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THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

LAYER WEEK – TUẦN LỄ GIA CẦM 
........................................ 

 

Kính gửi: Quý Đại biểu 

 

Công ty Informa Markets, Ban Tổ chức Triển lãm VIETSTOCK cùng với Hội Chăn nuôi Việt 

Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo Online Trực tuyến LAYER WEEK – 

TUẦN LỄ GIA CẦM được tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2021 (Thứ tư & Thứ năm) 

Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “LAYER WEEK – TUẦN LỄ GIA CẦM” giúp quý đại biểu sẽ 

có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia trong ngành và cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất được áp 

dụng trong Chăn nuôi gia cầm trong và ngoài nước. Ngoài ra, Hợp tác xã các nhà sản xuất Trứng 

Batangas (BEPCO) sẽ chia sẻ về các dự án Phát triển bền vững trong chăn nuôi gia cầm ở 

Philippines cũng như quý vị sẽ có cơ hội lắng nghe Tiến sĩ Đoàn Xuân Trúc – Phó chủ tịch Hội 

chăn nuôi Việt Nam cập nhật về Thực trạng ngành chăn nuôi Gia cầm VN trong năm 2021. 

 

 Thông tin buổi Hội thảo:  

✓ Ngày: 20 và 21/ 10 / 2021 (Thứ tư & Thứ năm) 

✓ Thời gian: Ngày 20/10: 09h00 – 14h30 / Ngày 21/10: 08h30 – 15h30 (Giờ Việt Nam) 

✓ Hội thảo tổ chức trên nền tảng Zoom.  

✓ Hội thảo trình bày bằng Tiếng Anh và có phiên dịch Việt 

✓ Link đăng ký tham dự miễn phí: https://bit.ly/3azpa37  

 

Vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số: 0909567633 (chị Uyên) để biết thêm thông tin 

 

Ban Tổ chức hân hạnh chào đón Quý Đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến LAYER WEEK!  

 

Trân trọng./. 

  

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO – CÔNG TY INFORMA MARKETS 

 

* Đính kèm chương trình hội thảo 

https://bit.ly/3azpa37

