
  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
 BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG       Thủ Dầu Một, ngày 06  tháng 3  năm 2015 
                             * 
              Số   131   -KH/HNDT 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức “Chợ phiên Nông sản gắn với  Hội chợ triển lãm  
Chuyên ngành Gỗ” tỉnh Bình Dương lần  thứ I năm 2015 

 

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung 
ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong 
phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân 
Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020”; 

 Thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg  ngày 10/5/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực 
hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai 
đoạn 2011-2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 671 –KH/HNDTW ngày 20/9/2011 của Ban Chấp 
hành Hội Nông dân Việt Nam về việc Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội 
Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn (2010 – 2020);  

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 06/5/2013 của Tỉnh ủy Bình Dương 
về việc thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt 
Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp 
nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; 

Thực hiện Công văn số 2231-CV/TU ngày 24/2/2015 của Tỉnh ủy Bình 
Dương về việc chấp thuận chủ trương cho Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 
“Chợ phiên Nông sản gắn với  Hội chợ triển lãm Chuyên ngành Gỗ” tỉnh Bình 
Dương Lần  thứ I năm 2015; 

Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015 của 
đất nước, Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); kỷ niệm 54 năm ngày thành lập 
Hội Nông dân Giải phóng miền Nam (21/4/1961 – 21/4/2015); 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức “Chợ 
phiên Nông sản gắn với  Hội chợ triển lãm Chuyên ngành Gỗ” tỉnh Bình Dương 
Lần  thứ I năm 2015 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng với 
các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp để trao đổi thông tin, tiếp cận công nghệ 
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mới, tăng cường xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và các sản 
phẩm tiêu dùng phục vụ nông thôn, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; 

- Để các đơn vị, doanh nghiệp, trang trại, Tổ hợp tác, hộ nông dân SXKD 
giỏi tạo mối liên kết, Triển lãm, giới thiệu và quảng bá những sản phẩm, hàng 
hóa, là nơi gặp gỡ, trao đổi, tìm đầu ra cho những mặt hàng nông sản, hàng tiêu 
dùng có chất lượng cao và có giá trị xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

- Chương trình Hội chợ triển lãm “Chuyên Ngành Gỗ” tỉnh Bình Dương, 
nhằm góp phần phát triển ngành và tạo sự liên kết phát triển kinh tế khu vực, để 
phát huy lợi thế của ngành gỗ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu rộng 
rãi đến công chúng. 

- Thông qua Chương trình Chợ phiên Nông sản và Hội chợ triển lãm giúp 
các địa phương giới thiệu sản phẩm, giúp các nhà quản lý hoạch định chiến lược 
kinh tế địa phương hiểu hơn đối với trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp để từ 
đó áp dụng các chính sách của Nhà nước phù hợp, mang lại nhiều lợi ích cho 
trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp. Giúp trang trại, doanh nghiệp hiểu hơn 
về chính sách, ưu đãi của Nhà nước để áp dụng, quảng bá sâu rộng, nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm, tạo được nhiều đầu ra và giúp cho trang trại và doanh 
nghiệp nông nghiệp tìm được tiếng nói chung, ký kết được các hợp đồng hợp tác 
đầu tư có chiều sâu. 

- Chương trình Chợ phiên Nông sản và Hội chợ góp phần tăng cường đẩy 
mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ 
Chính trị và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1/ “Chợ phiên nông sản tỉnh Bình Dương” có 60 gian hàng tham gia, 
dàn dựng nhà tiền chế gồm 04 khu vực: 

- Khu vực trưng bày sản phẩm nông nghiệp của 09 huyện, thị, thành phố 
(18 gian hàng): bao gồm cây kiểng các loại; sản phẩm cây có múi; các loại rau, 
củ, quả sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường; các loại cá kiểng, sản phẩm 
mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống … 

 - Khu vực trưng bày sản phẩm như trứng sạch, thức ăn chăn nuôi, vật tư 
nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật … của các công ty, doanh nghiệp 
nông nghiệp trong tỉnh (14 gian hàng). 

- Khu vực trưng bày sản phẩm Hội Sinh vật cảnh; các loại cây giống, hạt 
giống ( 12 gian hàng). 

- Khu vực trưng bày sản phẩm của các tỉnh, thành Đông Nam bộ (16 gian 
hàng). 

2/ Hội chợ triển lãm “Chuyên ngành gỗ Bình Dương” dự kiến có 500 
gian hàng tham gia, dàn dựng nhà tiền chế gồm 05 khu vực:  
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- Khu vực dành cho các Doanh Nghiệp nước ngoài để trưng bày các ngành 
nghề, các sản phẩm đặc trưng về gỗ (50 gian hàng);  

- Khu vực dành cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nước để trưng bày sản 
phẩm gỗ và máy móc, dây chuyền sản xuất đồ gỗ (230 gian hàng);  

- Khu vực dành cho các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương để 
trưng bày sản phẩm gỗ và máy móc, dây chuyền sản xuất đồ gỗ (70 gian hàng); 

- Khu vực xúc tiến thương mại các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, 
ngành nghề (100 đến 150 gian hàng);  

-Khu ẩm thực – Hoạt động giải trí, Sân khấu ca nhạc hàng đêm. 

III. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - ĐỐI TƯỢNG THAM GIA. 

1/ Các đơn vị tổ chức: 

- Chủ trì: Hội Nông dân tỉnh - Cty TNHH Vina Star Asia – TP. HCM. 

- Mời các đơn vị tham gia Ban Tổ chức: 

+ Sở Công Thương tỉnh; 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; 

+ Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch; 

+ Sở Khoa học – Công nghệ; 

+ Đài Phát thanh – Truyền hình; 

+ Sở Ytế; 

+ Công an tỉnh; 

+ Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy: 

+ Công ty Điện lực; 

+ Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. 

2/ Đối tượng tham gia:  

 Hội viên nông dân là những người trực tiếp sản xuất trên địa bàn của tỉnh; 

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh; 

 Hợp tác xã nông nghiệp, chi, tổ Hội ngành nghề sản phẩm tiểu thủ công 
nghiệp, tổ hợp tác, trang trại, các cơ sở sản xuất sản phẩm truyền thống; 

Một số công ty, doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, các tổ 
chức Hội ngành nghề trong và ngoài tỉnh. 

3.Thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Thời gian: từ 21/4 – 27/4/2015. Khai mạc lúc 7g 30 ngày 21/4/2015. 
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- Địa điểm: Khu hành chính Tổng Công ty BECAMEX, Đường 30/4, 
phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

 IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC: 

1/ “Chợ phiên nông sản tỉnh Bình Dương”:  Kinh phí thực hiện từ nguồn 
Ngân sách nhà Nước được bố trí trong dự toán chi Ngân sách cho hoạt động Hội 
năm 2015. 

 2/ Hội chợ triển lãm “Chuyên ngành gỗ Bình Dương”: Kinh phí thực 
hiện từ nguồn xã hội hóa. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Hội Nông dân tỉnh.  

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm làm việc Sở ngành để 
thành lập Ban tổ chức theo dự kiến. 

- Giao Ban Kinh tế - xã hội, Trung tâm Dạy nghề - Dịch vụ hỗ trợ nông 
dân và Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công ty Vina Star 
Asia phát thư ngõ, phiếu đăng ký, tổng hợp số lượng, mô hình, gian hàng của các 
đơn vị đăng ký tham gia, thiết kế, bố trí gian hàng, trang trí, tuyên truyền, quảng 
bá, giới thiệu Chợ phiên và Hội chợ triển lãm, cùng với các Sở ngành xây dựng 
phương án bố trí lực lượng bảo vệ, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật 
tự, điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Chợ phiên và Hội 
chợ triển lãm. 

- Xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách phục vụ cho Chợ phiên 
Nông sản. 

- Ban Tổ chức tỉnh Hội tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ 
chức và các tiểu ban tham mưu giúp việc của Chợ phiên và Hội chợ triển lãm. 

- Ban Tổ chức Chợ phiên Nông sản thành lập Ban Giám khảo xây dựng 
nội dung, thể lệ chấm điểm và trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các huyện, thị thành 
Hội tham gia Chợ phiên. 

- Hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng, tiền điện, nước, tiền vận chuyển sản 
phẩm (2 lượt đi và về) cho các huyện, thị thành Hội. 

* Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố: 

- Tham mưu cho Huyện, Thị, Thành ủy và UBND xây dựng kế hoạch, 
kinh phí tham gia triển khai đến Hội Nông dân xã, phường, thị trấn và hội viên 
nông dân, tổ chức vận động HTX, trang trại, NDSXKD giỏi tham gia Chợ phiên 
và Hội chợ Triển lãm.  

- Dự kiến sản phẩm tham gia là những sản phẩm có thế mạnh của từng địa 
phương để triển lãm, trao đổi, mua bán. Bố trí sản phẩm tại gian hàng thường 
xuyên đầy đủ. Đăng ký sản phẩm tham gia để Ban Tổ chức Chợ phiên bố trí. 
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- Ngoài 02 gian hàng được bố trí, các huyện, thị, thành Hội, doanh nghiệp 
có nhu cầu tăng thêm số lượng gian hàng thì đăng ký với Ban Tổ chức ( Thông 
qua Ban Kinh tế - xã hội) trước ngày 20/3/2015 để Ban Tổ chức bố trí. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Chợ phiên nông sản gắn với Hội chợ 
triển lãm Chuyên ngành Gỗ” tỉnh Bình Dương” lần thứ I năm 2015 của Hội 
Nông dân tỉnh Bình Dương, đề nghị các huyện, thị, thành Hội tham mưu Huyện, 
Thị, Thành ủy và UBND tạo điều kiện tham gia; đồng thời phối hợp chặt chẽ với 
các ban, ngành cùng cấp và chỉ đạo cơ sở Hội để Chợ phiên nông sản và Hội chợ 
triển lãm đạt kết quả theo Kế hoạch đề ra./. 

        
T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                           CHỦ TỊCH                      
- TW Hội NDVN; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh;    (Đã ký) 
- BTV tỉnh Hội, các huyện, thị, thành Hội; 
- Lưu VT, Ban KT-XH, Website Hội ND. 

          Nguyễn Hoàng Vinh 
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