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PHƯƠNG ÁN 

Trưng bày gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 939/UBND-KGVX ngày 12/9/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn, về việc triển khai công việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 

2019. UBND huyện xây dựng phương án triển khai như sau: 

1. Về yêu cầu gian hàng 

Trưng bày, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thông tin về hình ảnh, con 

người, giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu của huyện, đảm bảo mẫu mã, thẩm 

mỹ và chất lượng 

2. Hàng hóa và trang trí gian hàng 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và 

truyền thông, Phòng Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tổ chức bố 

trí gian hàng gồm: 

2.1. Hàng hóa trưng bày  

Các sản vật của địa phương như: ba kích; sa nhân, bún ngô, chè các loại, 

hoa hồi, nhựa thông, mật ong.... tại gian hàng.  

(Có biểu danh mục sản phẩm kèm theo). 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan 

2.2. Trang trí gian hàng 

- Gian hàng gồm 03 mặt (mặt trong, và hai mặt bên); chiều rộng 3m, 

chiều cao 2,5m, gồm cả tên huyện Đình Lập = 0,4mx3m. 

- Trang trí mặt trong và 02 hai mặt bên trong của gian hàng triển lãm gồm 

phông maket phối cảnh quê hương Đình Lập có đường vành đai biên giới, đồi 

chè, rừng thông, toàn cảnh Đình Lập, đồng thời bố trí treo tranh ảnh quảng bá.... 

- Thảm trải sàn, chậu hoa, lọ hoa, các vật dụng trang trí gian hàng. 

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông (Sưu 

tầm hình ảnh, đặt in, trang trí gian hàng). 

Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

3. Thời gian thực hiện 

- Thời gian tổ chức: 01 ngày 27/9/2019 (công tác chuẩn bị được thực hiện 

xong trong ngày 26/7/2019) 
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- Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn 

Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan. 

4. Kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện  

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham  mưu các văn bản thành lập Đoàn, xây dựng phương án, tổng hợp 

kinh phí và tổ chức đưa Đoàn tham dự, đồng thời tổ chức thuê xe, bố trí chỗ ăn 

nghỉ, vận chuyển hàng hóa, bảo quản, hoàn tất việc triển lãm. 

- Chuẩn bị các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực của địa phương phục 

vụ gian hàng có đủ số lượng, chất lượng và hiệu quả. 

- Phân công để điều hành, quản lý, hoạt động của gian hàng. 

5.2. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông 

Trang trí thiết kế gian hàng, phóng sự quảng bá kinh tế xã hội huyện, 

đồng thời phối hợp với đoàn thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình tổ chức 

trưng bày. 

5.3. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị các sản phẩm trưng bày, 

tham gia giới thiệu sản phẩm. 

5.4. Phòng Tài chính- kế hoạch cân đối nguồn kinh phí thực hiện. 

Trên đây là Phương án Trưng bày gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư năm 

2019, yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả./. 

 
 

Nơi nhận:   

- CT, các Phó CT UBND huyện; 

- Huyện Đoàn;              

- Các phòng: NN & PTNT, TC-KH,   (eOffice) 

KT-HT; Văn hóa và thông tin;  

- Lưu: VT.      

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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