CUÔNG

GROUP

I. Thông tin :

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

Đon v ị ( HTX, TT, Doanh nghiệp...) ....................................................................

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

Điện Thoại:......................................................Mail:

II. Nội dung đăng ký tham gia trên Vfashop.com:

Mục đăng ký Số tiền/năm 
(CTV)

Số lượng 
sản phẩm

TV Hiệp Hội 
Có/chưa

Tham gia hệ thống bán hàng Vfashop.com 3.000.000 đ *

Tham gia hệ thống CTV bán hàng online ưên 350.000 đ

Sản phẩm đã có tem truy xuất nguồn gốc chưa?

.

Có□ Chưa□
- Sản phẩm đăng lên Vfashop.com sẽ được CTV quản bá và bán hàng trên mạng xã hội.

- Công tác viên bán hàng sẽ được chiết khấu bán hàng % quản lý CTV hàng.

- Sản phẩm chưa có tem sẽ được tặng miển phí 1000 code truy xuất nguồn gốc trên farm360.vn.

Chi tiết liên hệ: Ký Tên
- Điện thoại liên lạc: 0935569174-
- E mail: duBgl2969@gmail.com. -  website: vfashop.com
-Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Sở Nông nghiệp Và PTNT cần  Thơ.

số 4 Ngô Hũu Hạnh, quận Ninh Kiều, Tp cần  Tho-

mailto:duBgl2969@gmail.com

