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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và
Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên
Căn cứ Quyết định số 4010/QĐ-SHTT ngày 07/10/2020 của Cục Sở hữu
trí tuệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm
“Cam sành Hàm Yên”
Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 51-TB/TU
ngày 28/12/2020 về Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công
bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên;
Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức 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 nông, lâm, thủy sản, sản
phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang, các tỉnh, thành trong cả nước và
Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên, đã được bình chọn là sản phẩm tiêu
biểu, sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của Việt Nam trong nhiều năm qua.
Thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản
xuất, chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hoạt động giao
lưu tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng
của sản phẩm.
2. Yêu cầu
Các nội dung, hoạt động của Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công
bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên thể hiện sự giao lưu, hợp tác, phát huy giá
trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Thu hút được sự tham gia của các đơn vị,
doanh nghiệp, thương nhân, mang đến các sản phẩm, hàng hóa được sản xuất
trong và ngoài nước; phục vụ nhu cầu thăm quan, mua sắm của nhân dân. Đảm
bảo an ninh trật tự, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và của Ủy ban nhân
dân tỉnh.
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II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ

1. Tên chính thức: Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ
dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên (sau đây gọi chung là Hội chợ).
2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 19/01/2021 đến ngày 23/01/2021.
3. Địa điểm tổ chức: Tại trục đường Tân Trào, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
4. Đối tượng tham gia
Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và XTTM, các tổ chức,
đơn vị khác thuộc các tỉnh thành phố; các hiệp hội, ngành hàng; UBND các
huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang… Trong đó, chủ yếu tập trung mời các
hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị có sản phẩm chất
lượng, tiêu biểu.
5. Mặt hàng chủ yếu: Hội chợ tập trung trưng bày, giới thiệu, bán các
sản phẩm tham gia Chương trình OCOP và đã được xếp hạng sao của các địa
phương trong tỉnh và trên toàn quốc; các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm
nông sản địa phương và các sản phẩm có thương hiệu mạnh và uy tín trên thị
trường như: hàng nông, lâm, thủy hải sản, dược liệu, giống cây trồng, vật
nuôi…; các món ẩm thực mang đặc trưng của các vùng miền; các loại sinh vật
cảnh, các vật tư, thiết bị phục vụ chăm sóc sinh vật cảnh…
6. Quy mô: Quy mô dự kiến khoảng 266 gian hàng của các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài tỉnh.
7. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
8. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.
9. Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Công Thương; Sở Tài Chính; Sở Kế
hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và
Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế;
Công an tỉnh; Cục quản lý thị trường; Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và
UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
10. Nội dung hoạt động
10.1. Hội Nghị công bố đánh giá sản phẩm OCOP
- Thời gian: 13 giờ 30', ngày 19/01/2021.
- Địa điểm: Tại Nhà khách Minh Thanh. Số 182, đường Bình Ca, phường
Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.
- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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10.2. Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam
sành Hàm Yên.
10.2.1. Công tác chuẩn bị: Hoàn thiện việc giàn dựng gian hàng và trang
trí tổng thể khu vực Hội chợ trước ngày 17/01/2021.
10.2.2 Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền quảng bá về Hội chợ OCOP
Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên trước, trong
và sau Hội chợ bằng các hình thức: Băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn; Trên
phương tiện thông tin đại chúng, Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, Báo
Tuyên Quang, các trang thông tin điện tử của tỉnh; Đặt liên kết banner, Thư mời
tham gia Hội chợ tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư của các tỉnh, thành phố; Lập
Fanpage Hội chợ trên trang mạng xã hội Facebook.
10.2.3. Lễ khai mạc và tham quan Hội chợ
a) Lễ khai mạc Hội chợ OCOP và Công bố, trao quyết định chỉ dẫn địa lý
Cam sành Hàm Yên:
- Thời gian: 19h30' ngày 19/01/2021.
- Địa điểm: Tại Đại lộ Tân Trào, phường Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Nội dung: Văn nghệ chào mừng; giới thiệu đại biểu; phát biểu khai mạc;
trình chiếu clip quảng bá về các sản phẩm OCOP và cam sành Hàm Yên; Công
bố và trao Quyết định chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên; cắt băng khai mạc.
b) Thăm quan gian hàng: Ban Tổ chức mời đại biểu dự Khai mạc thăm
quan các gian hàng tại Hội chợ.
10.3. Các hoạt động bổ trợ khác
Tổ chức các chương trình văn nghệ mỗi tối trong suốt thời gian diễn ra
Hội chợ và các hoạt động vui chơi giải trí khác.
11. Thành phần đại biểu dự khai mạc Hội chợ
11.1. Đại biểu Trung ương
Bộ Công Thương; Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương; Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;
các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.
11.2. Đại biểu các tỉnh, thành phố
UBND các tỉnh, thành phố, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh,
thành phố.
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11.3. Đại biểu tỉnh Tuyên Quang
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;
Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh
đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban đảng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
tỉnh và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và đoàn thể
tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ; Hội Cam sành Hàm Yên; Công ty cổ
phần Cam sành Hàm Yên; Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Phong Lưu.
12. Hình thức trang trí và dàn dựng gian hàng
Đảm bảo trang trọng mang đậm bản sắc các dân tộc của vùng cam sành
Hàm Yên và của tỉnh Tuyên Quang, yêu cầu xây dựng maket trang trí tổng thể
báo cáo Ban Tổ chức Hội chợ thống nhất phê duyệt trước khi thực hiện. Việc bố
trí gian hàng phải đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu phù hợp loại hình hàng hóa
của Ban Tổ chức và doanh nghiệp.
13. Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức và
quản lý các hoạt động tại Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ
dẫn địa lý cam sành Hàm Yên.
- Thường trực công tác tổ chức Hội chợ, giám sát theo dõi nắm bắt tình
hình; giải quyết hoặc báo cáo Trưởng ban Tổ chức giải quyết những vấn đề phát
sinh trong quá trình tổ chức Hội chợ. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả
Hội chợ.
- Tham mưu, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội chợ và quy chế quản
lý Hội chợ.
- Thiết kế, In thư mời tham dự Hội chợ.
- Tổ chức lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân để phối hợp
tổ chức Hội chợ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Hội chợ; dự thảo bài phát biểu khai
mạc Hội chợ của Lãnh đạo tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức Lễ Khai mạc, đón
tiếp đại biểu các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh tham gia Hội chợ và dự lễ
khai mạc; bố trí sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu dự lễ khai mạc Hội chợ; thống nhất
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đại biểu giới thiệu dự lễ khai mạc, đại biểu cắt băng khai mạc; phối hợp với các
đơn vị hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi theo sơ đồ.
- Lập, tổng hợp danh sách mời đại biểu dự khai mạc Hội chợ; trực tiếp
liên hệ mời, xác nhận đại biểu thuộc Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố; Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các
tỉnh, thành phố tham dự khai mạc Hội chợ.
- Mời các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia gian hàng tại Hội chợ như:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố, Liên minh hợp tác xã, các Hiệp hội Doanh nghiệp...
- Tổ chức mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ.
Đồng thời, tiếp nhận đăng ký và phê duyệt các doanh nghiệp tham gia Hội chợ.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và các ngành liên quan
xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội chợ, gửi Sở Tài chính thẩm định trước
ngày 10/01/2021.
- Lên sơ đồ, sắp xếp bố trí gian hàng cho các doanh nghiệp.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong các việc như:
cung cấp điện, nước, vệ sinh, bảo vệ, an ninh trật tự...
- Cử cán bộ thường trực trong suốt thời gian tổ chức Hội chợ để quản lý
và giải quyết kịp thời những phát sinh vướng mắc.
- Phối hợp với các ngành liên quan giúp đỡ các thủ tục về người, hàng
hóa, phương tiện của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ.
- Xây dựng maket: Các tài liệu tuyên truyền, băng zôn khẩu hiệu, trang trí
tổng thể, sân khấu khai mạc trình BTC Hội chợ phê duyệt. Đồng thời tổ chức
triển khai in ấn, sản xuất trang trí khi đã được duyệt.
- Lập Fanpage giới thiệu, tuyên truyền về Hội chợ trên trang mạng xã hội
Facebook.
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang, Báo Tuyên
Quang thực hiện chương trình quảng cáo bằng các ấn phẩm tuyên truyền và
phương tiện thông tin đại chúng.
- Lập báo cáo kết quả về công tác tổ chức Hội chợ và tổ chức thanh quyết
toán các khoản kinh phí liên quan đến công tác tổ chức Hội chợ theo quy định.
2. Sở Công Thương
- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh thực hiện công tác tổ chức
Hội chợ, giám sát theo dõi nắm bắt tình hình; Giải quyết hoặc báo cáo Trưởng
Ban Tổ chức giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Hội chợ.
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- Lập danh sách đại biểu thuộc ngành Công Thương về dự và tham gia
Hội chợ, gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổng hợp.
- Phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc, đón tiếp các đoàn đại biểu Trung ương
và các tỉnh tham gia hội chợ và dự Lễ khai mạc.
- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh vận động các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ.
- Cử cán bộ thường trực trong suốt thời gian tổ chức Hội chợ để quản lý
và giải quyết kịp thời những phát sinh vướng mắc.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị Công bố đánh giá các sản
phẩm OCOP năm 2020; chủ động mời các thành phần đại biểu tham gia Hội
nghị.
- Lập danh sách đại biểu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
dự khai mạc Hội chợ, gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổng hợp liên hệ mời,
xác nhận đại biểu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự khai mạc
Hội chợ.
- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh vận động các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ.
- Phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc, đón tiếp các đoàn đại biểu Trung ương
và các tỉnh tham gia hội chợ và dự Lễ khai mạc.
4. Sở Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc, đón tiếp các đoàn đại biểu Trung ương
và các tỉnh tham gia hội chợ và dự Lễ khai mạc.
- Phối hợp với UBND huyện Hàm Yên tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết
định chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên.
- Lập danh sách đại biểu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ dự khai mạc
Hội chợ, gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổng hợp; liên hệ mời, xác nhận đại
biểu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ dự khai mạc Hội chợ.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức công tác tuyên
truyền, quảng cáo chung về Hội chợ, tập trung từ ngày 10/01/2021 và liên tục
trước khi khai mạc và trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (hình thức tờ rơi, treo
băng rôn, phướn và quảng cáo trên báo, đài).
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- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Xây dựng chương trình văn
nghệ chào mừng tại Lễ khai mạc Hội chợ.
- Phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc, đón tiếp các đoàn đại biểu Trung ương
và các tỉnh tham gia Hội chợ và dự Lễ khai mạc.
6. Sở Tài Chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội chợ OCOP
Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên trình Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.
7. Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
phân luồng giao thông tại các khu vực tổ chức Hội chợ.
8. Cục Quản lý thị trường: Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
kiểm tra hàng hóa phục vụ tại Hội chợ đảm bảo giá cả và chất lượng hàng hóa...
9. Sở Y tế: Kiểm tra, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19
và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm các loại hàng hóa tại Hội chợ đảm bảo
vệ sinh, an toàn thực phẩm.
10. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị chức năng bố trí lực lượng, đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức Hội chợ.
11. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng tổ chức Hội chợ trước
ngày 10/01/2021 để giàn dựng gian hàng đúng tiến độ.
- Tổ chức tham gia từ 04 gian hàng trở lên giới thiệu thành tựu Kinh tế Xã hội và các sản phẩm OCOP của thành phố và vận động các doanh nghiệp
trên địa bàn tham gia các gian hàng Hội chợ.
- Chỉ đạo UBND phường Tân Quang xây dựng phương án và tổ chức
trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy trong suốt thời gian diễn ra hội chợ thu phí theo
nguyên tắc nộp ngân sách phường để tự cân đối theo quy định.
12. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ công bố và trao Quyết định chỉ
dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên.
- Xây dựng dự toán cho Lễ Công bố và trao Quyết định chỉ dẫn địa lý
Cam sành Hàm Yên gửi Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh tổng hợp chung.
- Tổ chức tham gia 36 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm Cam sành
Hàm Yên và giới thiệu thành tựu Kinh tế - Xã hội, các sản phẩm OCOP của huyện.
- Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các gian hàng tại Hội chợ.
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13. Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa,
Na Hang, Lâm Bình
Tổ chức tham gia từ 04 gian hàng trở lên giới thiệu thành tựu Kinh tế - Xã
hội và các sản phẩm OCOP của huyện và vận động các doanh nghiệp trên địa
bàn tham gia các gian hàng Hội chợ.
14. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia gian hàng và
quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm.
15. Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang
- Viết bài, đưa tin tuyên truyền quảng bá về Hội chợ OCOP Tuyên Quang
2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên trước, trong và sau Hội chợ.
- Đài Phát thanh - Truyền hình chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hàm Yên xây dựng clip về các sản
phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang và công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên
(Thời lượng 7-10 phút)
16. Điện lực Tuyên Quang
Đảm bảo nguồn điện liên tục, phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Hội
chợ. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.
Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ để giải
quyết những vấn đề phát sinh trong Hội chợ. Những vướng mắc, tồn tại (nếu có)
đề nghị các ngành, đơn vị phản ánh về Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh để tổng
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.
ơ

Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các phó CVP của ỦBND tỉnh;
- Chuyên viên NLN, CN;
- Lưu: VT (hòa).

Nguyễn Thế Giang
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