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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa và nguyên Phó Chủ tịch UBND 
TPHCM Nguyễn Thị Hồng tham quan gian hàng sản phẩm

Qua 4 năm triển khai thực 
hiện, Chương trình Kết nối 
cung - cầu giữa TPHCM và 
các tỉnh, thành Đông - Tây 
Nam bộ (gọi tắt là chương 
trình Kết nối cung - cầu) 
đã nhận được sự đồng 
thuận, thống nhất cao 
giữa các địa phương và sự 
hưởng ứng tích cực của 
các doanh nghiệp (DN), 
sự quan tâm, chỉ đạo kịp 
thời của Bộ Công thương, 
UBND TPHCM, các tỉnh 
- thành và sự phối hợp 
của các sở ngành có liên 
quan của từng địa phương. 
Tại Hội nghị kết nối năm 
2015 do Sở Công thương 
TPHCM tổ chức mới đây, 
nhiều đại biểu đánh giá 
chương trình đã phát huy 
được hiệu quả tích cực, 
từng bước tạo được mối 
quan hệ hợp tác toàn diện 
trên lĩnh vực thương mại, 
giao thương hàng hóa giữa 
thành TPHCM và các tỉnh, 
thành. 

Quy mô, mặt hàng  
cung ứng ngày càng tăng

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, 
Phó Giám đốc Sở Công thương 
TPHCM, nhận định, thông qua 
Chương trình Kết nối cung - 
cầu, hệ thống phân phối, nhà 
tiêu thụ TPHCM tìm kiếm được 
nhiều nhà cung cấp có uy tín, 
các sản phẩm chất lượng, các 
sản phẩm làng nghề, hàng đặc 
sản... góp phần thực hiện bình 
ổn thị trường trên địa bàn TP; 
đồng thời hỗ trợ nhà sản xuất 
tìm được đầu ra ổn định, bền 
vững, từ đó mạnh dạn đầu tư, 
nâng cao chất lượng, mở rộng 
quy mô. 

Qua 4 năm triển khai Hội 
nghị kết nối cung - cầu, quy 
mô, hiệu quả của Chương trình 
ngày càng mở rộng, hàng hóa 
ngày càng phong phú, số lượng 
địa phương, DN tham gia và hợp 
đồng, mặt hàng cung ứng được 
các bên ký kết ngày càng tăng 
lên. Cụ thể, nếu như trong năm 
2012, Hội nghị kết nối cung cầu 
chỉ khoảng 15 địa phương tham 
gia, ký kết được 43 hợp đồng 
nguyên tắc thì đến năm 2013 
có đến 394 hợp đồng nguyên tắc 

được ký kết, trong đó tại Hội 
nghị kết nối cung - cầu có 23 
địa phương tham gia, ký kết 229 
hợp đồng. Đến năm 2014, tổng 
cộng có 430 hợp đồng nguyên 
tắc được ký kết. 

Riêng năm 2015, bên cạnh 
việc mở rộng số lượng, chủng loại 
mặt hàng tham gia, chương trình 
tập trung ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ 
sản phẩm đạt chuẩn an toàn 
(VietGAP, GlobalGAP...), đưa vào 
kênh phân phối truyền thống 
và đẩy mạnh quảng bá, truyền 
thông sản phẩm đạt chuẩn an 
toàn, địa điểm phân phối sản 
phẩm an toàn. Qua đó, góp phần 
xây dựng thành công chuỗi an 
toàn thực phẩm (ATTP), bước 
đầu và là tiền đề hình thành 
mạng lưới địa điểm phân phối 
thực phẩm đạt chuẩn an toàn, 
qua đó nâng cao ý thức DN, nâng 
cao chất lượng cuộc sống, đảm 
bảo sức khỏe của người dân TP. 
Kết quả, trong năm 2015, có 482 
hợp đồng được ký kết, trong đó 
tại Hội nghị kết nối cung - cầu có 
30 địa phương tham gia, ký kết 
có 273 hợp đồng đồng cung ứng 
và tiêu thụ sản phẩm với 8 nhà 
phân phối. 

Lũy kế sau 4 năm thực hiện 
Chương trình Kết nối cung - 
cầu hàng hóa, đã có 1.238 hợp 
đồng cung ứng, tiêu thụ sản 
phẩm được ký kết giữa các địa 
phương, trong đó 886 hợp đồng 
đã được triển khai thực hiện (79 
hợp đồng đang trong quá trình 
thương thảo) với tổng trị giá 
trên 20.000 tỷ đồng, trong đó 
TPHCM tiêu thụ hàng hóa các 
tỉnh, thành trị giá trên 13.500 
tỷ đồng và cung ứng hàng hóa 
cho các tỉnh, thành trên 6.500 
tỷ đồng.

284 điểm phân phối  
thực phẩm an toàn tại TP

Không chỉ đạt kết quả tích 
cực trong việc kết nối cung - cầu 
hàng hóa mà chương trình còn 
giúp kết nối nhà sản xuất - nhà 
phân phối nhằm phát triển địa 
điểm phân phối thực phẩm an 
toàn trên địa bàn TP. 

Thực tế thời gian qua, trước 
tình hình thông tin về vấn đề 
vi phạm ATTP trên phạm vi cả 
nước được cơ quan truyền thông 
đề cập thường xuyên, liên tục. 
Cùng với đó, nhiều vụ việc vi 
phạm bị phát hiện và công bố 
như sản xuất, mua bán thức ăn 
chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực 

vật có chất cấm, dư lượng hóa 
chất vượt ngưỡng trên rau củ 
quả, sử dụng chất tăng trọng, 
chất tạo nạc trong chăn nuôi... 
làm cho người tiêu dùng hoang 
mang, không yên tâm trong 
mua sắm, sử dụng thực phẩm. 
Chính vì thế, thói quen mua 
sắm, tiêu dùng của người dân 
vì vậy đã có nhiều thay đổi. 
Người tiêu dùng bắt đầu quan 
tâm, tìm kiếm và mua sắm các 
sản phẩm an toàn, có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng và có đầy đủ 
các chứng nhận về chất lượng... 
Tuy nhiên, trên thực tế, để tìm 
kiếm và nhận biết được một địa 
chỉ mua sắm an toàn, uy tín, 
thực sự tạo được sự an tâm cho 
người tiêu dùng còn rất ít.

Xuất phát từ nhu cầu bức 
thiết của người dân, TP cũng 
đã triển khai nhiều giải pháp 
thiết thực và khả thi, bước đầu 
đạt được kết quả đáng khích lệ 
như Đề án “chuỗi thực phẩm 
an toàn”, thí điểm mô hình Chợ 
an toàn thực phẩm. Hàng hóa 
cung ứng trong các hệ thống 
TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện 
lợi đã được kiểm soát, có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng, được quản 
lý, bảo quản và phân phối theo 
quy trình kiểm tra, giám sát 
đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Trong đó, chủ yếu là những sản 
phẩm sản xuất và cung ứng 
từ các DN Bình ổn thị trường 

và DN được Sở Y tế cấp chứng 
nhận Chuỗi thực phẩm an toàn, 
đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 
HACCP như: rau củ quả của các 
HTX Phước An, Phú Lộc, Thảo 
Nguyên, Anh Đào; Thịt gia súc 
của Tổng Công ty Nông nghiệp 
Sài Gòn, Công ty An Hạ; Thịt 
gia cầm của Công ty Phạm Tôn; 
Trứng gia cầm của Công ty Ba 
Huân, Adeco…

Về việc này, Phó Chủ tịch 
UBND TPHCM Lê Văn Khoa 
cho rằng, TPHCM không chỉ là 
một thị trường tiêu thụ nông 
sản, thực phẩm mà còn là đầu 
mối chế biến, kinh doanh, cung 
cấp nông sản, thực phẩm cho 
các tỉnh và xuất khẩu; đồng 
thời là nơi tiếp nhận khối lượng 
lớn nông sản, thực phẩm từ các 
tỉnh để phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng thiết yếu của người dân 
TP. Do đó, việc đảm bảo an toàn 
thực phẩm là vấn đề rất quan 
trọng, liên quan trực tiếp đến 
sức khỏe nhân dân, ảnh hưởng 
đến môi trường đầu tư kinh 
doanh và sự tăng trưởng phát 
triển kinh tế xã hội TP. Xuất 
phát từ nhận thức đó, qua quá 
trình kiên trì triển khai và nỗ 
lực vượt qua thách thức của các 
DN và sở - ngành TP trong tổ 
chức sản xuất và thử nghiệm 
phân phối các sản phẩm thuộc 
chuỗi thực phẩm an toàn và các 
sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, 

GlobalGAP, HACCP… Tính đến 
ngày 7-12-2015, TPHCM đã có 
5 đơn vị đăng ký thực hiện công 
bố các điểm bán các sản phẩm 
an toàn tại 246 địa điểm trên 
địa bàn TP. Riêng tại Hội nghị 
kết nối cung - cầu năm 2015, 
đã có thêm 4 đơn vị đã đăng 
ký các điểm bán sản phẩm an 
toàn, nâng tổng số lên 284 điểm 
bán. Bao gồm: Công ty cổ phần 
Sữa Việt Nam đăng ký 29 điểm 
kinh doanh và bán các sản 
phẩm sữa đạt chuẩn; Công ty 
TNHH Phạm Tôn đăng ký 7 địa 
điểm phân phối các sản phẩm 
thịt gia cầm, thị gà đạt chuẩn 
VietGAP; Công ty CP Đầu tư 
TMDV Nữ Hoàng đăng ký 2 địa 
điểm phân phối các sản phẩm 
ra củ quả, thịt gia súc gia cầm 
đạt chuẩn VietGAP và công ty…

Theo đồng chí Lê Văn Khoa, 
đây là bước khởi điểm thuận lợi 
cho sự phát chuỗi điểm bán hàng 
ATTP do các DN đăng ký thực 
hiện để người tiêu dùng đến mua 
sắm những mặt hàng đạt chất 
lượng cao.

Để Chương trình Kết nối 
cung - cầu thời gian tới đi vào 
chiều sâu, đạt hiệu quả tốt 
hơn, tại hội nghị, các bên đã 
xác định, tiếp tục tổ chức định 
kỳ Hội nghị Kết nối cung - cầu 
hàng năm, tạo điều kiện cho 
DN TPHCM và DN các tỉnh, 
thành bạn gặp gỡ, tìm kiếm 

Tại Hội nghị kết nối cung cầu 
hàng hóa giữa TPHCM và 
các tỉnh, thành năm 2015, 

do Sở Công thương TPHCM tổ chức 
ngày 23-12 vừa qua, song song với 
phần hội nghị đánh giá kết quả 
sau 4 năm triển khai chương trình 
kết nối, một hội chợ có quy mô hơn 
200 gian hàng giới thiệu sản phẩm, 
đồng thời là nơi để nhà sản xuất 
và phân phối gặp gỡ, tìm hiểu sản 
phẩm và bàn bạc để đi đến ký kết 

thỏa thuận hợp tác và bao tiêu sản 
phẩm cũng được thực hiện rất bài 
bản. Tại đây, đã có 273 thỏa thuận 
hợp tác, bao tiêu sản phẩm giữa 
nhà sản xuất và nhà phân phối 
được ký kết. Đây là hoạt động hết 
sức thiết thực nhằm hỗ trợ các DN 
tìm đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt 
là các mặt hàng đặc sản vùng, miền 
phục vụ cho dịp mua sắm cao điểm 
tết sắp đến.

CAO THĂNG 

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM NGUYỄN THỊ HỒNG:

Hợp tác thương mại mang đến lợi ích kép  
cho DN và người tiêu dùng

Sau 4 năm thực hiện Chương trình hợp tác thương mại giữa 
TPHCM và 20 tỉnh, thành Đông và Tây Nam bộ, trong đó nội 
dung trọng điểm là việc thực hiện các Chương trình Kết nối cung 
- cầu hàng hóa đã mang lại lợi ích kép cho cả DN và người tiêu 
dùng. Trên thực tế, TPHCM hiện mới chỉ tự sản xuất và cung ứng 
lượng hàng hóa đáp ứng được 20% - 25% nhu cầu tiêu dùng của 
10 triệu dân. Đó là chưa kể, TP còn là nơi phát luồng hàng đến 
nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Do vậy, TPHCM phải dựa 
vào nguồn cung từ chính các tỉnh, thành khác, bằng không sẽ bị 
mất cân đối nghiêm trọng giữa cung - cầu. 

Ở chiều ngược lại, các tỉnh, thành phải dựa vào hệ thống phân 
phối tại TP để tiêu thụ sản phẩm. Tại nhiều tỉnh như Đồng Nai, 
Lâm Đồng… hiện có tới 70% tổng sản lượng hàng hóa được đưa về 
TPHCM để tiêu thụ. Để chương trình đạt hiệu quả tốt hơn, cần sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành chức năng, giữa các tổ chức 
đoàn thể, cũng như các DN, từ đó có sự định hướng đúng trong sản 
xuất và kinh doanh hàng hóa. 

Tôi cho rằng, trong hợp tác và phát triển bền vững, đó là các 
bên phải luôn phải đặt và trả lời được 3 vấn đề sau: Làm thế nào 
để nguồn hàng ngày càng dồi dào, đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu 
người dân; Khi có hàng thì phải làm sao phát triển, đưa hàng hóa 
đến tận tay người tiêu dùng; Khi đảm bảo được 2 vấn đề trên thì 
phải làm gì để nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm để 
bảo vệ tốt nhất sức khỏe giống nòi. 

Bà TRƯƠNG THỊ HIỆP, Giám đốc Sở Công thương tỉnh 
Đồng Nai:

Góp phần thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi  
theo hướng bền vững

Thông qua chương trình này, từ năm 2012, TPHCM là nơi 
tiêu thụ nhiều sản phẩm về chăn nuôi và trái cây của DN tại 
Đồng Nai. Cụ thể, sản lượng cung ứng heo của Đồng Nai cho 
thị trường trung bình 1,5 triệu con/năm, gia cầm là 16 triệu 
con, sầu riêng 28.000 tấn… Khi tìm được đầu ra ổn định, bền 
vững, các DN tại địa phương mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất 
lượng, mở rộng quy mô nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 
sạch và đảm bảo nguồn gốc để cung ứng cho thị trường tiêu 
thụ tại TPHCM. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo 
quyết liệt để các DN trên địa bàn tạo nguồn sản phẩm sạch 
cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đặc biệt là các sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Theo đó, sự có mặt của các 
siêu thị lớn của TPHCM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã góp 
phần tạo nguồn hàng phong phú và chất lượng cho người dân 
có nhiều lựa chọn hơn trong mua sắm. 

Ông LÊ VĂN NGUYÊN, Phó Giám đốc Sở Công thương 
tỉnh Ninh Thuận:

Mở cơ hội cho các đơn vị sản xuất nhỏ lẻ
Tỉnh Bình Thuận có rất nhiều đặc sản như nho Ninh 

Thuận, táo, tỏi; các loại thịt dê, bò, cừu… đạt chất lượng tốt. 
Tuy nhiên, nhiều năm qua hàng hóa nông sản Bình Thuận được 
sản xuất với mô hình nhỏ lẻ, các DN, cơ sở trên địa bàn tỉnh 
cũng thuộc dạng nhỏ và siêu nhỏ nên việc tìm thị trường tiêu 
thụ sản phẩm những năm qua rất vất vả. Tuy nhiên, nhờ được 
tham dự các hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TPHCM 
và các tỉnh - thành nên các DN địa phương có điều kiện đưa sản 
phẩm, đặc sản đạt chất lượng vào siêu thị tại TPHCM và các 
tỉnh, thành khác. 

Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh, thành

Hiệu quả tích cực
HẠNH NHUNG - THÚY HẢI

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa  
                 xem sản phẩm tại hội nghị                 Ảnh: CAO THĂNG

cơ hội hợp tác, đẩy mạnh tiêu 
thụ hàng hóa, kết hợp kiểm tra 
năng lực sản xuất các đối tác 
của DN tham gia Chương trình 
Bình ổn thị trường; Hỗ trợ, 
khuyến khích các DN TPHCM 
thực hiện ứng vốn, cung cấp 
giống cây, giống con, thức ăn 
chăn nuôi, hỗ trợ về nhân lực, 
kỹ thuật… cho các DN, HTX, 
hộ nông dân các tỉnh - thành 
để sản xuất, bao tiêu sản phẩm 

đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 
HACCP... Đẩy mạnh công tác 
truyền thông, định vị sản phẩm 
đạt chuẩn ATTP có một vị thế 
cao hơn, đúng giá trị, nâng cao 
ý thức người tiêu dùng, phát 
triển mạng lưới địa điểm phân 
phối sản phẩm an toàn, qua đó 
tạo tiền đề phát triển lâu dài, 
bền vững cho hoạt động sản 
xuất, nuôi trồng theo quy trình 
ATTP của Việt Nam 

STT Đơn vị Địa chỉ

Công ty CP Đầu tư TM DV Nữ Hoàng

1 Cửa Hàng QueenlandMart Hưng Gia 36/25 Phạm Văn Nghị, Sky Garden 2, P. Tân Phong, Q. 7
2 Cửa Hàng QueenlandMart An Phú Tầng Trệt Cao ốc An Thịnh, số 6 đường số 6, 
  Khu đô thị An Phú - An Khánh, P. An Phú, Q. 2

Công ty CP Sữa Việt Nam

3 Cửa Hàng Tạp Hóa Rạng Đông 104H Đường Số 23, P. 11, Q. 6
4 Hộ Kinh Doanh - Phạm Văn Hòa 79 Phù Đổng Thiên Vương, P. 11, Q. 5
5 Hộ Kinh Doanh - Phạm Văn Hiền 229 Ngô Quyền, P. 6, Q. 10
6 Cửa Hàng Sữa 255 255 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
7 Hộ Kinh Doanh Trần Minh Thuận 455 Quốc Lộ 22, Tổ 1, Ấp Hậu, Xã Tân An Hội, 
  Huyện Củ Chi
8 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thu Thủy 117 Độc Lập, P. Tân Phong, Q. Tân Phú 
9 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thanh Hoa 289 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú
10 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 3 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Q. 1
11 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 6 202-204 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh
12 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 2 190 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3
13 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 4 275 Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp
14 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 5 175 Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Q. 5 
15 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 7 119 Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
16 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 1 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7
17 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 8 617 Cách Mạng Tháng Tám, P. 15, Q. 10
18 Cửa Hàng GTSP Vinamilk 9 98C Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Phú Nhuận
19 Công ty TNHH TM XNK Bình Nguyễn 276 Lê Văn Sĩ, P. 14, Q. 3
20 Công ty TNHH TM XNK Hoàng Xa Vina 384 Phạm Hùng, P. 5, Q. 8
21 Cty TNHH MTV XNK Nhất Tín 114A Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình
22 Cty TNHH TMDV & SX Việt Á CH 105 Phan Đình Phùng, P. 17, Q. Phú Nhuận
23 Cty TNHH Việt Phú Hưng 320 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q. 7
24 Tạp Hóa 83 474 Lạc Long Quân, P. 5, Q. 11
25 CH Phú Lâm 473 Nguyễn Văn Luông, Q. 6
26 482 Lê Quang Định P.11 Q.Bình Thạnh 482 Lê Quang Định, P. 11, Q. Bình Thạnh
27 190 Nguyễn Duy Trinh Q.2 190 Nguyễn Duy Trinh, Q. 2
28 CH 248 Phan Huy Ích P.12 Q. Gò Vấp CH 248 Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp
29 CH bách hóa Lê Nguyễn 58 Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú, Q. 9
30 CN Cty CP G&M 1-4 A2 Khu Era Town 15 B Phạm Hữu Lầu, Q. 7
31 CN Cty TNHH MTV DV TM 
 Trần Gia Trần 96 Trần Hữu Trang, P. 10, Q. Phú Nhuận 

Công ty Cổ phần Thành Thiên Lộc

32 Cửa hàng Giới thiệu Sản phẩm 
 Nước mắm Ông Kỳ 213 Nguyễn Thiện Thuật, P. 1, Q. 3

Công ty TNHH Phạm Tôn

33 Công ty TNHH Quốc Tế Phước Thắng CT15 Tam Đảo, P. 15, Q. 10
34 Cửa Hàng One Shop 546 Nguyễn Duy Trinh, Q. 2
35 Cửa Hàng One Shop B14-B15 Lê Văn Việt, Q. 9
36 Cửa Hàng One Shop Số 4, Tân Thuận, Q. 7
37 Cửa Hàng One Shop Số 28 Khuôn Việt, Q. Tân Phú
38 Cửa Hàng Quỳnh Phương Số 19 Lô C, Cư xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN “CHUỖI AN TOÀN THỰC PHẨM”
(công bố bổ sung vào ngày 23-12-2015)

(SGGP).- Thực hiện Cuộc 
Vận động Xây dựng gia đình “5 
không 3 sạch” và mục tiêu Xây 
dựng nông thôn mới, vừa qua, 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam đã tổ chức buổi 
họp báo công bố Chương trình 
cộng đồng “Nhà nông tài ba” 
được thực hiện từ ngày 25 đến 
ngày 30-12-2015 tại 3 tỉnh, TP 
đồng bằng sông Cửu Long: Tiền 
Giang, Cần Thơ và An Giang. 
Chuỗi sự kiện này được thực 

hiện bởi Trung tâm hỗ trợ phụ 
nữ chăm sóc sức khỏe, Ban công 
tác phía Nam trực thuộc Trung 
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam với sự đồng hành của Tổng 
Công ty Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí (PVFCCo). Chuỗi sự 
kiện này được thực hiện theo 
mô hình sân khấu ngoài trời, 
lần lượt tại huyện Gò Công 
(tỉnh Tiền Giang), Phong Điền 
(TP Cần Thơ) và Chợ Mới (tỉnh 
An Giang) với các hoạt động thi 

đấu và giao lưu, tư vấn các kiến 
thức, kinh nghiệm làm nông cho 
bà con tại nông thôn. Tại mỗi địa 
phương, Ban tổ chức cũng sẽ trao 
quà và ủng hộ quỹ “Mái ấm tình 
thương” cho các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, 
Trưởng ban Công tác phía Nam 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
cho biết, chuỗi sự kiện này cũng 
là ngày hội dành cho những 
người nông dân là phụ nữ và gia 

đình tại các tỉnh trên với mục 
tiêu tôn vinh vai trò của phụ 
nữ và gia đình trong xây dựng 
nông thôn mới; đồng thời tạo ra 
một sân chơi cho bà con nông 
thôn giao lưu và chia sẻ những 
kiến thức giáo dục gia đình, tư 
vấn chăm sóc sức khỏe và phát 
triển kinh tế hỗ trợ phụ nữ xây 
dựng hạnh phúc… Qua đó, ban 
tổ chức mong muốn giúp bà con 
nông dân, đặc biệt là phụ nữ có 
sân chơi để nâng cao đời sống 
tinh thần, cải thiện cuộc sống để 
từ đó hỗ trợ sản xuất, tăng năng 
suất lao động trong phong trào 
xây dựng nông thôn mới. 

MINH HUY

Khởi động chuỗi sự kiện “Nhà nông tài ba” 
tại đồng bằng sông Cửu Long

Người dân chọn lựa sản phẩm 

Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại hội nghị


