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    Kính gửi: ………………………………………………………………  
 

Thực hiện Chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa đã đƣợc UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, Sở Công Thƣơng Khánh 

Hòa giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại tổ chức 02 Phiên chợ 

hàng Việt về nông thôn tại thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm, cụ thể nhƣ sau: 

1. Mục đích phiên chợ: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên 

dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng 

đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm; 

nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của ngƣời tiêu dùng nhằm phục vụ cho việc cải tiến, 

nâng cao chất lƣợng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới; 

- Góp phần tăng cƣờng công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị 

trƣờng tại địa phƣơng và hỗ trợ các doanh nghiệp giảm thiểu khó khăn do ảnh 

hƣởng bởi dịch Covid-19. 

2. Quy mô: 30 gian hàng/phiên 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Phiên chợ: 

3.1. Phiên chợ tại thị xã Ninh Hòa  

- Thời gian diễn ra phiên chợ: Từ 8h00 ngày 07/12/2021 đến 21h00 ngày 

08/12/2021 (02 ngày, 02 đêm) 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa. 

3.2. Phiên chợ tại huyện Cam Lâm 

- Thời gian diễn ra phiên chợ: Từ 8h00 ngày 10/12/2021 đến 21h00 ngày 

11/12/2021 (02 ngày, 02 đêm) 

- Địa điểm: Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. 

4. Đối tƣợng tham gia: các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và các 

tổ chức xúc tiến thƣơng mại đƣợc thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

5. Ngành hàng tham gia phiên chợ 

Hàng hóa tham gia Phiên chợ có nhãn hiệu, nguồn gốc sản xuất tại Việt 

Nam, đảm bảo chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp 

luật và tuân thủ theo đúng chƣơng trình hàng Việt về nông thôn.     



6. Nội dung hoạt động chính 

- Chƣơng trình khai mạc Phiên chợ. 

- Các chƣơng trình giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, bán hàng với giá cả ƣu 

đãi, hỗ trợ cho ngƣời dân địa phƣơng; 

- Chƣơng trình văn nghệ, giao lƣu, vui chơi phụ trợ cho hoạt động bán hàng 

của doanh nghiệp; 

- Tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Ninh 

Hòa và huyện Cam Lâm. 

7. Quyền lợi của cơ sở, doanh nghiệp đƣợc tham gia 

- Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia Phiên chợ đƣợc miễn các chi 

phí: điện, vệ sinh, bảo vệ an ninh trật tự và chi phí văn nghệ khai mạc Phiên chợ; 

- Các cơ sở, doanh nghiệp tham gia Phiên chợ có đăng ký kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh sẽ đƣợc Ban tổ chức hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa theo quy 

định.  

8. Nghĩa vụ đối với đơn vị tham gia 

8.1. Hồ Sơ tham gia 

- Có phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm); 

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (sao y); 

- Đăng ký chƣơng trình khuyến mại (nếu có) và giấy giới thiệu nhân sự để 

nhận tiền hỗ trợ vận chuyển của Ban tổ chức. 

8.2. Kinh phí 

- Doanh nghiệp tự túc kinh phí về ăn, nghỉ và đi lại đối với nhân sự tham gia 

phiên chợ. 

- Doanh nghiệp tự chịu chi phí dựng gian hàng. 

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Phiên chợ, gửi phiếu đăng ký về Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại trƣớc ngày 03/12/2021. 

9. Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Xúc tiến thƣơng mại - Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thƣơng mại Khánh Hòa; 

- Địa chỉ: Số 40 Trần Quý Cáp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;  

- Điện thoại: 0258.3823208 – 0933038667 -0946004968 -  Fax: 

0258.3561511- Email: xttmkhanhhoa@gmail.com. Trân trọng./. 

   

- Nơi nhận:                                                                                                                                                                 
- Nhƣ trên;   

- Sở Công Thƣơng (VBĐT, thay b/cáo);                                                                                                       

- Phòng Kinh tế TX Ninh Hòa(VBĐT, ph/hợp); 

- Phòng KT và HT Cam Lâm (VBĐT, ph/hợp);  

- Đăng Website Trung tâm;                                                             

- Lƣu: VT, XTTM(Q).            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Phƣơng Trang                                                                   
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