
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA BỂ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND        Ba Bể, ngày       tháng 11 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm  

bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải Phòng 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Tuần lễ giới thiệu Miến dong và 

các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố 

Hải Phòng; Văn bản số 1630/SCT-TTKC ngày 04/11/2022 của Sở Công thương 

tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng kế hoạch tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong 

và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố 

Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch tham gia Tuần lễ giới 

thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 

2022 tại thành phố Hải Phòng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

kết nối, mở rộng thị trường cho hàng hóa sản xuất trong nước và kích cầu tiêu dùng; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ 

sản phẩm Miến dong, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu và các sản phẩm bản địa huyện Ba Bể, giúp người tiêu dùng tiếp cận 

được các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn nói chung, huyện Ba Bể nói 

riêng, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ, giao lưu, 

kết nối tìm kiếm đối tác, ký kết giao thương, tiêu thụ tại thị trường nội địa, đặc 

biệt tại thành phố Hải Phòng. 

2. Yêu cầu 

Sản phẩm giới thiệu, trưng bày tại sự kiện phải thực hiện niêm yết giá rõ 

ràng trên nhãn sản phẩm, bao bì hoặc tại giá hàng, quầy hàng, dán tem truy xuất 

nguồn gốc, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường; 

II. NỘI DUNG 

1. Thông tin chung về sự kiện 

- Chủ đề sự kiện: “Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, 

sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022” (sau đây viết tắt là Tuần lễ). 

- Thời gian dự kiến (04 ngày): Từ ngày 02/12/2022 đến ngày 05/12/2022. 
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- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông 

tin và Truyền thông; Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du Lịch; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, 

Báo Bắc Kạn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chi nhánh 

Bưu chính Viettel Bắc Kạn và các đơn vị có liên quan. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở 

Công Thương tỉnh Bắc Kạn. 

- Địa điểm: Siêu thị Co.opmart Hải Phòng; địa chỉ: Số 01, Lê Hồng 

Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Trung tâm thương mại Cát Bi 

Plaza). 

2. Chương trình “Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm 

OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022” 

2.1. Chương trình Khai mạc 

- Thời gian: Dự kiến từ 09h00’- 10h00’, ngày 03/12/2022 (thứ 7). 

- Địa điểm: Khuôn viên siêu thị Co.opmart Hải Phòng; địa chỉ: Số 01,  Lê  

Hồng  Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Trung tâm thương mại 

Cát Bi Plaza). 

2.2. Tham gia các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm 

- Thời gian dự kiến: 04 ngày, từ ngày 02-05/12/2022 (07h30’ngày Thứ 6 

đến 15h00’ ngày Thứ 2). 

- Quy mô: 02 gian hàng, kích thước mỗi gian 9m2 

- Sản phẩm trưng bày: Sản phẩm Miến dong, sản phẩm OCOP, sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của huyện 

Ba Bể, trong đó tập trung các sản phẩm như: Miến dong, măng khô, mộc nhĩ, 

nấm hương, thịt lợn chế biến, bún khô, phở khô, dược liệu, chè, trà mướp đắng 

rừng, trà bí xanh thơm, hồng không hạt, cam, quýt….của tất cả các doanh 

nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 

- Công tác trưng bày và giới thiệu sản phẩm: 

+ Các HTX, cơ sở sản xuất tập kết hàng hoá tham gia Chương trình tại 

Bến xe khách Ba Bể, tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã. UBND huyện bố trí xe vận 

chuyển hàng hoá cho các HTX, THT xuất phát lúc 6h00 ngày 02/12/2022. 

+ Nhận bàn giao gian hàng từ 09h00’ đến 13h00’ ngày 02/12/2022; 

+ Thực hiện trang trí, trưng bày sản phẩm, hàng hóa, hoàn thành trước 

16h00’ ngày 02/12/2022; 
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+ Thực hiện các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và 

các hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm từ 07h30’ ngày 03/12/2022 đến 15h00’ 

ngày 05/12/2022; 

+ Thực hiện công tác thu dọn hàng hóa, tháo dỡ, vệ sinh, hoàn trả mặt 

bằng, từ 15h00’ ngày 05/12/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã thị trấn 

lựa chọn các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của địa phương 

để tham gia gian hàng tại sự kiện; lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 

xuất kinh doanh sản phẩm nông sản tại địa phương tham gia sự kiện. 

- Lập dự trù kinh phí hỗ trợ cho các HTX, cơ sở sản xuất tham gia chương 

trình: Kinh phí vận chuyển hàng hóa, tiền ăn, nghỉ cho thành viên HTX, cơ sở 

sản xuất; kinh phí thuê thiết kế phông chính vách lưng gian hàng, kinh phí thuê 

trang phục, chuẩn bị giá, kệ trưng bày sản phẩm và các điều kiện cần thiết khác 

đảm bảo thẩm mỹ, thu hút được sự quan tâm của khách hàng. 

- Thuê thiết kế phông chính vách lưng gian hàng gửi Sở Công Thương 

trước ngày 17/11/2022 để phục vụ công tác in ấn, trang trí gian hàng;  

- Cử công chức phối hợp, hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh  

trong thời gian tham gia chương trình; giám sát hoạt động của gian hàng trong 

suốt thời gian diễn ra Tuần lễ.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả sau khi kết thúc các hoạt động. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã thị trấn lựa chọn các 

sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của địa phương để tham gia 

gian hàng tại sự kiện; lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh sản phẩm nông sản tại địa phương tham gia sự kiện. 

- Rà  soát,  cung  cấp thông  tin  sản phẩm, chủ thể OCOP, các sản phẩm 

đặc trưng, tiêu biểu của địa phương có nhu cầu hỗ trợ tiêu  thụ gửi  Sở Nông  

nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn  tổng  hợp  phục  vụ công  tác chiêu thương, 

kết nối tiêu thụ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí do phòng Kinh tế và Hạ tầng xây 

dựng, tham mưu cho UBND huyện xem xét, cân đối ngân sách địa phương bố trí 

kinh phí hỗ trợ đảm bảo các nội dung, mức chi theo quy định làm cơ sở để tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định. 

4. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh  

- Tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia các hoạt động tại Tuần lễ để 

quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác trong sản xuất, kinh doanh; 



4 

chuẩn bị nhân sự, giá kệ và sản phẩm hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh 

ATTP, VietGap… Để trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm tại Tuần 

lễ; chú trọng đến nhãn mác, bao bì sản phẩm, quy cách đóng gói, mẫu mã, tiêu 

chuẩn, chất lượng, thương hiệu sản phẩm; đảm bảo đủ hàng hóa, sản phẩm trưng 

bày trong thời gian diễn ra Tuần lễ; 

- Tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu, chế biến các món ăn và các 

chương trình quảng cáo, khuyến mại, thiết kế, in ấn tờ rơi quảng bá, giới thiệu 

các sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của đơn vị; 

Trên đây là Kế hoạch tham gia “Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản 

phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022” tại thành phố Hải 

Phòng của UBND huyện Ba Bể. Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu cơ quan liên 

quan, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh triển khai tổ 

chức thực hiện có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- TT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế &HT; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Phòng TC-KH; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Gửi bản giấy: 

- Các doanh nghiệp, HTX, CSSX; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trung Ngọc Mẫn 
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