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Sóc Trăng, ngày      tháng  8  năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v mời đăng ký tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP  

và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022 

(trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V,  

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 

- 2025, nhằm tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu kinh tế giữa tỉnh Sóc Trăng 

với các tỉnh, thành phố; đồng thời, quảng bá, giới thiệu và phát triển các sản phẩm 

đặc sản, đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm OCOP tiềm năng của tỉnh Sóc Trăng 

và các vùng miền trên cả nước, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội 

chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 

2022 (trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, 

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 tỉnh Sóc Trăng).  

Để chủ động và thuận lợi trong công tác tổ chức, Sở Công Thương Sóc Trăng 

thông báo và kính mời Quý doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tổ chức Hội chợ xúc tiến 

thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022, với một 

số nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin chung về Hội chợ  

1. Tên Hội chợ: “Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản 

vùng miền - Sóc Trăng năm 2022”. 

2. Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 02/11 đến 08/11/2022 trong khuôn khổ 

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long năm 2022. 

3. Địa điểm: Dự kiến tại Khu đô thị 5A Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

4. Quy mô: Tùy theo tình hình thực tế sẽ xem xét, quyết định quy mô tổ chức 

cụ thể, trước mắt dự kiến quy mô từ 300 - 350 gian hàng và được bố trí như sau: 

+ Bố trí từ 80 - 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc 

sản, chủ lực của tỉnh Sóc Trăng và của một số tỉnh, thành phố. 

+ Từ 210 - 250 gian hàng thương mại tổng hợp của doanh nghiệp các tỉnh, 

thành (do đơn vị sự kiện bố trí). 



II. Nội dung các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ 

1. Triển lãm, giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, các sản 

phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm OCOP 

tiềm năng của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố trong khu vực.  

2. Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Sóc Trăng và các tỉnh, 

thành phố trong cả nước (dự kiến gắn với Lễ ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện 

tử tỉnh Sóc Trăng). 

3. Tổ chức bình chọn gian hàng triển lãm, trưng bày đẹp tại Hội chợ. 

III. Yêu cầu đối với đơn vị tổ chức (đơn vị sự kiện) 

1. Tổ chức Hội chợ đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng, khoa học, thẩm 

mỹ, an toàn, hiệu quả và thiết thực, thể hiện nét đặc trưng riêng của Chương trình 

OCOP các tỉnh, thành phố trong khu vực nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. 

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ xúc tiến thương 

mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022 theo Kế hoạch 

của Sở Công Thương Sóc Trăng. 

3. Tự cân đối kinh phí (xã hội hóa). 

4. Hỗ trợ miễn phí 80 - 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản 

phẩm đặc sản, chủ lực của tỉnh Sóc Trăng và của một số tỉnh, thành phố. 

5. Tài trợ kinh phí cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ nêu trên, 

như: Lễ Khai mạc Hội chợ; quà tặng đại biểu; tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu; 

khen thưởng gian hàng đẹp; hoạt động của Ban Tổ chức Hội chợ và các chi phí 

phát sinh khác… 

Quý doanh nghiệp, đơn vị đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, xây dựng kế 

hoạch tổ chức và đăng ký về Sở Công Thương Sóc Trăng chậm nhất ngày 

30/8/2022. 

Thông tin liên hệ: Sở Công Thương Sóc Trăng, số 14 Châu Văn Tiếp, phường 

2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. ĐT: 0299.3620231. Email: 

xttmsoctrang@gmail.com. Người liên hệ: Ông Nguyễn Phúc Duy - Chuyên viên 

Trung tâm XTTM, DĐ: 0919.064.515./. 
 

 

Nơi nhận:                  
- Quý doanh nghiệp; 

- GĐ SCT;                                                                                                       

- Lưu: VT, TTXTTM. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Võ Văn Chiêu 
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