
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

TỈNH LAI CHÂU 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTXTĐTTMDL-XTTM 
Về việc mời tham gia phiên chợ đưa hàng 

Việt về miền núi 04 huyện: Than Uyên, 

Tân Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 

thuộc chương trình cấp Quốc gia về Xúc 

tiến thương mại năm 2020. 

Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

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

 

Thực hiện “Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020” 

được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 

năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu triển 

khai tổ chức phiên chợ đưa hàng việt về miền núi 04 huyện: Than Uyên, Tân Uyên, 

Nậm Nhùn, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu năm 2020. Cụ thể như sau:   

1. Mục tiêu: 

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm, hàng hóa do Việt Nam sản 

xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng của bà con nhân dân miền núi tại 04 huyện: Than 

Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu. Đồng thời hưởng ứng Cuộc vận 

động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa tại 

khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời tăng 

cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng địa phương. 

2. Quy mô: Mỗi phiên chợ 20 đến 25 gian hàng tiêu chuẩn với trên 10 đơn vị 

tham gia. 

3. Thời gian và Địa điểm tổ chức:  

3.1. Huyện Than Uyên: 

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 13- 18/11/2020 

- Địa điểm: Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

3.2. Huyện Tân Uyên:  

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 20 - 24/11/2020 

- Địa điểm: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

3.3. Huyện Nậm Nhùn: 

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 26 - 30/11/2020 

- Địa điểm: Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 
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3.4. Huyện Sìn Hồ: 

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 03 - 07/12/2020 

- Địa điểm: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

4. Ngành hàng:  

Hàng may mặc; đồ gia dụng (nhôm, nhựa, sứ;…); văn phòng phẩm, đồ dùng 

học tập; Hàng tiêu dùng (mỳ tôm, bột ngọt, nước mắm, bánh kẹo,…); dịch vụ viễn 

thông; công cụ sản xuất công, nông nghiệp; thực phẩm chế biến… có xuất xứ Việt 

Nam, phải đảm bảo chất lượng và được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường. 

5. Đối tượng tham gia. 

Các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các Hợp tác xã; các tổ 

chức xúc tiến thương mại; hiệp hội ngành hàng trong nước. 

6. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: 

Các đơn vị trong nước chuyên kinh doanh sản phẩm, hàng hóa do Việt Nam 

sản xuất. Trong đó ưu tiên: 

+ Các đơn vị sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề, 

sản xuất cây và con giống vật tư phục vụ nông nghiệp. 

+ Các đơn vị chuyên phân phối sản phẩm tiêu dùng và tư liệu sản xuất phục 

vụ nhu cầu thiết yếu. 

7. Chi phí: 

- Hỗ trợ của Nhà nước cho đơn vị tham gia chương trình:  

+ Miễn phí 100% kinh phí gian hàng tiêu chuẩn, bao gồm (gian hàng, điện 

thắp sáng, nước, vệ sinh công cộng, bảo vệ chung). 

+ Hỗ kinh phí vận chuyển sản phẩm, hàng hóa của đơn vị tham gia. 

- Chi phí như: ăn, ngủ, nghỉ, phương tiện đi lại do đơn vị tự túc. 

8. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình: 

- Cung cấp đủ hồ sơ tham gia chương trình và thực hiện nghiêm chỉnh nội 

quy, quy định của ban tổ chức chương trình (nếu có). 

- Sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất 

lượng được phép lưu thông trên thị trường. 

- Niêm yết giá bán và bán các sản phẩm hàng hóa có giá trị ngang bằng giá 

thị trường ở thời điểm hiện tại. 

- Đăng ký các chương trình khuyến mại, tặng quà, tư vấn tiêu dùng (nếu có). 

- Kết thúc chương trình trong vòng 15 ngày, các doanh nghiệp tham gia 

chương trình nộp báo cáo kết quả (theo mẫu) về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

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

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đóng dấu của đơn vị). 

- Bản đăng ký tham gia phiên chợ (theo mẫu kèm theo). 
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- Báo cáo kết quả phiên chợ (theo mẫu kèm theo). 

- Thông báo chương trình giới thiệu sản phẩm, khuyến mại (nếu có). 

11. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 08/11/2020. 

Các đơn vị tham gia đề nghị gửi hồ sơ theo địa chỉ: 

Tên đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu.  

Địa chỉ: Tòa nhà số 1, khu Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.799.919  

Email: ttxtdt.sokhdtlaichau.gov.vn 

Người liên hệ: Nguyễn Văn Thông - Chuyên viên; Điện thoại: 0911.981.666. 

Lưu ý: Đối tượng hỗ trợ của Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được 

thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức không thuộc các đối 

tượng trên không nhận được hỗ trợ./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo trung tâm; 

- Lưu: VT, XTTM. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Hồ Văn Quyền 
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CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MAỊ QUỐC 

GIA NĂM 2020 

 

Tên Đề án: Tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện Than Uyên, 

Tân Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu. 

Thời gian: Từ tháng 11 đến tháng 12 

Điạ điểm: Tại huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên, huyện Nậm Nhùn, huyện Sìn 

Hồ tỉnh Lai Châu. 

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

Điêṇ thoại: 02133.799.919. Fax: 02133.799.919 

Email: phongxttmlaichau@gmail.com           

Người liên hệ: Nguyễn Văn Thông, Chức vụ: Chuyên viên.  

Điện thoại: 0911.981.666 

  

ĐĂNG KÝ THAM GIA PHIÊN CHỢ 

- Tên đơn vị:……………………………............................................................... 

- Điạ chỉ: ………………........................................................................................... 

- Mã số doanh nghiệp……………………………................................................... 

- Điêṇ thoaị:… ………………….. …… Fax:………………… ………………… 

- Email:……………………… …..Website:……………………………............... 

- Người đại diện:……....………….. Chức vu:̣………….. .. .. Điêṇ thoaị:……… 

- Loaị hiǹh đơn vi ̣: 

            □ Tổ chức XTTM               □ Doanh nghiệp                            □ HTX              

- Sản phẩm trưng bày:…………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

Chúng tôi đăng ký tham dư ̣Phiên chợ theo các nôị dung sau: 

 

T

T 
Hạng mục 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Nhà 

nước hỗ 

trợ 

ĐV tham 

gia phải 

trả 

1 

Gian hàng (3mx3m) gồm các thiết 

bị: 02 bóng đèn neon, một ổ cắm 

điện, 01, bàn, 02 ghế. 

Gian 

hàng 
......... ……. ……. 

2 

Số lượng vận chuyển đăng ký:  

địa điểm vận chuyển từ thành phố Lai 

Châu đến nơi tổ chức phiên chợ 

Chuyến ......... ……. ……. 

3 

 

Khác (nếu có) 

 

……. ……. ……. ……. 

  

 2. Cam kết của đơn vị tham gia: 



5 

 

 a. Trưng bày sản phẩm đúng theo hạng mục đã đăng ký, là hàng hóa có 

chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường; không trưng bày, tiêu 

thụ các sản phẩm không phải là hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam. 

 b. Nghiêm túc tuân thủ nội quy của Ban tổ chức và các quy định pháp luật 

hiện hành. 

* Bản đăng ký gửi kèm các tài liệu sau: 

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

dấu của đơn vị). 

- Hợp đồng theo mẫu 

......................., ngày …….tháng….....năm 2020 

     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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BÁO CÁO 

PHIÊN CHỢ ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ MIỀN NÚI 

Tại huyện ………..………., tỉnh Lai Châu 

Kính gửi : Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu 

Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………… 

Điạ chỉ: …………………………………………………………………………... 

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………………………. 

Loại hình sở hữu:      Nhà nước      Dân doanh      Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài   

Quy mô lao động :     Dưới 300 lao động      Từ 300 tới 1.000 lao động      trên 

1.000 lao động 

1. Lĩnh vực kinh doanh: 

1.1. …………………………………………………………………………… 

2. Doanh nghiệp có thông tin về hoạt động XTTM thông qua: 
     Thư mời của đơn vị chủ trì     Hiệp hội doanh nghiệp      Doanh nghiệp khác 

          Internet      Báo, tạp chí       Đài phát thanh Truyền hình 

3. Kết quả chính của việc tham gia hoạt động XTTM QG: 

3.1 ……………………………………………………………………………... 

3.2……………………………………………………………………………… 

3.3……………………………………………………………………………… 

4. Hợp đồng thỏa thuận đã ký ( Nếu có) 

Nội dung Khách hàng ( Quốc tịch) Số lượng Trị giá 

    

    

5. Đánh giá hiệu quả của việc tham gia hoạt động XTTMQG: 

Stt Đánh giá Rất tốt Tốt Khá 
Trung 

bình 

Ké

m 

1 Nội dung chương trình      

2 Công tác tổ chức thực hiện      

3 Hiệu quả tham gia chương trình      

 

6. Kiến nghị: 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

                                                       ……………..,ngày ……..tháng……. năm 2020 

                                                                                  Người báo cáo 
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