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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI
Bạc Liêu, ngày 11 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
 - Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố;
 - Các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 11855/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015, trong đó có việc 
tổ chức Hội chợ “Công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2015”, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao Sở Công Thương Bạc Liêu phối hợp với Cục Xúc tiến 
Thương mại – Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ nêu trên từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 
12 năm 2015 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm tỉnh Bạc Liêu (thuộc Khu Địa ốc, phường 1, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Hội chợ được tổ chức với quy mô trên 300 gian hàng, dự kiến có sự tham gia của hơn 
150 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; đồng thời, là cơ hội để các địa phương, các doanh 
nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác, trưng bày, giới thiệu các mặt 
hàng công nghiệp, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thiết bị máy móc, hàng gia dụng... Ngoài 
ra, tại Hội chợ còn diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí, các chương trình ca nhạc hàng đêm 
phục vụ nhu cầu mua sắm và giải trí của Nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các địa phương lân cận.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trân trọng kính mời Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, các đơn vị, các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp trong và ngoài 
tỉnh Bạc Liêu đăng ký tham gia, góp phần cho sự thành công của Hội chợ “Công thương khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2015”. Riêng đối với các tỉnh, thành phố khu 
vực ĐBSCL mỗi địa phương được miễn phí 100% chi phí thuê 02 gian hàng tiêu chuẩn và 
giảm thêm 50% chi phí thuê thêm gian hàng tại Hội chợ (mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu 
đồng/đơn vị) theo quy định của Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Sở Công Thương Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành, 
phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, điện thoại: 07813.820.987, fax: 07813.820.987, 
gặp cô Phan Thị Kiều Trinh, điện thoại: 0914.999.990.

Trân trọng kính mời!

  

         Lê Minh Chiến



Bạc Liêu, vùng đất một thời của những bậc vương 
tôn, công tử nổi tiếng giàu có bậc nhất Nam kỳ; Nơi hội 
tụ giao thoa ba nền văn hóa dân tộc của Kinh, Hoa, Khmer 
và những bản sắc, phong tục sinh hoạt, tín ngưỡng phong 
phú, độc đáo…

Ngày nay, Bạc Liêu đổi thay nhiều với sông rộng, cầu 
cao, đường đi, phố xá ngược xuôi, trên bến, dưới thuyền… 

Bạc Liêu còn được biết đến là chiếc nôi của đàn tranh, 
đàn kìm hòa nhau đưa tiếng hát lời ca đi vào cuộc sống; Là 
quê hương soạn giả Cao Văn Lầu với bản “Dạ cổ hoài lang” 
bất hủ; Và cũng là địa phương đầu tiên tổ chức Lễ hội Đờn 
ca tài tử Quốc gia năm 2014 cùng với sự kiện Lễ đón nhận 
bằng của Unesco công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam 
bộ - Việt Nam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại.

Khám phá Bạc Liêu…



TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG 
HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2015 TẠI TỈNH BẠC LIÊU

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
1. Hội thi Chim cảnh và Triển lãm các sản phẩm liên quan
- Thời gian: Từ ngày 18 đến 24 tháng 12 năm 2015 
- Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm Hội chợ - Triển lãm 
tỉnh Bạc Liêu
- Đơn vị tổ chức và phối hợp: Trung ương Hội sinh vật cảnh 
Việt Nam – Liên hiệp các Tổ chức chim cảnh Việt Nam; Công 
ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú (TP. HCM)

2. Không gian văn hóa ẩm thực Nam bộ
- Thời gian: Từ ngày 18 đến 24 tháng 12 năm 2015 
- Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm Hội chợ - Triển lãm 
tỉnh Bạc Liêu
- Quy mô: dự kiến 50 gian tiêu chuẩn
- Đơn vị tham gia: Nhà hàng, khách sạn trong tỉnh cùng với 
Công ty CP Hướng nghiệp Á Âu, Thương hiệu Bánh xèo 10 
Xiềm và các thương hiệu ẩm thực khác. 

3. Hội thi ẩm thực
- Thời gian: Ngày 19 tháng 12 năm 2015 
- Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm Hội chợ - Triển lãm 
tỉnh Bạc Liêu.
- Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bạc Liêu
- Thành phần tham gia: Cán bộ nữ của các Sở, Ngành trong 
tỉnh

4. Không gian văn hóa cà phê nguyên chất
- Thời gian: Từ ngày 18 đến 24 tháng 12 năm 2015 
- Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm Hội chợ - Triển lãm 
tỉnh Bạc Liêu
- Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông 
Tinh Tú (TP. HCM); Hội Batender Sài Gòn
Thành phần tham gia: Các thương hiệu cà phê được sản xuất 
từ cà phê nguyên chất

1. Hội chợ Công thương Khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Bạc 
Liêu năm 2015
- Thời gian:  Từ ngày 18 đến 24 tháng 12 năm 2015 
- Địa điểm:  Tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm tỉnh Bạc Liêu
- Quy mô:  350 gian hàng tiêu chuẩn
- Chủ đầu tư:  Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú 
(TP. HCM)

Sự KiệN ấN TượNg: 
 Chủ tịch Hội Bartender Sài Gòn chia sẻ cách chọn và sử dụng cà phê nguyên chất 

 Dùng thử cà phê miễn phí: do các Công ty kinh doanh cà phê tài trợ



QUY MÔ HỘi CHợ
 Hội chợ dự kiến quy tụ 350 gian hàng tiêu chuẩn và 150 
doanh nghiệp của tỉnh Bạc Liêu, các tỉnh/ thành Khu vực 
ĐBSCL và mời mở rộng một số tỉnh/ thành khu vực Đông 
Nam bộ, Miền trung, Tây Nguyên…

QUY HOẠCH TRưNg BÀY
 Khu triển lãm thành tựu kinh tế tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh/ 
thành khu vực ĐBSCL
 Khu Hội thi chim cảnh và Triển lãm các sản phẩm liên quan
 Khu ẩm thực món ngon Nam bộ và các hội thi liên quan
 Khu vực các tỉnh/ thành trưng bày sản phẩm ngành Công 
thương
 Khu vực doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu
 Khu vực doanh nghiệp các tỉnh/ thành cả nước với đa 
dạng ngành hàng, sản phẩm gồm:
- Sản phẩm máy móc phục vụ công nghiệp, xây dựng
- Sản phẩm máy móc phục vụ nông – ngư nghiệp, đánh bắt, 
con giống, vật nuôi, giống cây trồng
- Sản phẩm nội thất, thủ công mỹ nghệ, làng nghề
- Sản phẩm kim khí điện máy
- Sản phẩm may mặc, phụ kiện, hóa mỹ phẩm và các nhu yếu 
phẩm hàng ngày
- Sản phẩm các ngành dịch vụ: ngân hàng, du lịch, giải trí…

THÔNg TiN giAN HÀNg
- Quy cách: 01 gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3m x 3m) bao gồm 
khung nhôm, vách ngăn, pallet, thảm trải, 01 bàn, 02 ghế, 
02 bóng đèn neon 1,2m, 01 ổ cắm điện 220V/5A và 01 bảng 
tên đơn vị.
 Đơn giá (Đã bao gồm 10% thuế VAT)
- Gian hàng tiêu chuẩn: 6.000.000đ/gian
- Đất thuê tự dựng: 440.000đ/m2

ĐỐi TượNg, THỦ TỤC VÀ MỨC KiNH PHÍ ĐượC HỖ TRợ 
 Các doanh nghiệp đáp ứng được quy định chính sách hỗ 
trợ của chương trình XTTMQG trên cả nước; có năng lực kinh 
doanh, năng lực xuất khẩu, sản phẩm có mẫu mã đẹp và 
chất lượng phù hợp với thị trường, tham gia hội chợ phải có 
khả năng và nghiệp vụ.
 Mức hỗ trợ: Ban tổ chức hỗ trợ 50% phí thuê gian hàng 
hoặc đất trống theo quy định của Chương trình Xúc tiến 
Thương mại Quốc gia nhưng không vượt quá 10.000.000 
đồng/ đơn vị
 Thủ tục hợp lệ được hỗ trợ bao gồm: 
- Bản đăng ký tham gia (theo mẫu);
- Hợp đồng kinh tế (theo mẫu);
- Thanh lý hợp đồng (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính);
- Báo cáo kết quả tham gia hội chợ (theo mẫu).

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – BẠC LIÊU NĂM 2015

Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia (XTTMQG)
Lễ khai mạc: 18g00 ngày 18/12/2015
Lễ bế mạc: 17g00 ngày 24/12/2015

Giờ mở cửa: 8g00 đến 22g00 hàng ngày 
Riêng đêm 24/12 - đêm Noel mở cửa đến 23g00
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