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                    Kính gửi:  Cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 
 

      

 Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ 

trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2926/QĐ-BCT ngày 

24/12/2021 và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn, Ban tổ chức tổ 

chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2022) với các nội 

dung cụ thể như sau: 

 1. Mục tiêu:  

- Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022) với chủ đề 

“Hữu nghị-Hợp tác-Liên kết- Phát triển” là hoạt động xúc tiến thương mại định 

hướng xuất khẩu quan trọng trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc 

tiến thương mại năm2022 nhằm kết nối thị trường Lạng Sơn với cả nước, thị 

trường trong nước với thị trường Trung Quốc. Đồng thời là hoạt động kinh tế, 

văn hoá, chính trị thiết thực góp phần chào mừng kỷ niệm 191 năm ngày thành 

lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2022). 

- Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ doanh 

nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, 

quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. 

- Tạo cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc 

hợp tác đầu tư, cùng phát triển. 

 2. Quy mô: Dự kiến 220 gian hàng  và trên 100 doanh nghiệp. 

 3. Thời gian: Từ ngày 02-09/11/2022. 

 4. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, số 2A, đường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 5. Ngành hàng:  

- Sản phẩm đặc sản, OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và 

quà tặng. 

- Sản phẩm nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến. 

- Sản phẩm dệt may, giầy da, phụ liệu. 

- Phương tiện giao thông, vận tải và phụ kiện. 
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- Hàng công nghiệp: Hàng kim khí, điện tử, điện lạnh, vật tư, nguyên phụ 

liệu phục vụ cho sản xuất kinh tế khác… 

- Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. 

- Văn hóa phẩm, văn phòng phẩm. 

- Hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống. 

- Khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. 

- Các loại dịch vụ: Ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, tư vấn, 

xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư,... 

 6. 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.  

 7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các đối tượng tham gia Hội chợ 

phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, sản phẩm 

có mẫu mã, chất lượng phù hợp với thị trường và được phép lưu hành theo quy 

định. 

 8. Chi phí:  

 Giá 01 gian hàng tiêu chuẩn kích thước 3mx3m là: 5.492.000 đồng. 

 - Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình:  

 + Hỗ trợ 100% cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (tối đa 02 gian hàng). 

 + Hỗ trợ 50% cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài tỉnh (tối đa 02 gian 

hàng). 

 + Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc: Hỗ trợ ăn nghỉ cho 02 

người/gian và kinh phí thuê gian hàng tối đa 02 gian.  

 9. Các nghĩa vụ khi tham gia Chương trình: 

- Trưng bày sản phẩm đúng theo danh mục đã đăng ký, cam kết trưng bày 

hàng hóa có chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường; xuất xứ 

rõ ràng và chịu trách nhiệmpháp lý về nguồn gốc hàng hóa của đơn vị. 

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

hiện hành. 

- Vị trí gian hàng sẽ được Ban Tổ chức sắp xếp khi nhận được bản đăng 

ký và thông báo với đơn vị, Doanh nghiệp trước khi ký hợp đồng. Các đơn vị, 

Doanh nghiệp không được trưng bày sản phẩm, vật dụng lấn chiếm ra ngoài khu 

vực gian hàng tiêu chuẩn và lối đi chung. 

- Doanh nghiệp phải hoàn thiện trưng bày sản phẩm và trang trí gian hàng 

trước 15h ngày 02/11/2022. Đảm bảo trưng bày sản phẩm từ 8h00 đến 22h00 
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hằng ngày kể từ ngày khai mạc đến ngày bế mạc Hội chợ và dọn hàng hóa sau 

khi bế mạc Hội chợ. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng thời gian hồ sơ tham gia hội chợ theo yêu cầu. 

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

- Bản đăng ký tham gia hội chợ (theo mẫu); 

- Hợp đồng tham gia hội chợ (theo mẫu); 

- Báo cáo kết quả tham gia hội chợ (theo mẫu); 

11. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 20/10/2022.   

(Do số lượng gian hàng có hạn, Ban tổ chức Hội chợ ưu tiên các đơn vị, 

doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu  và đăng ký sớm) 

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

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 211 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP. Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại: 02053.873.142. 

Email: phongxttmls@gmail.com. 

Người liên hệ: Ông: Vi Văn Hoàn: 0982.010.833, Bà: Triệu Thúy Hằng: 

0977.049.800./. 

Nơi nhận:    

- Như trên;                                                                                 

- Sở Công Thương; 

- Các Phòng chuyên môn; 

- Trung tâm KC&XTTM;  
- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  

Nguyễn Đình Đại 
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