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Số:               /TT-CCN 

V/v tham quan triển lãm  

ngành Rau-Hoa-Quả 

HORTEX VIETNAM 2023 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

         

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP thuộc TW 

 

Triển lãm và hội thảo quốc tế về công nghệ sản xuất và chế biến Rau-
Hoa-Quả lần thứ năm (HORTEX VIETNAM 2023) sẽ diễn ra từ ngày 01-
03/3/2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn 
Văn Linh, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.  

Triển lãm do Cục Trồng trọt, Công ty triển lãm Minh Vi (VEAS), Công 
ty Nova Exhibitions B.V. (Hà Lan) và Công ty Triển lãm quốc tế Trường Thành 
(Trung Quốc) phối hợp tổ chức. Triển lãm sẽ thu hút trên 200 doanh nghiệp từ 
25 quốc gia trên thế giới đến trưng bày và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, thiết 
bị. Đồng thời, các hội thảo chuyên ngành, diễn đàn xuất khẩu cũng sẽ diễn ra 
trong suốt 3 ngày triển lãm. 

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để người dân và các cơ quan, đơn vị 
được tiếp cận với kỹ thuật trồng trọt và sản phẩm tiên tiến trên thế giới, Cục 
Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố thông báo 
thông tin về triển lãm HORTEX VIETNAM 2023 tới các cơ quan, đơn vị (Hội  
nông dân, Hội làm vườn, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, 
vật nuôi, Chi cục Trồng trọt - BVTV), doanh nghiệp, chủ trang trại, nông dân 
hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt; làm vườn; chế biến rau, hoa, quả và kinh 
doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tham dự triển lãm. 

Ban tổ chức sẽ hỗ trợ xe đưa đón miễn phí cho các đoàn khách từ 40 
người trở lên, thuộc các tỉnh thành lân cận TP.Hồ Chí Minh, đến tham quan 
triển lãm và tham dự hội thảo.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến thông tin và phối hợp với Ban tổ 
chức để sắp xếp bố trí phương tiện đi lại thuận lợi. Địa chỉ liên hệ: SĐT 
028.3848.8561 (nhánh 0), DĐ 0984.339.347, Email: tia.le@veas.com.vn (cô Lê 
Thị Thanh Trang, Công ty triển lãm Minh Vi). 

Cục Trồng Trọt mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ 
quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Cục (đăng Website Cục); 

- Lưu: VT, CCN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Đức 
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