
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI
Sản phẳm nông sản tiêu biểu của các HTX NN, DN, hộ kinh doanh tham gia 

“Phiên chọ’ Tuần nông sản an toàn thực phấm năm 2020”
(Diễn ra từ 24 - 26/7/2020 tại Trung tâm thương mại Big c cần Thơ - Lô sổ 1, 
Khu Dân Cư Hưng Phủ 1, Phườìig Hưng Phủ, Quận Cải Răng, TP. cần Thơ)

1. Thông tin chung:

- Thời gian/địa điểm giới thiệu sản phẩm dự thi và lấy ý kiến người tiêu dùng: 
8h30 - 16h00 tại Trung tâm thương mại Big c cần Thơ.

- Thời gian chấm điểm của BGK: Bắt đầu từ 16h 15 ngày 23/7/2020.

- Địa điểm chấm điểm: Phòng họp tầng 2, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Big 
c Cần Thơ.

- Công bố và trao giải: Từ 9h05 - 9hl5 ngày 24/7/2020 tại Chưong trình khai 
mạc Phiên chợ.

- Cơ quan chủ trì: Cục Kinh tế họp tác và Phát triển nông thôn.

- Đon vị phối họp: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Tập đoàn 
Central Retail Việt Nam.

2. Đối vói đon vị gửi sản phẩm tham gia Hội thi:

- Đăng ký tham gia tù' 1 - 2 sản phẩm/đon vị.

- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, giấy chứng nhận liên quan đen đơn vị và sản phẩm 
tham gia dự thi.

- Chuân bị sản phâm và thực hiện trung bày đê quảng bá tại địa diêm tô chức 
Hội thảo Xúc tiến đầu tư xây dụng chuồi an toàn thực phẩm, Ket nối cung cầu 
cho các sản phẩm của họp tác xã (Thực hiện xong trước 13h00 ngày 23/7/2020, 
tại phòng Hội thảo - Tầng 02 Tòa nhà Trung tâm Thương mại Big C cần Thơ - 
Lô số 1, Khu Dân Cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phủ, Quận Cái Răng, TP. cần 
Thơ).

- Trang trí, trung bày sản phẩm tại gian hàng bẳt mắt (số lượng sản phẩm nhiều).

Chủ ý: Các tiêu chí chấm điểm tập trung vào: thưong hiệu, nhãn hiệu, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, các tiêu chuẩn quy trình sản xuất sản phẩm được công nhận, 
tham gia các chuồi liên kết, chúng minh việc tham gia các hoạt động xúc tiến 
thưong mại (tham gia hội chợ triển lãm, tham gia các khu trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm, khuyến mại, quảng cáo), cảm quan, ngưò'i tiêu dùng bình chọn...


