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

Số: 60/KH-UBND

Phú Vang, ngày 03 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức “Ngày Hội thƣơng mại và làng nghề truyền thống
huyện Phú Vang” năm 2018
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:
Công văn số 9134/UBND-CT ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc thống nhất danh mục Ngày hội tổ chức trong năm 2018;
Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện
Phú Vang về tổ chức Festival “Thuận An biển gọi” năm 2018,
II. MỤC TIÊU:
- “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống huyện Phú Vang” năm
2018 là một trong những nội dung của lễ hội Festival “Thuận An biển gọi” năm
2018 và là nơi giao lưu văn hoá, kinh tế thương mại tạo môi trường thuận lợi cho
phát triển kinh tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất truyền thống
trên địa bàn huyện Phú Vang học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm,
xúc tiến thị trường, tiêu thụ các sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương.
- Kích cầu sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo cầu nối giữa cơ sở sản xuất với người tiêu dùng,
góp phần phát triển sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp nhằm bảo tồn,
phát triển các ngành nghề truyền thống trên địa bàn huyện Phú Vang nói riêng và
tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.
- Liên kết xúc tiến thương mại, là nơi giao lưu hợp tác giữa các địa phương,
các doanh nghiệp trong tỉnh.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Tên chƣơng trình: “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống
huyện Phú Vang” năm 2018.
2. Thời gian: Diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 27 đến 29 tháng 4 năm 2018.
3. Địa điểm tổ chức: Bãi biển Thuận An, thị trấn Thuận An, huyện Phú
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Đối tƣợng tham gia: Các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến
thương mại, đầu tư, du lịch,…
5. Sản phẩm:
- Sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và quà tặng.
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- Sản phẩm nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến.
- Sản phẩm dệt may, giầy da, phụ liệu.
- Hàng công nghiệp: Kim khí, vật tư, điện tử, điện lạnh,…
- Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.
- Văn hóa phẩm, văn phòng phẩm.
- Các mặt hàng tiêu dùng.
- Các dịch vụ: Du lịch, ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, tư vấn, xúc
tiến thương mại, xúc tiến đầu tư,…
6. Quy mô: Dự kiến quy mô 30 gian hàng, chia làm 03 khu vực:
a) Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng lưu niệm, thủ công mỹ
nghệ, đặc sản truyền thống và các sản phẩm làng nghề truyền thống, làng nghề của
huyện, các huyện/thị xã/thành phố bạn.
- Quy mô: Khoảng 24 gian hàng.
b) Khu vực trưng bày, kinh doanh thương mại – dịch vụ tổng hợp.
- Quy mô: Khoảng 04 gian hàng.
c) Khu vực ẩm thực.
- Quy mô: Khoảng 02 gian hàng.
* Ghi chú: Căn cứ vào tình hình triển khai, số gian hàng có thể thay đổi để
đảm bảo phù hợp thực tiễn.
7. Các hoạt động chính tại ngày hội:
- Lễ khai mạc ngày hội.
- Hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa và ký kết hợp đồng kinh tế.
8. Cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức và phối hợp thực hiện:
a) Cơ quan chỉ đạo:
- Sở Công Thương.
- UBND huyện Phú Vang.
b) Cơ quan tổ chức thực hiện:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.
c) Cơ quan phối hợp:
- Các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa thông tin, phòng
Tài chính và Kế hoạch, Đài truyền thanh, Điện lực huyện Phú Vang,…
- Đơn vị tổ chức sự kiện.
- UBND các xã và thị trấn.
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IV. PHƢƠNG ÁN TRIỂN KHAI:
1. Công tác tuyên truyền quảng bá:
- Thực hiện tuyên truyền quảng bá, đưa thông tin trên báo đài địa phương và
trang thông tin điện tử của huyện.
- Tổ chức xúc tiến mời các địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh
nghiệp tham gia.
- Thiết lập các nội dung của hoạt động ngày hội đăng tải trên trang thông tin
điện tử của huyện.
- Tổ chức treo băng rôn, cờ phướn quảng cáo:
+ Tiến hành quảng cáo 16 băng rôn ngang qua đường và 30 băng dọc tại các
địa điểm như: Trung tâm “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống huyện
Phú Vang” năm 2018, thị trấn Thuận An, Phú Dương, Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú
Đa, Vinh Thanh,...
+ Treo 100 cờ phướn trên các trục đường chính đến với Lễ hội như: QL 49A,
49B, Tỉnh lộ 10A, Trung tâm Huyện lỵ Phú Đa,…
2. Công tác vận động tham gia ngày hội:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn vận
động các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, ngành nghề truyền thống
trên địa bàn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban Nhân dân các
xã, thị trấn vận động các làng nghề truyền thống, làng nghề đã được UBND tỉnh
công nhận tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
- Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở,
ngành nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tham
gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
3. Thiết kế, trang trí tổng thể ngày hội:
- Khảo sát mặt bằng, xây dựng sơ đồ tổng thể khu vực ngày hội, khu vực gian
hàng, lên phương án trang trí ngày hội trên cơ sở bố trí hợp lý các khu vực trưng bày
thể hiện tính chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ và khoa học.
- Thiết lập các cổng ra vào bao gồm 01 cổng chính bảo đảm an toàn, thẩm mỹ,
tiện lợi.
- Xây dựng kịch bản, thiết kế maket sân khấu cũng như bố trí địa điểm khai
mạc ngày hội, chương trình ca nhạc đảm bảo tổ chức trang trọng, chu đáo, lịch sự,
hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo chất lượng.
- Thiết kế lối đi lại trong khuôn viên ngày hội đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.
- Bố trí các cờ phướn, panô quảng cáo,… thu hút khách tham quan.
4. Công tác hậu cần phục vụ ngày hội:
- Bố trí nhân lực và phương tiện đảm bảo công tác an ninh, an toàn trực tự, y
tế, phòng cháy chữa cháy suốt thời gian diễn ra ngày hội.
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- Xây dựng các phương án cung cấp nguồn điện, nước đảm bảo cung cấp tốt
đèn điện chiếu sáng, nước sạch cho các gian hàng cũng như trong khuôn viên ngày
hội trong suốt thời gian diễn ra ngày hội.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường thời gian trước, trong và sau ngày hội.
V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:
+ Nguồn vốn Khuyến công tỉnh năm 2018.
+ Nguồn vốn khuyến công huyện Phú Vang năm 2018.
+ Nguồn vốn các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và các nguồn
vốn khác (nếu có).
(Có dự toán kinh phí đính kèm)
VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Chủ trì thực hiện các nội dung theo kế hoạch được ban hành.
- Chủ động làm việc với Phòng Quản lý Công nghiệp, Trung tâm khuyến công
và Tư vấn phát triển công nghiệp lập đề nghị Sở Công Thương trí nguồn vốn
khuyến công tỉnh năm 2018 theo quy định.
- Chủ động kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tham gia.
- Hợp đồng các đơn vị dàn dựng gian hàng chuẩn bị lắp đặt các gian hàng để
bàn giao cho các doanh nghiệp, cơ sở trưng bày, bố trí hàng hóa kịp thời trước
ngày diễn ra “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống huyện Phú Vang”
năm 2018 ít nhất 01 ngày, xây dựng cổng chào, sân khấu phục vụ lễ khai mạc.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình văn nghệ tại lễ
khai mạc, in ấn và treo băng rôn, cờ phướn quảng cáo. Phối hợp với Ủy ban Nhân
dân thị trấn Thuận An và Điện lực Phú Vang để chuẩn bị nguồn điện thắp sáng
trong Ngày hội và điện chiếu sáng trên các trục đường Quốc lộ 49A và 49B.
- Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Thuận An, các phòng ban chức năng,
Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo
thực hiện Kế hoạch tổ chức “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống
huyện Phú Vang” năm 2018, quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Ủy ban
Nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời.
2. UBND thị trấn Thuận An:
- Tùy theo điều kiện tổ chức khu gian hàng của huyện, vận động các doanh
nghiệp, cơ sở trên địa bàn tích cực tham gia ngày hội.
- Chủ trì chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tạo điều
kiện cung cấp các dịch vụ hạ tầng, an ninh, vệ sinh, điện, nước,… tại ngày hội. Tạo
điều kiện sử dụng mặt bằng bãi tắm để phục vụ công tác tổ chức ngày hội.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan về công tác đảm bảo trật tự, hoạt động trông
giữ xe tại địa điểm tổ chức ngày hội.
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3. Công an huyện Phú Vang:
- Phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội 2 Biên
phòng đưa sự kiện này vào chương trình kế hoạch tổng thể bảo vệ chung của
Festival “Thuận An biển gọi” năm 2018.
- Chỉ đạo lực lượng công an thị trấn Thuận An và công an xã liên quan đảm
bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội địa điểm diễn ra ngày hội. Đồng thời tăng
cường lực lượng tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên tuyến QL49A, 49B,…
để đảm an toàn giao thông trong thời gian diễn ra “Ngày Hội thương mại và làng
nghề truyền thống huyện Phú Vang” năm 2018.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn vận động các làng nghề
truyền thống, làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận tham gia trưng bày, giới
thiệu sản phẩm.
5. Phòng Văn hoá - Thông tin và Đài Truyền thanh:
Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan để thông tin,
tuyên truyền, quảng bá về “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống huyện
Phú Vang” năm 2018.
6. Phòng Y tế huyện và Trung tâm Y tế huyện:
Lập Đoàn kiểm tra đảm bảo tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời
gian diễn ra “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống huyện Phú Vang”
năm 2018.
7. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn:
Chịu trách nhiệm vận động các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn
trên địa bàn tham gia đảm bảo các gian hàng trưng bày phong phú, thẩm mỹ,...
Hỗ trợ một phần kinh phí vận chuyển và trang trí của các đơn vị tham gia trưng
bày, giới thiệu sản phẩm tại “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống
huyện Phú Vang” năm 2018.
8. Điện lực Phú Vang:
Tạo điều kiện cung cấp điện ổn định cho Ngày Hội làng nghề truyền thống
huyện Phú Vang năm 2018.
9. Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia:
Có kế hoạch chuẩn bị hàng hoá phong phú đa dạng, trang trí lô quầy thẩm mỹ
và tự bảo vệ hàng hóa, tài sản tại lô hàng của mình. Đồng thời có trách nhiệm bảo vệ
môi trường và giữ vệ sinh trong quá trình diễn ra “Ngày Hội thương mại và làng
nghề truyền thống huyện Phú Vang” năm 2018.
10. Đơn vị tổ chức sự kiện:
- Xây dựng kịch bản tổ chức các chương trình phục vụ ngày hội báo cáo
Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
- Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập sơ đồ bố trí các gian hàng phù hợp,
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đảm bảo thuận tiện cho khách hàng tham quan mua sắm; Thiết kế maket tổng thể,
cổng chào trang trí ấn tượng.
- Thực hiện các hoạt động khác liên quan theo yêu cầu của Phòng Kinh tế và
Hạ tầng.
Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thường
xuyên báo cáo tiến độ công việc về UBND huyện thông qua Phòng Kinh tế và Hạ
tầng để kịp thời chỉ đạo và giải quyết đảm bảo tổ chức thành công “Ngày Hội
thương mại và làng nghề truyền thống huyện Phú Vang” năm 2018 trong dịp
Festival “Thuận An biển gọi” 2018./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành có liên quan;
- Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTHT.
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