
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:             /UBND-KT2 
 

V/v danh mục địa điểm và lĩnh 

vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển 

lãm thương mại năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2021 

    

 

 

           Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

    

 
 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1785/SCT-

QLTM  ngày  28/10/2021 về việc chấp thuận và công bố Danh mục địa điểm, 

lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 

năm 2022 (gửi kèm qua hệ thống gửi nhận điện tử);  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý danh mục các địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương 

mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triểm lãm thương mại trên địa bàn 

tỉnh năm 2022 như đề xuất của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên (có Phụ 

lục kèm theo). 

2. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 

chỉ được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên trong 

Danh mục tại Phụ lục kèm theo Văn bản này; thực hiện thủ tục hành chính đăng 

ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Sở Công Thương và đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu, điều kiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. 

3. Giao Sở Công Thương công khai Danh mục các địa điểm và lĩnh vực 

ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022 

trên Website của Sở; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo đúng quy 

định, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Chánh VP, các PCVP; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hồng Lĩnh 

 



Phụ lục 
 

DANH MỤC CÁC ĐỊA ĐIỂM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC 

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022 
 

(Kèm theo Văn bản số             /UBND-KT2 ngày       /       /2021 của UBND tỉnh) 

 

TT 

 

Địa điểm tổ chức 

 

Lĩnh vực ưu tiên 

tổ chức 

Ghi 

chú 

1 Thành phố Hà Tĩnh   

 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 

tỉnh; sân Vincom Plaza Hà 

Tĩnh; quảng trường Lý Tự 

Trọng; một số tuyến đường, 

sân vận động của phường, xã 

thuận lợi cho việc tổ chức hội 

chợ, triển lãm thương mại trên 

địa bàn, phù hợp với quy 

hoạch của thành phố Hà Tĩnh 

Hội chợ, triển lãm các sản phẩm 

sản xuất trên địa bàn tỉnh; các lễ 

hội cam, bưởi, sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu; hội 

chợ giao thương sản phẩm giữa 

các vùng, miền; hội chợ chuyên 

đề; các hội chợ đêm, phố đi bộ; 

hội chợ ẩm thực... các triển lãm 

tranh, ảnh, văn hóa, ẩm thực... 

 

2 Thị xã Kỳ Anh   

 

Sân vận động trung tâm thị 

xã; sân vận động các xã, 

phường trên địa bàn 

Hàng hóa trong nước: tiêu dùng, 

may mặc, các sản phẩm OCOP 

... 

 

3 Huyện Kỳ Anh   

 Sân vận động xã Kỳ Đồng 

Các sản phẩm nông, lâm, thuỷ, 

hải sản và hàng tiểu thủ công 

nghiệp, công nghiệp tiêu dùng 
 

4 Huyện Cẩm Xuyên   

 Thị trấn Cẩm Xuyên 

Hàng công nghiệp tiêu dùng thiết 

yếu, đồ dùng gia dụng, quần áo 

may mặc sẵn, điện tử, điện lạnh 

mang thương hiệu Việt Nam và 

sản phẩm OCOP của các địa 

phương trong và ngoài huyện 

 

5 Huyện Thạch Hà   

 
Công viên Lý Tự Trọng (thị 

trấn Thạch Hà) 

Các sản phẩm nông nghiệp, công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
 



TT 

 

Địa điểm tổ chức 

 

Lĩnh vực ưu tiên 

tổ chức 

Ghi 

chú 

6 Huyện Can Lộc   

 Thị trấn Đồng Lộc 

Các sản phẩm Công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp, thương mại - 

dịch vụ, chế biến nông sản 

 

7 Huyện Nghi Xuân   

 
Thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân 

Sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp hàng thực phẩm chế 

biến, nông sản, các loại sản 

phẩm làng nghề truyền thống 

 

8 Huyện Đức Thọ   

 Sân vận động huyện Đức Thọ 

Các sản phẩm nông nghiệp, công 

nghiệp, thương mại, mặt hàng 

thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt và tiêu dùng 

 

9 Huyện Vũ Quang   

 
Sân vận động hoặc nhà Văn 

hóa huyện 

Các sản phẩm OCOP, sản phẩm 

tiêu chuẩn VietGAP  
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