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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 

A.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích. 
Hội chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2014 được tổ chức nhằm:
- Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.
- Tạo một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy các doanh nghiệp 
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm, thương hiệu và phát triển thị trường. Các doanh nghiệp đẩy mạnh được việc tiêu thụ 
hàng hóa và nâng cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Người tiêu dùng mua sắm được 
các hàng hóa của Việt Nam có chất lượng với giá cả phù hợp.
- Các cơ quan quản lý nhà nước có cơ hội nghiên cứu tâm lý tiêu dùng để hoạch định chính 
sách phát triển kinh tế, thương mại cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
- Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2014, nhằm duy 
trì tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sản xuất, tăng cường các hoạt động thương mại, xúc tiến 
thương mại trên địa bàn Thành phố.
2. Yêu cầu.
- Hội chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2014 diễn ra trên địa bàn TP.Hà Nội phải 
thu hút được các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp kinh doanh phân phối hàng tiêu 
dùng được sản xuất tại Việt Nam đạt chất lượng cao tham gia.
- Tổ chức truyền thông sâu rộng, kịp thời tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng để Hội chợ hàng 
Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2014 thực sự hiệu quả và thu hút đông đảo người tham gia.
3. Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.
- Cơ quan chỉ đạo : UBND thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam thành phố Hà Nội.
 - Cơ quan chủ trì thực hiện : Sở Công thương Hà Nội.
- Cơ quan đơn vị phối hợp : Ban tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Đài 
phát thanh và truyền hình Hà Nội, các hiệp hội ngành nghề, UBND các quận, huyện thị xã, 
Đơn vị tư vấn tổ chức hội chợ và các đơn vị có liên quan…
4. Đối tượng tham gia.
- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, lắp ráp, phân phối sản phẩm 
hàng hóa, dịch vụ được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của Nhà nước 
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Việt Nam (không phải là sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài).
- Các tầng lớp người tiêu dùng sinh sống trên địa bàn Hà Nội, khách du lịch trong nước và 
quốc tế.
- Các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành nghề…
- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương...
5. Tiêu chí và ngành hàng tham gia.
- Các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, các sản phẩm công nghiệp chủ lực, hàng Việt Nam 
được người tiêu dùng yêu thích được sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ được thực hiện trên 
lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam (không phải là sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài) bao gồm :
 + Nhóm hàng thực phẩm, ăn uống và các mặt hàng thiết yếu.
 + Nhóm hàng thời trang, dệt may, giầy dép.
 + Nhóm hàng điện, điện máy, viễn thông, điện tử máy tính.
 + Đồ gia dụng, nội thất gia đình, thủ công mỹ nghệ.
 + Các sản phẩm tiêu dùng khác (không bao gồm rượu, thuốc lá).
6. Các hoạt động tại hội chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2014.
Hội chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2014 bao gồm các hoạt động:
- Tổ chức hội chợ.
- Tổ chức lễ khai mạc.
- Tổ chức tuyên truyền quảng cáo.

B. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
I/ TỔ CHỨC HỘI CHỢ:
1. Địa điểm, quy mô.
- Địa điểm : Nhà A1  - Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (148 đường Giảng Võ - Hà Nội).
- Quy mô: 
+ Diện tích mặt bằng 4.400 m2. 
+ Số lượng gian hàng: 220 gian hàng, diện tích 9m2 (3m * 3m).
+ Sơ đồ thiết kế vị trí gian hàng kèm theo.
2. Thời gian thực hiện.
- Khai mạc: 9h00 ngày 22/8/2014.
- Kết thúc:  18h00 ngày 26/8/2014.
- Chốt danh sách các doanh nghiệp thuê gian hàng: Ngày 31/7/2014. 
- Dàn dựng gian hàng: Từ 9h00 đến 18h00 ngày 20, 21/8/2014.
- Tháo dỡ gian hàng: Từ 9h00 đến 18h00 ngày 27/8/2014.
3. Kinh phí thực hiện.
- Kinh phí tổ chức hội chợ từ nguồn ngân sách và nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp 
tham gia Hội chợ.



4. Đơn giá cho thuê gian hàng.
- Đơn giá (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 12.000.000 đồng/gian (Mười hai triệu đồng một 
gian hàng).
- Chương trình ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuê gian hàng:
 + Doanh nghiệp tham gia thuê gian hàng tại Hội chợ hàng Việt Nam thành phố  
Hà Nội năm 2014 sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ 50% chi phí (tương đương 6.000.000 đồng) 
thuê gian hàng, doanh nghiệp đóng góp 50% chi phí (tương đương 6.000.000 đồng) còn lại.
 + Doanh nghiệp mua từ 3 gian hàng trở lên sẽ được in 2 sản phẩm (bán trong hội 
chợ với giá hấp) dẫn trên tờ rơi tuyên truyền hội chợ của Ban tổ chức trong điều kiện: Được 
Ban tổ chức phê duyệt, doanh nghiệp phải ký hợp đồng mua gian hàng và thanh toán 100% 
trước ngày 31/7/2014. Thời hạn gửi hình ảnh sản phẩm (Có chữ ký của doanh nghiệp) tới 
Ban tổ chức trước ngày 8/8/2014.
 + Doanh nghiệp mua từ 06 gian hàng trở lên sẽ được Ban tổ chức tặng ; 01 bài viết 
PR 2 trang (hoặc 1 trang quảng cáo mầu) trên tạp chí Tiêu dùng Việt số tháng 8 hoặc tháng 
9/2014, 1 logo quảng cáo trên website : hangvietchinhhang.vn, Giải đáp thông tin về sản 
phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trên Tổng đài giải đáp thông tin 04.1081.
 + Doanh nghiệp thuê từ 04 gian hàng trở lên sẽ được Ban tổ chức tặng ; 1/2 trang 
quảng cáo mầu trên tạp chí Tiêu dùng Việt số tháng 8 hoặc tháng 9/2014, 1 logo quảng cáo 
trên website : hangvietchinhhang.vn, Giải đáp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của doanh 
nghiệp trên Tổng đài giải đáp thông tin 04.1081.
+ Doanh nghiệp thuê từ 02 gian hàng trở lên sẽ được Ban tổ chức tặng ; 1/4 trang quảng 
cáo mầu trên tạp chí Tiêu dùng Việt số tháng 8 hoặc tháng 9/2014, 1 logo quảng cáo trên 
website : hangvietchinhhang.vn, Giải đáp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp 
trên Tổng đài giải đáp thông tin 04.1081.
+ Doanh nghiệp ký hợp đồng thuê gian hàng sớm sẽ được ưu tiên lựa chọn gian hàng trong 
khu vực ngành hàng do ban tổ chức quy định.
+ Doanh nghiệp thuê gian hàng được trang bị miễn phí 1 bàn Xuân Hòa, 2 ghế Xuân Hòa, 
1 bóng đèn tuýp chiếu sáng dài 1,2m, 1 ổ cắm điện. Doanh nghiệp có nhu cầu phát sinh sử 
dụng điện 3 pha, sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn, trang trí, kệ tủ, giá trưng bày 
phải thông báo với đơn vị tổ chức hội chợ và chịu mọi chi phí phát sinh.
Ghi chú: Các doanh nghiệp được hưởng chương trình hỗ trợ quảng bá thông tin trên tạp chí 
Tiêu dùng Việt tháng 8 phải ký hợp đồng thuê gian hàng với Ban tổ chức trước 20/7 và hoàn 
thành mẫu thiết kế  và thanh toán trước 25/7, trong trường hợp Doanh nghiệp được hưởng 
hỗ trợ quảng bá trên Tiêu dùng Việt tháng 9, phải ký hợp đồng trước 10/8/2014 và thanh 
toán, hoàn thành mẫu thiết kế trước ngày 15/8/2014.

II. TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC:
1. Thời gian.
Lễ khai mạc diễn ra từ 9h00 đến 10h30 ngày 22/8/2014.



2. Địa điểm, quy mô.
- Địa điểm: Sảnh nhà A1 - Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam. 
- Quy mô: Dự kiến mời 200 đại biểu tham dự. Bao gồm:
           + Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội. 
           + Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
           + Đại diện các bộ, sở, các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương.
           + Đại diện các doanh nghiệp tham gia hội chợ.
           + Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

III. TỔ CHỨC QUẢNG CÁO, TUYÊN TRUYỀN:
1. Thời gian.
- Từ tháng 7/2014 đến hết thời gian diễn ra Hội chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2014.
2. Kế hoạch truyền thông.
- Trước và trong thời gian diễn ra Hội chợ sẽ tổ chức quảng cáo, tuyên truyền quảng bá Hội 
chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2014 trên các phương tiện cụ thể như sau:
2.1. Tổ chức tuyên truyền trên báo chí.
- Tổ chức tuyên truyền trên báo chí Trung ương và địa phương về Hội chợ hàng Việt Nam 
thành phố Hà Nội năm 2014. 
2.2. Tuyên truyền, quảng bá trên truyền hình.
- Đưa tin, phóng sự trên VTV, HTV, VTC.
2.3. Tuyên truyền, quảng bá trên phướn ngang.
- Thực hiện treo 07 ngày trong tháng 8/2014, trước thời gian khai mạc hội chợ tại điểm giao 
cắt giữa các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2.4. Tuyên truyền, quảng bá trên bạt thả.
- Tại mặt tiền nhà A1, và các điểm tuyên truyền quảng cáo quanh khu vực Trung tâm hội chợ 
triển lãm Việt Nam và phố Giảng Võ.
2.5. Tuyên truyền, quảng bá trên tờ rơi.
- Phát tại các tuyến phố, các khu trung cư, khu văn phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2.6. Tuyên truyền, quảng bá trên tạp chí Tiêu dùng Việt.
- Phát tại các khu văn phòng, khu trung cư, khách sạn, nhà chờ sân bay, trạm bảo hành bảo 
dưỡng  ôtô, xe máy, phòng khám, spa …
2.7. Giải đáp thông tin trên tổng đài 04.1081.
- Giải đáp thông tin về Hội chợ, về các doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa tham gia Hội 
chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2014 trên tổng đài giải đáp thông tin 04.1081

 Trân trọng cảm ơn 





ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA
HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM NĂM 2014

Thời gian diễn ra hội chợ : từ ngày 22/08/2014 đến ngày 26/08/2014  
Địa điểm: Nhà A1 – Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (Giảng Võ - Hà Nội)

Kính gửi:  - Sở Công Thương Hà Nội
                                  

1. Tên doanh nghiệp:        

    Địa chỉ : ...............................................................................................................

    Tel: ................................................. ........ Fax :  ...................................................

     E-mail: …………………………………….Website:  .............................................

2. Loại hình Doanh nghiệp:  .................................................................................                                       

3. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh chính: ................................................................

.................................................................................................................................

4. Hàng hóa, dịch vụ cung ứng tại hội chợ: Danh sách kèm theo (*) .................

.................................................................................................................................

5. Hình thức khuyến mại (nếu có) ........................................................................

.................................................................................................................................

Thời hạn đăng ký tham gia Hội chợ hàng Việt Nam muộn nhất trước ngày 31/7/2014

Đăng ký gửi về: Phòng kế Hoạch tài chính - Sở Công Thương Hà Nội

                            Địa chỉ: 331 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

                            Điện thoại: 04-6269 1286  -  Fax: 04. 6269 1288

 Ngày……..tháng ……năm 2014

 Đại diện theo pháp luật của DN

 (ký tên, đóng dấu)


