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     Sơn Dương, ngày        tháng 01 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

tại Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố  

chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên 
   

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn 

địa lý Cam sành Hàm Yên. 

Căn cứ Thông báo số 12-TB/HU ngày 12/01/2021 của Thường trực Huyện 

ủy Sơn Dương tại cuộc họp ngày 11/01/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tham gia gian hàng trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn 

địa lý Cam sành Hàm Yên, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tôn vinh, quảng bá, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm 

OCOP huyện Sơn Dương; nhằm giới thiệu về thành tựu kinh tế - xã hội của huyện, 

những tiềm năng, thế mạnh của huyện Sơn Dương. 

- Thu hút các doanh nghiệp, các thành phẩn kinh tế tham gia, thúc đẩy hoạt 

động giao lưu tiêu thụ hàng hoá, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị 

gia tăng của sản phẩm. 

2. Yêu cầu 

Các nội dung, hoạt động tham gia Hội chợ thể hiện sự hợp tác, giao lưu, 

phát huy giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Thu hút sự tham gia của các đơn 

vị, doanh nghiệp, thương nhân, mang đến các sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu 

cầu thaưm quan, mua sắm của nhân dân; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh. 

 II. NỘI DUNG 

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 26/01/2021. 

2. Địa điểm tổ chức: Trục đường Tân Trào, phường Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
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3. Sản phẩm, hàng hóa tham gia trưng bày:  

- Các sản phẩm OCOP: Chè xanh Trung Long - Hợp tác xã Ngân Sơn Trung 

Long, Bột sắn dây Thục Sơn Sơn Dương - Hợp tác xã sản xuất tinh bột sắn dây 

Thục Sơn SD, Tinh bột nghệ cao cấp Tiến Phát - Hộ kinh doanh Đào Huy Tiến; 

Trà xanh hữu cơ Trung Long - HTX Ngân Sơn Trung Long, Chè xanh Tâm Trà - 

HTX sản xuất chè Vĩnh Tân, Dầu lạc Trường Thịnh - HTX NLN Trường Sinh, 

Chả mỡ Tuấn Béo - Hộ kinh doanh Đinh Thị Bích Thủy, Gạo đặc sản La Khai - 

HTX NLN Minh Thanh, Nấm sò tươi - HTX nấm sạch Bình Yên; Bưởi sáu ba - 

HTX NLN Chi Thiết. 

- Các sản phẩm đặc trưng khác: Bánh khảo, chè xanh Thành Long, gạo đặc 

sản Tân Trào, mật ong rừng Tân Trào, măng khô Tân Trào, lạc đỏ Tân Trào , cơm 

lam Tân Trào, rượu men lá Thắm Liên - Tân Trào, thịt lợn khô gác bếp Tân Trào, 

rau thuỷ canh Kháng Nhật, dưa lưới Kháng Nhật, dưa chuột Kháng Nhật, măng 

tây Thiện Kế, bánh nẳng Tân Trào, tinh dầu xả Tú Thịnh, tinh dầu hương nhu Tú 

Thịnh, cà gai leo Hợp Hòa, phân hữu cơ Minh Thanh, chuối sấy Sơn Dương... 

4. Quy mô gian hàng: Từ 04 gian hàng trở lên. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 78.325.000 đồng (Bảy mươi tám triệu, ba 

trăm hai mươi lăm nghìn đồng), trong đó: 

- Đối với 10 sản phẩm OCOP của huyện: Do các chủ thể tự bố trí sản 

phẩm, kinh phí tham gia gian hàng tại Hội chợ. 

- Các nội dung lắp dựng, trang trí gian hàng, mua các sản phẩm đặc trưng, 

chi hỗ trợ công tác quản lý trông coi gian hàng, chi thuê xe, chi thuê mướn, trang 

thiết bị,...: 78.325.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách huyện năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu 

sản phẩm, hàng hóa đặc trưng và sản phẩm OCOP của huyện đảm bảo theo Kế 

hoạch của UBND tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND huyện văn bản mời gọi các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, thương nhân trên địa bàn huyện tham gia cung ứng, giới thiệu, bán sản 

phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của huyện. 

- Tham mưu quyết định thành lập đoàn công tác tham gia gian hàng trưng 

bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa đặc trưng và sản phẩm OCOP của huyện trong 

thời gian tham gia tại Hội chợ. 

- Lập Tờ trình dự toán kinh phí tổ chức tham gia gian hàng tại Hội chợ gửi 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt theo 

quy định. 
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- Tham mưu cho UBND huyện văn bản cử 01 đồng chí lãnh đạo UBND 

huyện tham gia Ban tổ chức Hội chợ gửi Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh tổng hợp 

theo quy định. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại 

kế hoạch này. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Có trách nhiệm vận động các chủ thể 10 sản phẩm OCOP của huyện tham 

gia, cung ứng, giới thiệu, bán sản phẩm tại Hội chợ (Các chủ thể tự chủ động 

về điều kiện kinh phí, sản phẩm tham gia Hội chợ). 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa 

đặc trưng, tiêu biểu khác của huyện để tham gia Hội chợ.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện cấp 

kinh phí tổ chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ 

OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên. Hướng 

dẫn các đơn vị sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: 

- Lựa chọn, cung cấp phóng sự giới thiệu về thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm 

năng, thế mạnh của huyện để trình chiếu tại gian hàng. 

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh và Trang thông tin điện tử huyện về 

Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên 

để các doanh nghiệp, thương nhân biết tham gia Hội chợ. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng 

và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, lựa chọn các sản phẩm, 

hàng hóa đặc trưng của các doanh nghiệp, thương nhân trên địa bàn để tham gia 

gian hàng tại Hội chợ. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận:    
- Thường trực Huyện uỷ (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện; 

- Chuyên viên KTTH; 

- Lưu: VT, KTHT     b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phạm Văn Lương 
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