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Kính gửi: Ban lãnh đạo quý cơ quan, doanh nghiệp  

 

Nhận lời mời của Liên hiệp Trung ương các HTX nông nghiệp Nhật Bản (JA-

Zenchu) và Tập đoàn phát triển ngành nghề nông nghiệp Nhật Bản,... Tổng hội Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Đoàn cán bộ đi tham dự Hội thảo 

“Kinh nghiệm Nhật Bản trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản” kết hợp thăm 

quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản theo 

mô hình chuỗi giá trị tại Nhật Bản (có chương trình kèm theo). 

Thời gian: từ  ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019 (dự kiến) 

Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trân trọng kính mời các Ông, Bà 

hiện đang là cán bộ quản lý nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của các địa 

phương và các Ông, Bà là đại diện của các doanh nghiệp nói chung và doanh 

nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng sắp xếp thời gian, công việc để tham 

gia chương trình ý nghĩa này. 

Kinh phí tổ chức Chương trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, 

Tổng hội giao cho Công ty Cổ phần truyền thông Cánh Đồng Vàng – Thành viên 

của tổng hội là đơn vị đứng ra kí kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ với các địa 

phương, doanh nghiệp và các cá nhân tham gia đoàn. Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Lê 

Văn Ngân – ĐT: 0919052336, Email: tonghoinongnghiepvietnam@gmail.com 

Trân trọng kính mời! 

Nơi gửi: 

 

- Như trên; 

- Ban thư ký Chương trình; 

- Lưu: VPTH.  
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