
   SỞ CÔNG THƢƠNG BẮC KẠN 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG 

VÀ XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI 

 

Số:      /TTKC-XTTM-TH 
V/v mời tham gia Chƣơng trình cấp 

quốc gia về XTTM năm 2021  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng 11 năm 2021 

            Kính gửi:  

- Sở Công Thƣơng các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm Xúc tiến thƣơng mại; Trung tâm Khuyến 

   công và Xúc tiến thƣơng mại; Trung tâm Xúc tiến 

   đầu tƣ Thƣơng mại và Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. 

Thực hiện Chƣơng trình cấp quốc gia về Xúc tiến thƣơng mại đƣợc Bộ trƣởng 

Bộ Công Thƣơng phê duyệt tại Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 

2020; Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức tổ chức Hội chợ Công Thƣơng khu vực Đông Bắc- 

Bắc Kạn năm 2021, theo đó Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại tỉnh 

Bắc Kạn đƣợc giao tổ chức Hội chợ Công Thƣơng khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 

năm 2021. Cụ thể nhƣ sau:   

1. Mục tiêu: 

- Nhằm triển khai Chƣơng trình cấp quốc gia về Xúc tiến thƣơng mại năm 2021 

thúc đẩy hoạt động giao thƣơng giữa các địa phƣơng, các doanh nghiệp vùng Đông 

Bắc nói riêng và trong cả nƣớc nói chung qua đó giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế 

mạnh, các sản phẩm đặc trƣng của tỉnh Bắc Kạn (sản phẩm cam, quýt, miến dong, 

bún, phở và các sản phẩm chế biến từ củ nghệ...) và các địa phƣơng khu vực Đông 

Bắc; chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác đầu tƣ, liên kết trong sản xuất, mở rộng 

thị trƣờng nội địa; 

- Giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của Bắc Kạn nói 

riêng, các tỉnh trong khu vực và của cả nƣớc nói chung đồng thời tăng cƣờng mối 

quan hệ kinh tế, thƣơng mại, du lịch tỉnh Bắc Kạn với các tỉnh, thành phố trong khu 

vực; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thƣơng mại, góp phần tăng trƣởng kinh tế địa 

phƣơng và kinh tế vùng; 

- Góp phần tuyên truyền và đẩy mạnh cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên 

dùng hàng Việt nam” do Bộ Chính trị phát động; tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời tiêu 

dùng Bắc Kạn đƣợc tiếp cận, mua sắm sản phẩm có uy tín, chất lƣợng của các tỉnh trong 

khu vực và cả nƣớc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh thƣơng mại, góp phần tăng trƣởng 

giá trị tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh; 
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- Dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hƣởng không nhỏ đến việc sản xuất và lƣu 

thông hàng hóa hóa trong cả nƣớc, vì vậy việc tổ chức Hội chợ cấp vùng không chỉ 

là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trƣng của các địa phƣơng mà còn thúc 

đẩy kích cầu tiêu dùng, giúp cho nhà sản xuất, lƣu thông hàng hóa, giảm bớt khó 

khăn về đầu ra cho sản phẩm đồng thời qua đây để nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách 

hàng, ngƣời tiêu dùng nhằm phục vụ cho việc cải tiến, nâng cao chất lƣợng sản 

phẩm, phát triển sản phẩm mới.  

2. Quy mô:  Dự kiến 228 gian hàng tiêu chuẩn (9m²/01gian hàng). 

3. Thời gian: Thời gian dự kiến (07 ngày): từ ngày 10/12/2021 đến hết ngày 

16/12/2021 (Khai mạc Hội chợ: từ 19 giờ 30 phút ngày 10/12/2021); 

(Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 

xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Hội chợ cho phù hợp hoặc dừng tổ 

chức nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp); 

4. Địa điểm: Tại Sân Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn (Tổ 7, phường Sông 

Cầu, thành Phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 

5. Ngành hàng: Sản phẩm OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 

sản phẩm làng nghề; sản phẩm nông - lâm - hải sản và chế biến thực phẩm; hàng thủ 

công mỹ nghệ, đồ gỗ, nội thất; sản phẩm may mặc, thời trang, da giày, gia dụng; 

Các loại dịch vụ: ngân hàng, tài chính, bƣu chính viễn thông, tƣ vấn, xúc tiến thƣơng 

mại, xúc tiến đầu tƣ; xúc tiến du lịch… và các mặt hàng khác. 

6. Đối tƣợng tham gia: Các doanh nghiệp, đơn vị thuộc mọi thành phần kinh 

tế và các tổ chức xúc tiến thƣơng mại Việt Nam đƣợc thành lập theo quy định 

hiện hành; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Kạn; các Hiệp hội, ngành 

hàng và làng nghề trong và ngoài tỉnh; các doanh nghiệp nƣớc ngoài (nếu có) 

(sau đây gọi chung là doanh nghiệp) 

 Lưu ý: Để thích nghi trong điều kiện bình thường mới, tuân thủ các quy định 

phòng dịch Covid-19 của Trung ương và của tỉnh, đề nghị các đơn vị đăng ký tham 

gia Hội chợ căn cứ Văn bản số 6961/UBND-VXNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin cấp độ dịch, 

vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 của tỉnh Bắc 

Kạn theo địa chỉ: https://covidmaps.backan.gov.vn làm cơ sở để đăng ký và tham 

gia Hội chợ. 

Thông tin các văn bản về quy định phòng chống dịch Covid-19 được đăng tải 

trên website: xttmbackan.gov.vn 

7. Chi phí: Giá gian hàng tiêu chuẩn tại Hội chợ 7.000.000 đồng/gian. 

- Hỗ trợ của Nhà nƣớc cho doanh nghiệp tham gia Chƣơng trình: Hỗ trợ 50% 

từ nguồn kinh phí Xúc tiến thƣơng mại quốc gia. 

https://covidmaps.backan.gov.vn/


3 

- Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia Chƣơng trình: 50% kinh phí thuê 

gian hàng (từ gian thứ 03 sẽ tính 100% giá gian hàng). 

- Các chi phí và dịch vụ phát sinh khác do doanh nghiệp tự chi trả. 

- Phƣơng thức thanh toán của đơn vị chủ trì với doanh nghiệp: Tiền mặt hoặc 

chuyển khoản. 

8. Các nghĩa vụ khi tham gia chƣơng trình:  

- Các doanh nghiệp thực hiện đăng ký danh sách số ngƣời tham dự Hội chợ gửi 

Ban tổ chức và cử cán bộ đi theo đúng đối tƣợng trong danh sách đã đăng ký; cán bộ 

đã đăng ký tham gia Hội chợ cần chủ động khai báo y tế và thực hiện đầy đủ các 

quy định về phòng chống dịch theo quy định; xuất trình CMND/CCCD để nhận số 

lƣợng thẻ cho gian hàng đã đăng ký tham gia; 

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia Hội chợ theo quy định; thực hiện nghiêm 

nội quy và quy định của hội chợ, quy định thông báo về phòng chống dịch Covid-19 

của Ban tổ chức hội chợ; 

- Giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm hàng hóa phải đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn chất lƣợng và đƣợc phép lƣu thông trên thị trƣờng. Niêm yết giá rõ ràng và 

không đƣợc tăng giá trong thời gian diễn ra hội chợ; 

- Tự chi trả các khoản phí vận chuyển hàng hóa, chi phí đi lại, ăn, nghỉ, chi phí 

xét nghiệm Covid, test nhanh Covid-19 (nếu có) liên quan đến quá trình tham gia 

hội chợ. 

9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia Chƣơng trình: 

- Đơn đăng ký tham gia Hội chợ Công Thƣơng khu vực Đông Bắc- Bắc Kạn 

năm 2021 (theo mẫu); 

- Hợp đồng tham gia hội chợ (theo mẫu); 

- Bản đăng ký số lƣợng ngƣời tham gia (theo mẫu); 

- Báo cáo kết quả tham gia hội chợ (theo mẫu); 

- Quyết định thành lập đơn vị hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

Hồ sơ đăng ký tham gia Hội chợ Công thƣơng khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 

năm 2021 vui lòng gửi về Ban tổ chức trƣớc ngày 09/12/2021 

(Hồ sơ chi tiết được đăng tải trên website: xttmbackan.gov.vn) 

10. Thời hạn đăng ký tham gia: 

Hồ sơ đăng ký tham gia Hội chợ Công thƣơng khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 

năm 2021 vui lòng gửi về Ban tổ chức trƣớc ngày 09/12/2021. 

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi Hồ sơ về: 

http://xttmbackan.gov.vn/
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Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 34, đƣờng Trƣờng Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Website: xttmbackan.gov.vn 

Tƣ vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hùng, số điện thoại 

0913 995 907 hoặc Bà Hoàng Thị Loan, số điện thoại 0829 470 822./. 

Tài liệu gửi kèm:  

Kế hoạch 687/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

Tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc- Bắc Kạn năm 2021; Văn bản số 

6961/UBND-VXNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Công Thƣơng (B/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tin); 

- Website Sở Công Thƣơng (đăng tin); 

- Website giao dịch điện tử ngành Công thƣơng; 

- GĐ, PGĐ Trung tâm; 

Gửi bản giấy: 

- Nhƣ trên; 

- Cục Xúc tiến thƣơng mại (B/c); 

- Lƣu: VT, XTTM-TH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Quách Mạnh Thắng 
 

 

   

 

 

 

 

http://xttmbackan.gov.vn/
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