QUẬN BA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149 /KH-UBND

Ba Đình, ngày25 tháng 4 năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội chợ “ Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt”
quận Ba Đình năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH- MTBĐ-BCĐ ngày 13/01/2022 của BCĐ
CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Ba Đình gắn với thực
hiện chương trình công tác năm 2022 và Báo cáo số 77/BC-BCĐ ngày 31 tháng 3
năm 2022 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam thống nhất chỉ đạo UBND quận xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội chợ “ Giới
thiệu gian hàng sản phẩm Việt” quận Ba Đình năm 2022 với mục đích giới thiệu,
kết nối các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, khuyến khích
người dân mua hàng Việt Nam chất lượng tốt, giá cả hợp lý. UBND quận xây dựng
kế hoạch giới thiệu gian hàng việt trên địa bàn quận Ba Đình như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tổ chức Hội chợ “ Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” trên địa bàn quận
Ba Đình 2022 nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của các doanh
nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Ba Đình đến
nhân dân quận Ba Đình và người dân Thủ đô.
- Tạo điều kiện để các các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn quận Ba Đình có thêm cơ hội giới thiệu các sản phẩm trên địa bàn quận Ba
Đình. Tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm được sản phẩm, hàng hóa Việt có
chất lượng, giá cả phù hợp.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức hội chợ phải được chuẩn bị tốt về điều kiện sở sở vật chất, nội
dung, hình thức nhằm tạo được ấn tượng tốt đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn quận, khách đến thăm quan, mua sắm và đặc biệt là
đối với người tiêu dùng quận Ba Đình; đảm bảo các hoạt động kinh doanh tại hội
chợ phải gắn liền với việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
theo chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội và UBND
quận Ba Đình trong trạng thái bình thường mới.
- Công tác tuyên truyền, quảng bá phải chú trọng đối với các sản phẩm, hàng
hóa của các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại trên địa bàn quận và

các nội dung tuyên truyền phải gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” và “ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” để các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại trên địa bàn quận Ba Đình hưởng
ứng tham gia.
- Các sản phẩm tham gia trưng bầy tại hội chợ là các sản phẩm Việt nam
gắn với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại của quận. Ưu tiên cho
ccác gian hàng có giới thiệu sản phẩm OCOP đã được Thành phố công nhận.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành,
đoàn thể cùng cộng đồng trách nhiệm tham gia hưởng ứng và thực hiện chương
trình do Ban chỉ đạo cuộc vận động quận phát động.
II- NỘI DUNG:
1. Tên hội chợ:
Hội chợ “ Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” quận Ba Đình năm 2022
2. Qui mô: Dự kiến khoảng 25 - 30 gian hàng
- Khu giới thiệu các sản phẩm của các Doanh nghiệp.
- Khu giới thiệu các sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương
mại trên địa bàn quận.
- Khu giới thiệu các sản phẩm OCOP quận Ba Đình.
3. Đối tượng tham gia:
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại có đóng góp, hỗ
trợ góp phần phát triển kinh tế quận Ba Đình trong những năm vừa qua.
4. Thời gian tổ chức:
Dự kiến từ ngày 31/5/2022 đến 4/6/2022
5. Địa điểm dự kiến:
Địa điểm tại Sân của Cung Thể thao Tổng hợp Quần ngựa – số 30 phố Văn
Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
6. Kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách bổ sung dự toán chi
ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND quận Ba Đình .
III/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Phòng Kinh tế:
- Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội chợ “Giới thiệu gian
hàng sản phẩm Việt” Quận Ba Đình năm 2022.
- Phối hợp với các đơn vị Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Liên đoàn lao động
quận, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận lập danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất kinh doanh, thương mại mời tham gia Hội chợ.
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- Kết nối, làm việc với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại
mời tham gia hội chợ.
- Tham mưu UBND quận thành lập Tổ giúp việc để triển khai Hội chợ
“ Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” quận Ba Đình năm 2022. Phân công nhiệm
vụ cho các thành viên để xây dựng chi tiết Kế hoạch tổ chức Hội chợ “Giới thiệu
gian hàng sản phẩm Việt” Quận Ba Đình năm 2022.
2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Đình
- Chủ trì về công tác triển khai tổ chức Hội chợ “Giới thiệu gian hàng sản
phẩm Việt” Quận Ba Đình năm 2022 tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa
đảm bảo đúng quy định.
- Chủ trì để thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức hội chợ theo qui định
của Nhà nước, bố trí mặt bằng cơ sở vật chất có liên quan, phân bố sơ đồ sắp xếp
vi trí gian hàng, thiết kế trang trí…
- Làm việc, thống nhất với đơn vị tổ chức sự kiện để được tạo điều kiện bố
trí các địa điểm, gian hàng của Quận tại các vị trí thuận lợi đảm bảo tốt công tác
tuyên truyền giới thiệu quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, các
cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Ba Đình đến nhân dân
quận Ba Đình và người dân Thủ đô.
- Phối hợp với Công an quận, UBND phường Liễu Giai, Phòng Quản lý - Đô
thị, các đơn vị có liên quan trong việc, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật
tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thoát hiểm nhằm đảm bảo an toàn
trước, trong và sau quá trình diễn ra Hội chợ “Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt”
quận Ba Đình 2022.
- Phối hợp với phòng VHTT và UBND 14 phường thông tin, tuyên truyền về
việc tổ chức Hội chợ đến người tiêu dùng trên địa bàn quận.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin
Phối hợp với phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Ba
Đình, UBND 14 phường tuyên truyền để người dân tại địa bàn quận đến mua sắm
trong thời gian diễn ra Hội chợ “Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” quận Ba
Đình năm 2022.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Tổng hợp, tham mưu UBND quận bổ sung kinh phí dự toán để thực hiện
chương trình tổ chức hội chợ “Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” quận Ba Đình
năm 2022.
- Hướng dẫn kiểm tra việc lập, phê duyêt dự toán và thanh quyết toán kinh
phí theo quy định.
5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận Ba Đình
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Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị thường xuyên
theo dõi, ứng trực, sẵn sàng phối hợp với Ban tổ chức; thực hiện nghiêm túc các
quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Có phương án phối
hợp xử lý các tình huống an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh
COVID-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ và UBND Thành phố Hà
Nội và UBND quận Ba Đình trong trạng thái bình thường mới trong quá trình diễn
ra Hội chợ.
6.Công an quận Ba Đình
Công an quận chỉ đạo các Đội và Công an phường Liễu Giai triển khai các
biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng cháy và
chữa cháy trong thời gian diễn ra hội chợ.
7.Ủy ban nhân dân phường Liễu Giai
Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; thường xuyên theo
dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo UBND quận khi có tình huống phát sinh về an
ninh, trật tự, cháy nổ…tại Hội chợ.
8 .Đội quản lý Thị trường số 3
- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh , thương mại
theo lĩnh vực quản lý về ATTP và gian lận thương mại… thực hiện tốt công tác
quản lý thị trường.
- Phối hợp với phòng y tế, các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện vệ sinh an
toàn thực phẩm trong quá trình tổ chức hội chợ.
9. Đề nghị MTTQVN quận, Liên đoàn lao động quận, Hội Liên hiệp phụ
nữ quận, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ VN
các phường
- Thông tin tuyên truyền đến các hội viên, nhân dân trên địa bàn quận nhiệt
tình tham gia hưởng ứng Hội chợ “Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” Quận Ba
Đình năm 2022.
- Giới thiệu, lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh các hàng hóa Việt có uy tín là
các doanh nghiệp có Chi bộ đảng thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp đóng trên địa
bàn quận Ba Đình tham gia Hội chợ “Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” Quận
Ba Đình năm 2022.
- Tăng cường phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp về công tác tuyên truyền,
quảng bá, giới thiệu các chương trình bán hàng trên địa bàn dân cư.
10. Các Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hội chợ:
- Được hỗ trợ địa điểm trưng bầy, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa.
- Chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm, hàng hóa, các phương tiện vận chuyển, hỗ
trợ trưng bầy các sản phẩm hàng hóa. Hàng hóa tham gia phải đảm bảo chất lượng,
an toàn thực phẩm theo quy định.
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- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn, Quy định tại nội quy tham gia
Hội chợ và các quy định hiện hành có liên quan.
- Phối hợp với các đơn vị để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong
quá trình tổ chức hội chợ.
Căn cứ Kế hoạch của UBND quận Ba Đình, đề nghị các phòng, ban, ngành,
các đoàn thể, UBND các phường triển khai thực hiện đồng thời xây dựng chương
trình, kế hoạch chi tiết nhiệm vụ được phân công thực hiện đảm bảo hiệu quả./.
Nơi nhận:
- TT Uỷ Ban MTTQVN TP;
- Sở Công thương;
- Đ/c Bí Thư Quận ủy;
- TT Quận Ủy, HĐND quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Thành viên Ban chỉ đạo quận;
- TT Uỷ Ban MTTQVN quận;
- Các ban ngành, đoàn thể quận;
- UBND- UBMTTQ 14 phường;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi Cồ Như Dũng
Giờ ký: 2022-04-25
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Cồ Như Dũng

- Nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, tạo điều kiện, hỗ trợ
các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Ba
Đình có điều kiện ổn định và phát triển, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã
hội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 và những năm tiếp theo.
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