
    

  Kính gửi:   

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm Khuyến công/Trung tâm Xúc tiến thương 

mại các tỉnh, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 

năm 2023; Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh tổ chức 

Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023, 

Sở Công Thương Hà Nam phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công 

Thương tổ chức Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 

2023. Hội chợ được tổ chức là dịp để các tỉnh, thành phố giới thiệu tiềm năng, thế 

mạnh, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội; là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp, 

nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, liên doanh, liên kết; đồng thời 

giới thiệu và quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình đến với các doanh nghiệp, 

người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

1. Thời gian: Từ ngày 18/5 đến 23/5/2023. 

 2. Địa điểm: Sân vận động thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

 3. Quy mô hội chợ: Trên 285 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước. 

 4. Lĩnh vực, ngành hàng tham gia: Sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm 

OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền, địa phương; hàng công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, làng nghề; hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm; các ngành 

hàng dịch vụ: ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, du lịch…. 

5. Đối tượng tham gia 

- Là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các 

tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

- Các đơn vị tham gia Hội chợ phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh 

doanh, xúc tiến thương mại. 

6. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp, Hợp tác xã và các 

tổ chức xúc tiến thương mại tham gia phải đảm bảo đưa hàng hóa có chất lượng, 

giá cả hợp lý có xuất xứ rõ ràng để tham gia trưng bày, giới thiệu và bán hàng tại 

Hội chợ.  

7. Chi phí tham gia 

- Theo quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SCT-KC&XTTM Hà Nam, ngày         tháng 02 năm 2023 
V/v mời tham gia  Hội chợ Công Thương 

vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023 
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- Theo quy định tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại của tỉnh Hà Nam. 

8. Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình 

- Tuân thủ nội quy, nội dung, quy định của Ban tổ chức Hội chợ, Hợp đồng 

ký kết và các quy định pháp luật có liên quan. Tham dự Hội chợ theo đúng thời 

gian trên (từ ngày 18/5 đến 23/5/2023). 

- Trưng bày đúng mặt hàng đã đăng ký và đúng diện tích sử dụng; không để 

hàng hóa của doanh nghiệp khác không đăng ký vào gian hàng của mình. Chịu 

trách nhiệm về con người và chất lượng hàng hóa của mình trong suốt quá trình 

diễn ra hội chợ. Không trưng bày hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và 

hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia Hội chợ theo đúng mẫu và thời gian 

quy định. Thanh toán đầy đủ chi phí tham gia Hội chợ theo quy định. 

- Báo cáo kết quả tham gia Hội chợ theo mẫu ngay sau khi kết thúc Hội chợ. 

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

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng hoặc đóng 

dấu của đơn vị). 

- Bản đăng ký tham gia Hội chợ. 

- Hợp đồng Kinh tế tham gia gian hàng tại Hội chợ. 

- Báo cáo kết quả tham gia Hội chợ. 

- Biên bản bàn giao gian hàng. 

10. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 10/5/2023. 

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

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam 

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam. 

 Email: khuyencongthuongmaihanam@gmail.com. 

 Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Nga – Điện thoại: 0987.883.168; ông Hoàng 

Trọng Dũng – Điện thoại:  0916.36.2112. 

Sở Công Thương Hà Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các đơn vị, 

doanh nghiệp tham gia Hội chợ. Rất mong Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến 

công/Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp để 

góp phần vào sự thành công chung của Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng 

sông Hồng - Hà Nam 2023./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên;   

- Đ/c PGĐ Sở: Hoàng Chí Dũng;   

- Lưu: VT, TTKC&XTTM.   
   

  Lê Nguyên Ngọc 
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