
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SCT-TTXTTM 

V/v mời tham gia Hội chợ xúc tiến 

thương mại sản phẩm OCOP và 

đặc sản vùng miền - Sóc Trăng và 

Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa 

giữa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, 

thành năm 2022 

Sóc Trăng, ngày       tháng  9  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  
 

 - Cục Xúc tiến Thương mại; Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương;   

 - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

 - Trung tâm Xúc tiến Thương mại/Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

Thương mại/Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch/ các tỉnh, 

thành phố; 

 - Các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, hệ thống phân  

phối, chợ đầu mối các tỉnh, thành phố; 

 - Các Sàn thương mại điện tử Shopee, Sendo, Tiki, Voso, Postmart;  

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các tỉnh, thành phố. 
 

 

 

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025; Công 

văn số 2030/UBND-TH ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về 

việc tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - 

Sóc Trăng năm 2022.  

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc 

Trăng năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội chợ) là sự kiện trong chuỗi hoạt động Lễ hội 

Oóc Om Bóc - Đua Ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đây là cơ hội để các địa 

phương, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và phát triển các sản phẩm OCOP, sản 

phẩm đặc sản, đặc trưng, thế mạnh của các vùng miền trên cả nước; tăng cường mở 

rộng thị trường, mở rộng kênh phân phối, kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản 

phẩm hàng hóa giữa tỉnh Sóc Trăng với các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Sở Công Thương Sóc Trăng trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp tham dự Hội chợ và các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ, cụ thể như sau: 

1. Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - 

Sóc Trăng năm 2022 

a) Thời gian, địa điểm: Từ ngày 02/11 đến 08/11/2022, tại Khu đô thị 5A 

Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

b) Quy mô: Từ 300 - 350 gian hàng. 
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c) Sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá trong Hội chợ: Sản 

phẩm thuộc các nhóm sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, chủ lực, 

thế mạnh của các địa phương, vùng miền trên cả nước. 

d) Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng (tối đa 02 gian hàng tiêu 

chuẩn) cho Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến các tỉnh, thành phố tham gia. 

2. Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, 

thành phố gắn với Lễ ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng 

a) Thời gian, địa điểm: Ngày 03/11/2022 (Thứ Năm), tại Phòng họp số 9, 

Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh, số 04 Trần Phú, Phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng (hoặc Hội trường Nhà hàng Hải Tượng, Khu đô thị 5A Mạc 

Đỉnh Chi, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). 

b) Quy mô: Dự kiến từ 160 - 200 đại biểu, gồm: Cục Xúc tiến Thương mại, 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương; Sở Công Thương, Trung 

tâm Xúc tiến các tỉnh, thành phố; các Sàn thương mại điện tử trong nước; Thường 

trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh; VNPT tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viettel Post Sóc Trăng; các siêu thị, trung 

tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, hệ thống phân phối lớn, chợ đầu mối, trạm 

dừng chân, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ 

sở sản xuất các tỉnh, thành phố trong cả nước; các cơ quan truyền thông. 

c) Khu trưng bày: Ban tổ chức Hội nghị bố trí khu trưng bày sản phẩm bên lề 

Hội nghị để doanh nghiệp các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm, 

hình ảnh, tài liệu quảng bá, giới thiệu đến các đối tác. Sản phẩm được trưng bày trên 

bàn/kệ (mỗi tỉnh/thành phố 02 bàn/kệ, diện tích bàn 1,2m  x  0,8m). 

d) Sản phẩm tham gia trưng bày, quảng bá, kết nối: Sản phẩm đặc sản, đặc 

trưng, thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong cả nước, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, ưu tiên các sản phẩm OCOP, sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, Organic,... 

 3. Thời hạn đăng ký 

Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ và Hội nghị 

nêu trên chậm nhất ngày 20/10/2022 (theo mẫu đính kèm). 

* Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương Sóc Trăng: 

Địa chỉ: Số 14 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Điện thoại: 0299.3620.231. Email: xttmsoctrang@gmail.com 

Người liên hệ:  + Hội chợ: Ông Nguyễn Phúc Duy, DĐ 0919.064.515. 

mailto:xttmsoctrang@gmail.com
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+ Hội nghị: Ông Triệu Trương Trọng Nghĩa, DĐ: 0395.847.619. 

- Công ty Cổ phần Quảng cáo và XTTM Thiên Việt: 

Địa chỉ: 98 Đường 24A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ 

Chí Minh; 

Người liên hệ: Phạm Hữu Trung, DĐ 0902.403.032. 

(Đính kèm Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và 

đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022; Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung 

cầu hàng hóa giữa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố gắn với Lễ ra mắt Sàn 

giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ SCT; 

- Cty CP QC và XTTM Thiên Việt; 

- Lưu: VT, TTXTTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Võ Văn Chiêu 
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