
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG 
 

   CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  131 /KH-UBND Chi Lăng, ngày  22  tháng 4 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tham gia trưng bày triển lãm giới thiệu các sản phẩm OCOP  

và sản vật đặc sản của huyện Chi Lăng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022; Công văn 

số 483/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 20/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm, 

trình diễn ẩm thực tại Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch tham gia trưng bày 

triển lãm giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản vật đặc sản của huyện Chi Lăng, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm quảng bá, giới thiệu những sản phẩm OCOP, các đặc sản, nông 

sản đặc trưng của huyện tới các đoàn đại biểu, các du khách và đông đảo Nhân 

dân trong dịp chào mừng 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2022); 

- Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết, quảng bá giới thiệu 

tiêu thụ sản phẩm nông sản của huyện. Góp phần quảng bá hình ảnh, nét văn hóa 

đặc trưng của vùng đất con người Chi Lăng.  

2. Yêu cầu 

Các sản phẩm trưng bày phải là sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của huyện 

(Các sản phẩm OCOP), đảm bảo chất lượng, số lượng, hình thức và vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Mỗi sản phẩm phải có thuyết minh về nguồn gốc, xuất xứ, tính 

năng, công dụng,… 

 II. NỘI DUNG 

1. Các sản phẩm trưng bày 

- Mời Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu nông lâm sản Lạng Sơn 

(Công ty Hương Hồi) trưng bày các sản phẩm Hồi và các sản phẩm khác của 

Công ty là sản phẩm đặc trưng của huyện. 

- Mời Hợp tác xã nông sản Lụa Vy, Hợp tác xã Hồng Nhung trưng bày 

các sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã. 

- Mời Hợp tác xã nông sản Chi Lăng trưng bày các sản phẩm đặc trưng 

của hợp tác xã và là sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện. 

- Mời hộ thu mua nông sản, sản xuất và bán Hà Thủ Ô đỏ Hoàng Thị 

Tình, thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình trưng bày các sản phẩm Hà Thủ Ô đỏ.  
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2. Quy cách gian hàng 

Tham dự 01 gian hàng (kích thước dài 3m, rộng 3m, cao 3,2m) và trang 

trí, trưng bày các nội dung theo đặc trưng của huyện. 

3. Thời gian 

 - Bàn giao gian hàng xong trước 9giờ 00 phút, ngày 29/4/2022. 

 - Thời gian trưng bày từ ngày 29/4 đến ngày 03/5/2022. 

 - Thời gian tháo dỡ, thu dọn xong trước ngày 4/5/2022. 

 4. Địa điểm 

 Tại Dự án Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng, thôn Hoàng Trung, xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

III. KINH PHÍ  

Ngân sách Nhà nước năm 2022 và nguồn xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, 

đảm bảo theo quy định.  

- Chủ trì mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản phẩm đặc 

trưng tham gia trưng bày sản phẩm tại gian hàng của huyện. 

- Chuẩn bị các hình ảnh về văn hóa, di tích, du lịch... để trưng bày tại gian hàng. 

- Cử cán bộ phối hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản 

phẩm tham gia thực hiện công tác trưng bày đạt hiệu quả. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng Dự 

toán đảm bảo các nội dung hoạt động trưng bày.  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan có liên quan thẩm 

định Dự toán kinh phí chi cho hoạt động trưng bày.    

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

- Chủ trì lựa chọn các clip tiêu biểu đặc sắc về di tích, du lịch huyện Chi Lăng 

và bố trí con người, thiết bị trình chiếu trong khoảng thời gian trưng. 

- Phối hợp hỗ trợ phương tiện vận chuyển sản phẩm trưng bày. 

4. Ban Quản lý di tích huyện 

 Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, chọn cử 02 viên chức, trong 

đó 01 Hướng dẫn viên tham gia các hoạt động trang trí, trưng bày và giới thiệu 

sản phẩm trong thời gian tham gia trưng bày. 

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (Công ty Hương Hồi; Hợp 

tác xã nông sản Lụa Vy; Hợp tác xã Hồng Nhung; Hợp tác xã nông sản Chi 

Lăng; hộ kinh doanh bà Hoàng Thị Tình) 
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- Lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của huyện, của doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ gia đình tham gia trưng bày tại gian hàng của huyện trong thời gian diễn 

ra Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn năm 2022.  

- Chủ động bố trí phương tiện, vận chuyển, vật dung để trưng bày và cử 

người tham gia quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm trong thời gian trưng bày sản 

phẩm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyển chọn các sản 

phẩm nông sản đặc trưng của huyện, xây dựng gian hàng trưng bày theo quy 

định. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tham gia trưng bày gian hàng tại khu vực 

trưng bày. 

- Thực hiện các nội dung tham gia trưng bày bằng nguồn tự xã hội hóa 

của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia trưng bày triển lãm giới thiệu các sản 

phẩm OCOP và sản vật đặc sản của huyện Chi Lăng./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện; 

- Các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh được mời; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu:  VT, VHTT (HVD). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

Vi Quang Trung 
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