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Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh BR-VT năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Thương
mại tỉnh sẽ tổ chức đoàn tham gia Hội chợ quốc tế Nông sản, Thực phẩm Việt Nam 2019 –
Vietnam Farm & Food Expo 2019 với những nội dung chính như sau:

1. Giới thiệu về Hội chợ triển lãm: Hội chợ được tổ chức với quy mô 300 gian hàng của 200
doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hội chợ tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất, chế biến và
phân phối tiêu thụ nông sản gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giao thương, từ đó
góp phần gắn kết các khâu sản xuất – thu hoạch – chế biến – tiêu thụ theo chuỗi giá trị - cung
ứng, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu. Hội chợ hỗ trợ thu hút và tìm kiếm nguồn đầu tư
nước ngoài vào nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là một số nước có tiềm năng, thế mạnh lớn về
nông nghiệp và khoa học công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp. Hội chợ triển lãm nhằm hỗ
trợ các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh BR-VT tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá
thương hiệu, kết nối các hoạt động giao thương, mở rộng kênh phân phối, tìm kiếm thị trường
tiêu thụ sản phẩm tại TP.HCM và các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ.

2. Thời gian: từ ngày 19 - 22/6/2019.

3. Địa điểm: nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ (số 01 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí
Minh).

4. Ngành hàng: nông sản, thực phẩm tươi, thực phẩm chế biến, đồ uống, nông sản chất lượng
cao, sản phẩm hữu cơ, đặc sản các vùng miền, thảo dược và gia vị, công nghệ thực phẩm (chế
biến, bảo quản, đóng gói bao bì)…

5. Đối tượng tham gia và hỗ trợ: các doanh nghiệp, HTX sản xuất trong tỉnh BR-VT thuộc mọi
thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có ngành hàng
phù hợp.
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6. Chi phí:

a- Giá thuê gian hàng tiêu chuẩn (3mx3m): Giá thuê gian hàng tiêu chuẩn (3mx3m): 16.50
0.000 đồng/gian (Đã bao gồm thuế VAT).

b- Chi phí hỗ trợ: Đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg
ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực
hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Mức hỗ trợ tối đa (quy định tại Khoản 1, Điều
6, Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia) là
10.000.000 đồng/doanh nghiệp, HTX.

- Nội dung hỗ trợ 50% các chi phí:

+ Chi phí thuê gian hàng.

+ Chi phí thiết kế, trang trí và dàn dựng gian hàng.

- Số lượng hỗ trợ: 08 gian hàng (trong đó có 04 gian hàng chung của tỉnh).

c- Doanh nghiệp, HTX: phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí khác khi tham gia
chương trình.

7. Hồ sơ, thời hạn đăng ký tham gia:

- Hồ sơ đăng ký tham gia (vui lòng tải tại đây).
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- Thời hạn đăng ký trước ngày 31/5/2019 (ưu tiên cho các doanh nghiệp, HTX đăng ký sớm).

Các đơn vị, doanh nghiệp, HTX có nhu cầu đăng ký vui lòng gửi hồ sơ về Trung tâm Xúc tiến
Thương mại tỉnh BR-VT:

- Địa chỉ: số 05 Phạm Văn Hớn, P. Phước Hưng, TP.Bà Rịa.

- Điện thoại: 0254. 3541059 - 3543936, Fax: 0254.3541058 hoặc liên hệ: Bùi Thị Mỹ Dung Chuyên viên Phòng Hội chợ Triển lãm (0937.081.946).

- Website: xttm.baria-vungtau.gov.vn

- Email: xttmvt@gmail.com.

TTXTTM BR-VT.
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