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V/v Tham gia Triển lãm thực tế ảo  

Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021 

 

 

 

Kính gửi: …………………………………. 

 

Căn cứ Công văn số 81/VNE, ngày 24 tháng 06 năm 2021 của Báo điện tử 

tin nhanh Việt Nam VNEXPRESS về việc Tham gia Triển lãm thực tế ảo Chuyển 

đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021; 

Triển lãm nằm trong quy mô của Diễn đàn Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt 

Nam 2021. Đây là diễn đàn kinh tế nông nghiệp có quy mô quốc gia, quốc tế, để 

thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về nông nghiệp của Việt Nam đặt trong 

bối cảnh khu vực và thế giới. Đơn vị/doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ được 

trưng bày sản phẩm dưới hình thức mô phỏng gian hàng trên nền thực tế ảo sống 

động và đồng thời có cơ hội tham gia hoạt động kết nối kinh doanh trực tiếp với 

các nhà mua, nhà bán tại diễn đàn và nhiều tính năng hấp dẫn khác. Đặc biệt hơn 

đây là Triển lãm lần đâu tiên tại Việt Nam thông qua hình thức thực tế ảo. 

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang kính mời 

các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, HTX, cá nhân tham gia Triển lãm này, cụ thể 

như sau: 

 Tên chương trình: Triển lãm thực tế ảo Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021. 

Thời gian diễn ra (dự kiến): 28/6/2021 – 28/8/2021. 

Thời hạn gian hàng: 02 tháng. 

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Báo điện tử VnExpress, Fanpage 

VnExpress, Landing page sự kiện và các kênh truyền thông liên quan khác. 

Nội dung tiện ích gian hàng: 

+ Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp thông qua video/hình ảnh; 

+ Link website, link web VR; 

+ Hỗ trợ tải tài liệu, hồ sơ,... về doanh nghiệp; 

+ Liên hệ với gian hàng thông quan nhắn tin/gửi email trực tiếp; 

+ Kết nối đầu tư/thương mại hóa; 

+ Xem chi tiết sản phẩm dạng 2D, 3D hoặc xoay 360 độ; 

+ Mua sắm online. 

 



2 

Chính sách hỗ trợ khi tham gia:  

- Hỗ trợ 100% chí phí thuê mặt bằng, trang trí phối cảnh của đơn vị. 

Thông tin tham khảo Triển lãm gian hàng ảo tại các địa chỉ:  

https://tourzy.webvr.vn/agri/ (Tham gia trải nghiệm gian hàng). 

https://vnexpress.net/khai-mac-trien-lam-nong-nghiep-thuc-te-ao-dau-

tien-tai-viet-nam-4299855.html 

https://vnexpress.net/con-mot-tuan-dang-ky-gian-hang-tai-trien-lam-

nong-nghiep-thuc-te-ao-4308259.html. 

Thông tin tư vấn hỗ trợ và đăng ký tham gia gửi về:  

- Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.  

- Địa chỉ: Số 5, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, Phường 5, Tp. Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang 

- Email: ttknhaugiang@gmail.com, Điện thoại: 0293.3.878.873. 

- Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc TTKN&DVNN, SĐT: 09013.199.508, 

Email: vxttan@gmail.com hoặc ông Ngô Văn Thống – Phòng Thông tin – Tư vấn 

dịch vụ, SĐT: 0933.815.368, Email: thongngo.hg@gmail.com. 

(Đính kèm biểu mẫu cung cấp khi tham gia). 

Thông tin đăng ký tham gia gửi về Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ 

nông nghiệp tỉnh Hậu Giang chậm nhất ngày 25/7/2021, đề nghị các đơn vị phối 

hợp tốt./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Lưu:VT. TT,TV&DV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Tân 
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