
 

 

Kính gửi:  

- Các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại Đồng Nai năm 2020 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 29/4/2020; 

Căn cứ công văn số 535/TTXTTMĐT ngày 16/9/2020 của Trung tâm Xúc 

tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang về việc mời tham gia Hội chợ Nông 

nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang; 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai trân trọng thông báo quý doanh 

nghiệp; quý hội, hiệp hội thông báo đến các doanh nghiệp thuộc hội, hiệp hội 

tham gia chương trình 

I. Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng Bằng sông 

Cửu Long, tỉnh An Giang năm 2020 

Hội chợ là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu 

các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương: thực phẩm - ẩm thực, đồ uống, 

thảo dược, vải và may mặc, nội thất – trang trí – lưu niệm và dịch vụ du lịch 

nông thôn…., trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thị trường, tiếp cận và tìm kiếm 

khả năng phát triển sản xuất. 

1. Thời gian: Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 08/11/2020; 

2. Địa điểm: Khu Quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ, đường Trần Quang Diệu, 

phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (đối diện trụ sở Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang; 

3. Quy mô: trên 200 gian hàng 

4. Chính sách hỗ trợ: miễn phí tiền thuê gian hàng khi tham gia triển lãm, 

giới thiệu các sản phẩm đặc sản, OCOP của địa phương (mỗi đơn vị 02 gian 

hàng) 

4. Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang 

+ Địa chỉ: Số 02 A Ngô Gia Tự, Tp. Long Xuyên, An Giang 

+ Điện thoại: 0296.3.945.006   + Người liên hệ: 0939.995.202 

+ Email: uyenvo242@gmail.com 

SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 

Số: 

V/v mời tham gia Hội chợ nông nghiệp và 

sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long, tỉnh An Giang năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Đồng Nai, ngày        tháng        năm  
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 II. Chính sách hỗ trợ trong Chương trình Xúc tiến Thương mại 2020 

tỉnh Đồng Nai: 

Để tạo điều kiện các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai giới thiệu sản phẩm, 

quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sản xuất, kinh 

doanh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, cơ sở sản xuất một phần kinh phí thuê gian hàng tham gia Hội chợ triển 

lãm nêu trên 

1. Kinh phí hỗ trợ:  

Hỗ trợ từ chương trình Xúc tiến Thương mại của tỉnh: Hỗ trợ tối đa không 

quá 70% chi phí thuê gian hàng, trong đó hỗ trợ cho đối tượng kinh doanh mặt 

hàng đồ gỗ, thủ công, mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, không quá 

04 gian/lần hội chợ, các đối tượng kinh doanh mặt hàng khác không quá 02 

gian/lần hội chợ (theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của 

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và Quyết 

định số 1344/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc Ban hành Chương trình Xúc 

tiến Thương mại năm 2020 tỉnh Đồng Nai. Trung tâm XTTM Đồng Nai sẽ thông 

báo mức hỗ trợ cụ thể đến các doanh nghiệp sau khi tổng hợp phiếu đăng ký 

tham gia của các doanh nghiệp); 

2. Danh mục các sản phẩm và đối tượng hỗ trợ: được quy định trong 

Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc Ban hành Chương trình 

Xúc tiến Thương mại năm 2020 tỉnh Đồng Nai 

3. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ và thủ tục thanh quyết toán  

a. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ: 

- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, doanh nghiệp ký tên, đóng dấu); 

- Phiếu đăng ký tham gia hội chợ triển lãm trong nước (mẫu số 1, doanh 

nghiệp ký tên, đóng dấu). 

b. Hồ sơ thanh quyết toán: 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu số 4, doanh nghiệp ký tên, đóng dấu); 

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng (gian 

hàng) với Ban tổ chức Hội chợ; 

- Hóa đơn thuê mặt bằng (gian hàng) bản chính; 

- 03 tấm hình chụp tổng quan gian hàng của doanh nghiệp tham gia hội chợ 

triển lãm (02 tấm có góc nhìn khác nhau- thấy bảng hiệu, tên đơn vị và 1 tấm 

chụp cổng chính thấy tên hội chợ); 

- Báo cáo của Ban tổ chức hội chợ về số lượng gian hàng, số lượng doanh 

nghiệp tham gia; 

- Báo cáo kết quả doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm; 
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- Các chứng từ hợp lệ liên quan khác. 

Sau khi kết thúc Hội chợ, trong vòng 10 ngày làm việc, các đơn vị đã đăng 

ký hỗ trợ và tham gia Hội chợ phải gửi các thủ tục, hồ sơ theo quy định và báo 

cáo kết quả về Trung tâm để nghiệm thu, thanh quyết toán hỗ trợ. 

4. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký hỗ trợ: Gửi về Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại Đồng Nai trước 15 ngày tính đến ngày khai mạc Hội chợ triễn lãm. 

5. Quý doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai 

+ Địa chỉ: 02, Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.  

+ Điện thoại: 0251.822.220,    + Fax: 0251.840.518.  

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Hội chợ Triển lãm, 0904 587 058 (chị Yến), 

0937 959 769 (anh Thọ) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

-Như trên; 

- Lưu: VT, HCTL. 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lĩnh 
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