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THƯ MỜI 

HOẠT ĐỘNG: KHEN THƯỞNG HỘI VIÊN CÓ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO 

NGÀNH CÁ TRA VÀ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI CÁ TRA VIỆT NAM 

 

Kính gửi: Quý Hội Viên 

                                    Hiệp hội cá tra Việt Nam 

Hoạt động khen thưởng Hội viên được tổ chức thường niên nhằm khẳng định 

những đóng góp tích cực của doanh nghiệp cho sự phát triển của ngành hàng cá tra Việt 

Nam, cho  hoạt động của Hiệp hội và cho địa phương phát triển kinh tế và giải quyết 

việc làm cho xã hội.  

 Hiệp hội cá tra Việt Nam tiến hành đánh giá khen thưởng doanh nghiệp hội viên 

được hội đồng đánh giá là đại diện uy tín được lựa chọn của Hiệp hội. Bộ tiêu chí của 

Hội đồng sử dụng dựa trên cơ sở khoa học và được công bố công khai trong cộng đồng 

doanh nhân Việt Nam và các Hiệp hội chuyên ngành quốc tế.  

Lễ trao khen thưởng được diễn ra trong sự kiện Mekong Chef 2018 – Ngày hội 

Tôn vinh sản phẩm cá Tra Việt vào ngày 03/11/2018, được tổ chức trong khuôn khổ “ 

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2018” tại Trung tâm Hội chợ Triễn lãm 

Quốc tế Cần Thơ - thu hút hơn 500 gian trưng bày và 1.500 khách tham quan từ nhiều 

quốc gia trên thế giới. 

 Bên cạnh khen thưởng Hội viên tích cực, Hội đồng khen thưởng cũng quyết định 

khen thưởng những tấm gương điển hình của thành viên là nông hộ, công ty phụ trợ xuất 

sắc theo đánh giá của Quý công ty đã có quá trình gắn bó với công ty tạo nên thành công 

kinh doanh năm qua, nhằm mang lại sự tôn vinh, khích lệ trong sản xuất kinh doanh. 

 Quý công ty giới thiệu các thành viên liên kết với  nội dung thư giới thiệu như 

sau: Tên Công ty/ nông hộ; Mã số thuế/ Chứng minh nhân dân; địa chỉ; quá trình đóng 

góp đối với thành công của công ty - Doanh số, thời gian, điểm nổi bật được lưu ý trong 

đóng góp liên kết kinh doanh như công nghệ, giảm chi phí, đảm bảo chất lượng sản 

phẩm. 

 Hiệp hội trân trọng kính mời Quý hội viên tham gia đăng ký xét khen thưởng. 

Qui trình tham gia gồm các bước: (1) Đăng ký tham gia (mẫu số 1); (2) Hoàn thành các 

nội dung trong bảng tiêu chí xét thưởng (mẫu số 02) và gửi về Hiệp hội; (3) Hội đồng 

thẩm định, đánh giá và công bố kết quả; (4) Tham gia buổi trao khen thưởng. 



 

 

 Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý Hội viên. Vui lòng gửi 

Phiếu đăng ký và Bảng tiêu chí xét thưởng kèm theo về Hiệp hội cá tra Việt Nam trước 

ngày 15/10/2018. Gửi thư theo địa chỉ: Hiệp hội cá tra Việt Nam – Lầu 4, số 12 Hòa 

Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ; gửi qua email: hiephoicatravietnam@gmail.com (gặp 

Mr. Thanh Phong - 0907 788798). Tham khảo và tải mẫu đăng ký tại website: 

www.pangasiusmap.com. 

 Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 

           - Như trên, 

          - Lưu VP.  

 


