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KẾ HOẠCH 

Tham gia Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 06/6/2018 của Ban Chỉ đạo tổ 

chức Ngày hội Na Chi Lăng; Công văn số 665/BTC ngày 20/7/2018 của Ban Tổ 

chức Ngày hội Na Chi Lăng về việc tham gia trưng bày sản phẩm tại Ngày hội 

Na Chi Lăng năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch 

tham gia trưng bày sản phẩm tại Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện 

Lộc Bình về tham dự Ngày hội Na Chi Lăng  năm 2018. 

- Thông qua Ngày hội Na Chi Lăng nhằm giới thiệu về quê hương, con 

người huyện Lộc Bình, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 

dựa trên các thế mạnh như phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, nhằm 

khuyến khích và kêu gọi các tổ chức và cá nhân có cơ hội đầu tư vào huyện để 

cùng phát triển. 

- Giới thiệu các sản phẩm truyền thống nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế 

thương mại của huyện với các bạn hàng trong và ngoài tỉnh. Góp phần tiêu thụ 

các sản phẩm sẵn có của địa phương. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và mở rộng thị trường kinh 

doanh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp đến tay người tiêu 

dùng; Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư 

giữa các nhà quản lý - nhà doanh nghiệp - nhà nông. 

- Thực hiện chủ trương tăng cường xúc tiến thương mại thị trường nội địa, 

đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2. Yêu cầu 

Gian hàng được bố trí gọn, đầy đủ, trang trọng và xúc tích, phải gây được 

lòng mến mộ của khách hàng đối với quê hương, con người và các sản phẩm 

mang tính đặc trưng của huyện  Lộc Bình. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thời gian chuẩn bị và trưng tập các sản phẩm, tư liệu… từ ngày 

05/8/2018 đến hết ngày 15/8/2018. 



2. Thời gian, Địa điểm tham gia Ngày hội: Tham gia trưng bày và giới 

thiệu sản phẩm trong 02 ngày, bắt đầu từ ngày 18/8/2018 đến hết ngày 19/8/2018, 

Tại Trung tâm giới thiệu nông sản huyện Chị Lăng (thôn Than Muội, xã Quang 

Lang, huyện Chi Lăng). 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Trưng bày, giới thiệu tổng quan phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của 

huyện trong những năm qua thể hiện bằng mô hình, tranh, ảnh, sơ đồ, biểu đồ, 

bản đồ quy hoạch… và bố trí người thuyết minh cụ thể trên từng lĩnh vực. 

2. Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, vật phẩm, hàng hoá đặc trưng của 

địa phương. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, liên 

hệ với các Doanh nghiệp và các địa phương thu thập các sản vật, sản phẩm, tư 

liệu phục vụ gian hàng. 

- Trưng tập các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã được thực hiện ở 

huyện đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân. 

- Lập dự toán kinh phí tham gia ngày hội. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện tốt kế hoạch tham gia tổ 

chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018;  

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sưu tầm sản 

phẩm thuộc ngành quản lý để trưng bày gian hàng, đồng thời kiểm tra, quản lý 

chất lượng sản phẩm hàng hóa tham gia ngày hội. 

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

- Xây dựng bố cục gian hàng, thiết kế, trang trí khánh tiết gian hàng đảm 

bảo yêu cầu và nội dung của Ban tổ chức. Ngoài băng zôn theo quy định của Ban 

tổ chức, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có trách nhiệm trang trí 

bên trong gian hàng. Nội dung có maket kèm theo trình UBND huyện duyệt. 

- Thu thập các tranh, ảnh, tài liệu, sơ đồ, biểu đồ… về tình hình phát triển 

kinh tế - văn hoá - xã hội của huyện. 

- Thực hiện hình ảnh, tư liệu, phim tư liệu…giới thiệu hình ảnh của địa 

phương, hoạt động của các ngành, giới thiệu một số doanh nghiệp tiêu biểu trên 

địa bàn. 

4. Hội Nông dân 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên hệ với các 

doanh nghiệp và các địa phương thu thập các sản vật, sản phẩm, tư liệu phục vụ 

gian hàng. 



5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí kịp thời để tổ chức tham gia 

ngày hội. 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ sưu tầm sản phẩm, mô hình, tài liệu,  để 

tham gia ngày hội báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện thông qua Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/8/2018  để tổng hợp. 

V. HÌNH THỨC TRANG TRÍ 

- Băng Zôn Trang trí gian hàng: Căng ở trước, phía trên gian hàng. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

TRIỂN LÃM THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

- Kích thước: Căn cứ vào kích thước gian hàng do Ban Tổ chức đã chuẩn bị.  

- Chất liệu: In trên bạt hoặc cắt chữ dán lên băng zôn. 

- Màu sắc: Nền đỏ chữ vàng. 

Trên đây là kế hoạch tham gia Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 của 

UBND huyện Lộc Bình. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch này./. 

Nơi nhận:     
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: KT&HT, NN&PTNT, TC-KH;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Hội Nông dân huyện;  

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.                          
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