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 Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP 
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 Bí xanh thơm Ba Bể” 

 

 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

 - Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Đài Tiếng nói Việt Nam; 

 - Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bắc Kạn;  

 - Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Bắc Kạn; 

 - Các Báo: Công Thương, Nông nghiệp Việt Nam,  

Nông thôn ngày nay;  

 - Tạp chí: Công Thương, Tài chính doanh nghiệp. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện “Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh 

thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể” từ 

ngày 01 tháng 6 đến ngày 03 tháng 6 năm 2022 tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

theo Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022. 

Nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính thống về sự kiện, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện “Xúc tiến 

tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh 

thơm Ba Bể”. Do không tổ chức họp báo, UBND tỉnh Bắc Kạn gửi các cơ quan 

báo chí, truyền thông Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện. Rất mong nhận được 

sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác 

thông tin, tuyên truyền để góp phần chung vào thành công của sự kiện “Xúc tiến 

tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh 

thơm Ba Bể”.  

Trân trọng./. 

 (Gửi kèm theo Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện “Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh 

thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể”). 

Nơi nhận:   
Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

Gửi bản điện tử: 

- CT, PCT UBND tỉnh (bà Hoa); 

- LĐVP; 

- Sở Công Thương; 

- Các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 

278/KH-UBND ngày 27/4/2022; 

- Lưu: VT, Hương.                                                                                                  
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Bắc Kạn, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Tổ chức sự kiện “Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm,  sản phẩm OCOP  

và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể”   

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện “Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh 

thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể” từ 

ngày 01 tháng 6 năm 2022 đến ngày 03 tháng 6 năm 2022 tại huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn. Các hoạt động diễn ra tại sự kiện bao gồm: 

1. Tổ chức Trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Ba Bể. 

- Thời gian, địa điểm: Bắt đầu vào lúc 13h30’ ngày 01/6/2022 (Thứ tư); tại 

thôn Bản Váng, xã Địa Linh và thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn.  

- Nội dung chính: Tổ chức tham quan mô hình liên kết trồng Bí xanh 

thơm tại thôn Bản Váng, xã Địa Linh; Trải nghiệm sinh thái rừng trúc, thác Pù 

Lầu, thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương. 

2. Tổ chức Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương. 

- Thời gian, địa điểm: 03 ngày, từ ngày 01/6/2022 - 03/6/2022, tại Tiểu khu 

1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.  

-  Nội dung chính: 

+ Khai mạc “Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022”. Bắt đầu 

lúc 19h30’ ngày 01/6/2022 (Thứ tư); 

+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm từ ngày 01/6/2022 

đến ngày 03/6/2022 với 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông 

sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được sản xuất, 

chế biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của từng 

đơn vị, địa phương. Trong đó, bố trí 34 gian hàng cho các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, cơ sở sản xuất của các huyện, thành phố, 16 gian cho Trung tâm Khuyến công 

và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và 

ngoài tỉnh. 



  

3. Tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và các sản phẩm 

OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương. 

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo Sở Công 

Thương tỉnh Bắc Kạn. 

- Thời gian, địa điểm: Bắt đầu vào hồi 08h00’ ngày 02/6/2022 (Thứ năm), tại 

Hội trường lớn, Trụ sở hợp khối huyện Ba Bể; địa chỉ: Thôn Tin Đồn, xã Thượng 

Giáo, huyện Ba Bể. 

- Nội dung chương trình Hội nghị:  

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Phát biểu khai mạc Hội nghị của Lãnh 

đạo UBND tỉnh Bắc Kạn; Trình chiếu video clip giới thiệu về tiềm năng, sản 

phẩm Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn; Đại diện các doanh 

nghiệp, hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn giới thiệu, trao đổi, thông tin nhu cầu kết nối các 

sản phẩm Bí xanh thơm và các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bắc Kạn; Đại diện 

các doanh nghiệp/HTX, các hệ thống siêu thị, nhà phân phối ngoài tỉnh phát biểu; 

Đại diện Bộ Công Thương phát biểu; Ký kết hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi 

nhớ; Phát biểu bế mạc Hội nghị. 

Đến nay, Bắc Kạn có 155 sản phẩm OCOP với 143 sản phẩm 03 sao, 11 

sản phẩm 4 sao, 01 sản phẩm 5 sao; có 03 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

như: Miến dong, quýt, hồng không hạt; 03 sản phẩm được cấp nhãn hiệu tập thể 

là: Gạo bao thai Chợ Đồn, gạo Khẩu Lua Lếch Ngân Sơn, Chè shan tuyết Bằng 

Phúc. Bí xanh thơm, Nano Curcumin nghệ, tinh bột nghệ, bún khô, phở khô, gạo 

Japonica và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn,.. là các sản phẩm đặc sản, đặc 

trưng có thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn. Bí xanh thơm là sản phẩm đặc trưng của tỉnh 

Bắc Kạn. Trái bí có dáng thon dài, vỏ dày và cứng với các đặc điểm toàn bộ thân, 

lá, hoa và quả có mùi thơm đặc trưng, khi chế biến có độ dẻo, vị đậm, hấp dẫn và 

là thức ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vào những ngày hè nên được 

người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn có hơn 200 ha diện tích 

trồng bí xanh thơm, chủ yếu tại huyện Ba Bể, sản lượng ước đạt gần 8.000 tấn, thời 

gian thu hoạch từ tháng 6 năm 2022. Sản phẩm đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, 

chuỗi sản phẩm sạch, một phần diện tích được cấp chứng nhận VietGAP và 

chứng nhận hữu cơ PGS, chứng nhận OCOP 3 sao. 

  Việc tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP gắn 

với hoạt động trải nghiệm sinh thái, sẽ quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ Bí 

xanh thơm,  các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các 

sản phẩm nông sản đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn; hình thành các liên kết 

bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nhà phân phối; tạo điều kiện thuận lợi 



  

cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn phát triển sản xuất, mở rộng thị trường theo chuỗi 

giá trị. 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN: 

Bí xanh thơm là sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn. Năm 2022, tỉnh Bắc 

Kạn có hơn 200 ha diện tích trồng bí xanh thơm, chủ yếu tại huyện Ba Bể, sản 

lượng ước đạt gần 8.000 tấn, thời gian thu hoạch từ tháng 6 năm 2022. Sản phẩm 

đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, chuỗi sản phẩm sạch, một phần đã được cấp chứng 

nhận VietGAP, chứng nhận hữu cơ PGS, chứng nhận OCOP 3 sao. Bí xanh thơm 

là giống bí bản địa đặc hữu của tỉnh Bắc Kạn có mùi thơm đặc trưng, khi chế biến 

có độ dẻo, vị đậm, hấp dẫn và là thức ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. 

Sau hơn 25 năm tái lập tỉnh, Kinh tế tỉnh Bắc Kạn có bước phát triển nhanh, 

tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 1997-2021 ước đạt 7,7%/năm. Quy 

mô nền kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) sau 25 năm tăng lên gần 37 lần (từ 362 

tỷ đồng năm 1997 tăng lên hơn 13.379 tỷ đồng năm 2021). Thu nhập bình quân 

trên đầu người được cải thiện đáng kể, nếu năm 1997, GRDP bình quân chỉ đạt 

1,25 triệu đồng/người, đến năm 2021 ước đạt 41,8 triệu đồng/người, tăng gần 31 

lần sau khi tái lập tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 

2021, Khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 29,96%; khu vực công nghiệp - 

xây dựng chiếm 14,80%; khu vực dịch vụ chiếm 52,09% và khu vực thuế sản xuất 

chiếm 3,1%.  

Về khu vực thương mại dịch vụ, hiện nay tỉnh Bắc Kạn có 01 trung tâm 

thương mại tại thành phố Bắc Kạn hạng 3; 02 siêu thị hạng 3; 64 chợ, trong đó: 

01 chợ hạng 1; 04 chợ hạng 2 và 59 chợ hạng 3 và các cửa hàng, đại lý bán lẻ, 

khách sạn, nhà hàng được đầu tư mở rộng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho hoạt động thương mại trên địa 

bàn tỉnh. 

Với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Tỉnh Bắc Kạn tập trung 

phát triển nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, phát triển mạnh công 

nghiệp chế biến; Phát triển nông, lâm nghiệp gắn với hoạt động du lịch; phát triển 

các sản phẩm đặc sản bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP, sản phẩm hữu cơ. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sự kiện “Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh 

thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể” sẽ 

thành công tốt đẹp.   

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 



  

 - Ông Đinh Lâm Sáng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban 

thường trực Ban Tổ chức Sự kiện; Điện thoại: 0947.833.972 

- Bộ phận thường trực hỗ trợ: Bà Phạm Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. 

Điện thoại: 0976.903.845 
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