
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ các tỉnh, 

thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận 
____________________________ 

 
 

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022. Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-BCT ngày 28/12/2021 của 

Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021. 

Công văn số 654/CTĐP-KHTH ngày 08/9/2021 của Cục Công Thương địa phương 

về việc giao Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đăng cai, phối hợp với Cục Công 

Thương địa phương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội 

chợ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh 

Thuận. 

 Để công tác tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ 

các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận 

đạt hiệu quả, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức, triển khai thực 

hiện với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Đây là dịp để ngành Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực Miền 

Trung - Tây Nguyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, cùng hỗ trợ, hợp tác để 

phát triển.  

- Giới thiệu thành tựu phát triển ngành Công Thương, đặc biệt là lĩnh vực 

phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh/thành phố khu 

vực Miền Trung - Tây Nguyên. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao thương, học 

tập, trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công 

nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường. 

- Mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa các ngành, các địa phương trong khu 

vực Miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh/thành phố trong cả nước; liên kết hoạt 

động và hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh 

và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Là dịp để Ninh Thuận giới thiệu với các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu 

vực những thành tựu về phát triển công nghiệp - thương mại đạt được trong những 
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năm qua, nhất là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đồng thời quảng bá hình  

ảnh Ninh Thuận đến với các tỉnh trong khu vực và trong cả nước. 

2. Yêu cầu: 

- Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương và 

đơn vị tổ chức để tổ chức các Hội nghị, Hội chợ thành công theo đúng tiến độ, đạt 

mục tiêu đề ra. 

- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ khuyến công, xúc tiến 

thương mại tích cực tham gia Hội chợ, các hội nghị, hội thảo chuyên đề; tham gia 

Hội chợ đa dạng về sản phẩm hàng hóa, đại diện cho từng ngành hàng, từng địa 

phương; qua Hội chợ đạt được nhiều kết quả trong hoạt động xúc tiến thương mại. 

- Gian hàng giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm thể hiện văn minh 

thương mại, tổ chức phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đối với 

khách tham quan, mua sắm. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn tiêu dùng; phối hợp tổ chức các 

hoạt động trong Hội chợ như vui chơi, giải trí, ca nhạc, ẩm thực,… nhằm thu hút 

khách tham quan, mua sắm. 

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh, an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ trong và 

ngoài khu vực Hội chợ. 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI CHỢ: 

1. Hội nghị Kết nối cung cầu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và một 

số tỉnh/thành phố trong nước: 
- Chủ trì: Vụ thị trường trong nước và Sở Công Thương Ninh Thuận chủ trì. 

- Thời gian dự kiến: 01 buổi, trong quý III/2022. 

- Thành phần tham dự: Vụ thị trường trong nước; Lãnh đạo và cán bộ các Sở 

Công Thương, Trung tâm Khuyến công/Trung tâm Khuyến công & XTTM các tỉnh; 

Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Ninh Thuận; Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các 

huyện, thị xã, thành phố tỉnh Ninh Thuận; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 

tham gia kết nối cung cầu và các cơ quan thông tấn, báo chí.  

- Số lượng dự kiến khoảng 250 người. 

2. Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên năm 2022. 

 - Thời gian dự kiến: 01 buổi, trong quý III/2022.  

- Do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Ninh Thuận đồng chủ trì. 

- Thành phần đại biểu tham dự: Các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương; đại diện 

Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên; các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và một số 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Số lượng dự kiến khoảng 300 người. 

3. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền 

Trung – Tây Nguyên năm 2022 
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- Thời gian tổ chức: dự kiến 07 ngày, trong quý III/2022 

- Địa điểm: Quảng trường 16/4 tỉnh, thành phố Phan Rang– Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Công Thương; UBND tỉnh Ninh Thuận. 

- Đơn vị tổ chức: Cục Công Thương địa phương; Sở Công Thương tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh 

Thuận; Đơn vị tổ chức Hội chợ. 

- Đơn vị thông tin: Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (Báo Ninh Thuận; Báo Công Thương; kênh truyền hình quốc gia VTV8 khu 

vực miền Trung – Tây Nguyên, VOV, ...) 

- Quy mô: Dự kiến khoảng 310 gian hàng tiêu chuẩn. 

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022 cho các cơ sở công nghiệp nông 

thôn khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.  

4. Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung 

-Tây Nguyên, năm 2022 tại Ninh Thuận 

- Thời gian dự kiến: 01 ngày, trong quý III/2022 

- Do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì. 

- Thành phần đại biểu tham dự: Các Cục, Vụ, các doanh nghiệp thuộc Bộ 

Công Thương; đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công của 15 tỉnh, 

thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; các sở, ban ngành; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh và một số doanh nghiệp của tỉnh. Số lượng dự kiến khoảng 450 người. 

Các Hội nghị và Hội chợ nêu trên sẽ được tổ chức thành một chuỗi sự kiện 

trong khoảng thời gian 07 ngày. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Kinh phí tổ chức các hội nghị ngành Công Thương và Hội nghị 

Khuyến công. 

Từ nguồn ngân sách địa phương đã giao trong dự toán đầu năm tại Quyết định 

số 148/QĐ-SCT ngày 31/12/2021 của Sở Công Thương về việc giao trong dự toán 

chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị thuộc Sở Công thương; nguồn 

kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ; Bộ Công Thương hỗ trợ (nếu có) và nguồn 

xã hội hóa. 

2. Kinh phí tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

Dự kiến kinh phí tổ chức 2.170 triệu đồng, từ các nguồn vốn sau: Nguồn vốn 

hỗ trợ từ Chương trình khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương cấp năm 2022 

và nguồn kinh phí xã hội hóa của đơn vị tổ chức Hội chợ. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để đạt được mục tiêu và triển khai tốt các nội dung trên góp phần tổ chức 

thành công các hội nghị, hội chợ và hoạt động chính trong thời gian tổ chức các sự 

kiện, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương: 

- Tham mưu lãnh đạo Bộ Công Thương có văn bản gửi Sở Công Thương các 

tỉnh, thành phố tham gia các hội nghị, hội chợ và các hoạt động chính trong thời 

gian tổ chức các sự kiện và vận động các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông 

thôn, các làng nghề tham gia Hội chợ. 

- Phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị nội dung, mời 

các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tham gia tổ chức thành công các Hội nghị, 

Hội chợ. 

- Thực hiện các công việc của Ban tổ chức liên quan đến thẩm quyền giải 

quyết của Bộ Công Thương và các nhiệm vụ khác có liên quan. 

2. Sở Công Thương: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu cho UBND 

tỉnh thành lập Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công 

Thương, Hội nghị Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu khu vực miền Trung  - Tây nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận. 

- Phối hợp với Cục Công Thương địa phương, đơn vị tổ chức Hội chợ vận 

động các Sở Công Thương, các đơn vị dịch vụ khuyến công và xúc tiến thương 

mại các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực miền Trung - Tây nguyên, các 

doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ. 

- Thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc, ban hành kế hoạch chi tiết trong 

cơ quan để thực hiện, theo dõi, đôn đốc các công việc liên quan; thường trực và 

làm đầu mối liên hệ các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức hội nghị, hội chợ. 

-  Chủ trì tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức 

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây 

nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận bảo đảm tiết kiệm và đạt hiệu quả. Đồng thời chỉ 

đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với đơn vị trúng 

thầu tổ chức hội chợ lập Kế hoạch tổ chức thành công Hội chợ triển lãm hàng công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung -Tây nguyên năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí phục vụ các 

hội nghị, hội chợ ngoài kinh phí đã được hỗ trợ từ nguồn kinh phí Khuyến công 

quốc gia năm 2022, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch chung, báo cáo 

UBND tỉnh. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 
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3. Sở Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp 

luật về phân cấp ngân sách nhà nước, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa 

phương 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép cho các hoạt động quảng cáo 

của Hội chợ theo đúng quy định. Hỗ trợ một số tiết mục múa, hát với chủ đề ca 

ngợi về con người và vùng đất Ninh Thuận để phục vụ khai mạc các Hội nghị và 

Hội chợ.  

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp vận động các hộ sản 

xuất các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh tham gia Hội chợ. 

6. Sở Giao thông vận tải: 

- Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ công tác bố trí gian hàng thuộc phạm vi các 

tuyến đường nội bộ trong khu vực tổ chức Hội chợ. 

- Phối hợp Công an tỉnh, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức 

phân luồng giao thông, đảm bảo công tác an toàn giao thông trong suốt thời gian 

Hội chợ. 

7. Sở Y tế kiểm tra, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí trực 

cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để hỗ trợ 

và chăm sóc về sức khỏe các đại biểu trong suốt thời gian diễn ra các hội nghị và 

hội chợ. 

8. Công an tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tổ chức để xây dựng và triển 

khai Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối an 

toàn các hội nghị, hội chợ. Tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho các 

phương tiện vận chuyển dừng, đỗ để tập kết hàng hóa tham gia hội chợ. 

9. UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm:  

- Phối hợp Sở Công Thương bố trí địa điểm tổ chức hội chợ tại Quảng trường 

16/4 tỉnh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị tổ chức hội chợ để đảm 

bảo công tác an ninh – trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Cấp phép 

cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Hội chợ theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và 

Truyền thanh thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thực hiện tuyên truyền, quảng bá 

về hội chợ trên phương tiện thông tin truyền thông của thành phố.  

 10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Thuận và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với 

Ban Tổ chức đưa tin, phát sóng giới thiệu, quảng bá về các Hội nghị, Hội chợ. 

11. Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa (xuất 

xứ hàng hóa, chất lượng...) trưng bày và bán sản phẩm tại hội chợ. 

12. UBND các huyện tùy theo điều kiện tổ chức khu gian hàng của tỉnh, chỉ 

đạo các phòng, ban chuyên môn vận động doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tích 
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cực tham gia hội chợ. Thực hiện tuyên truyền quảng bá về hội chợ trên phương 

tiện thông tin truyền thông của địa phương. 

13. Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận, 

Công ty Cổ phần công trình đô thị Ninh Thuận, Công ty TNHH thương mại 

sản xuất Nam Thành – Ninh Thuận: Đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn 

(24/24h), cung cấp nước sạch và phối hợp hỗ trợ trong các hoạt động dịch vụ (thu 

gom rác thải, vệ sinh môi trường, ...) tại khu vực tổ chức Hội chợ trong suốt quá 

trình diễn ra Hội chợ, đặc biệt là đêm khai mạc hội chợ. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ 

thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện công việc về Sở Công Thương để tham 

mưu cho Ban Tổ chức giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác 

chỉ đạo điều hành thống nhất, tổ chức thành công các Hội nghị và Hội chợ khu vực 

miền Trung – Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Cục Công Thương địa phương; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TC, VHTTDL, NNPTNT, GTVT, TTTT, YT,  

- Công an tỉnh, Cục QLTT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Thuận; 

- Cty: Điện lực NT, CP cấp nước NT; 

- Công ty TNHH TM-SX Nam Thành; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, KTTH Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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