
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:           /QĐ-UBND               Quảng Trị, ngày      tháng 12 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và 

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

Quảng Trị năm 2022 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1890/TTr-SCT 

ngày 18/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và 

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

Trị năm 2022 (Có Danh mục chi tiết kèm theo Quyết định này). 

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

Quảng Trị chỉ được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên 

trong Danh mục này và phải thực hiện thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị theo quy định. 

Điều 3. Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

phải đáp ứng các yêu cầu: Hàng hóa tại hội chợ, triển lãm thương mại phải được 

trưng bày, giới thiệu trong các gian hàng tiêu chuẩn hoặc khu vực tương đương với 

nhiều gian hàng tiêu chuẩn theo quy định; đảm bảo đầy đủ các dịch vụ phục vụ 

gồm điện, nước, vệ sinh…; đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao 

thông và phòng chống cháy nổ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thương nhân 

đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục XTTM (Bộ Công Thương); 

- Chủ tịch, PCT Lê Đức Tiến; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TMD. 
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DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM, LĨNH VỰC ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ,  

TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /12/2021  

của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

1. Danh mục địa điểm: 

TT Địa điểm tổ chức  Địa chỉ Ghi chú 

1 

Trung tâm Dịch vụ - Hội 

nghị tỉnh 

252 Hùng Vương, TP. Đông 

Hà 

Tổ chức khi địa điểm 

đang để trống và chưa 

được sử dụng. 

2 
Khu ẩm thực và dịch vụ Chợ 

đêm Phường 2, TP. Đông Hà 

Chợ đêm Phường 2, TP. Đông 

Hà 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

3 
Sân vận động huyện Hướng 

Hóa 

Thị trấn Khe Sanh, huyện 

Hướng Hóa 

Chỉ tổ chức nhằm hưởng 

ứng các sự kiện chính trị, 

ngày lễ lớn của huyện 

4 
Sân bóng đá Tân Kim, thị 

trấn Lao Bảo 

Thị trấn Lao Bảo, huyện 

Hướng Hóa 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

5 Sân bóng đá xã Tân Lập 
Xã Tân Lập, huyện Hướng 

Hóa 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

6 
Sân văn hóa, thể thao xã Tân 

Long 

Xã Tân Long, huyện Hướng 

Hóa 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

7 Thôn Tăng Cô Xã Lìa, huyện Hướng Hóa 
Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

8 
Khu chợ đêm và công viên 

cây xanh thị trấn Cam Lộ 

Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, 

huyện Cam Lộ 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

9 
Sân vận động huyện Đakrong Khóm 2, Thị trấn Krông 

Klang, huyện Đakrong 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

10 
Sân vận động cũ huyện Vĩnh 

Linh 

Khóm 9, TT Hồ Xá Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

11 
Sân vận động TT Cửa Tùng Khu phố An Hòa 2, TT Cửa 

Tùng 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

12 
Trung tâm Văn hóa TT Bến 

Quan 

Khóm Ngã Tư, TT Bến Quan Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

13 
Sân vận động huyện Gio 

Linh 

Thị trấn Gio Linh, huyện Gio 

Linh 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

14 
Sân văn hóa thị trấn Cửa Việt Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio 

Linh 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

15 
Sân văn hóa xã Gio An Xã Gio An, huyện Gio Linh Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 



16 
Đối diện Công viên 19/3, 

đường Bùi Dục Tài 

Đường Bùi Dục Tài, thị trấn 

Diên Sanh, huyện Hải Lăng 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

17 
Nhà thi đấu TDTT (Sân vận 

động) huyện Triệu Phong 

Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu 

Phong 

Tổ chức các Hội chợ, 

triển lãm thương mại 

 

2. Danh mục lĩnh vực ưu tiên: 

TT Tên lĩnh vực  

1 Giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp nông thôn, thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may, thêu, 

đan, dệt thổ cẩm, mây tre đan, chế tác, trạm trổ, điêu khắc... 

2 Giới thiệu, trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân các ngày Lễ lớn của địa 

phương 

3 Giới thiệu sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm đặc trưng, chủ lực 

của tỉnh 

4 Giới thiệu sản phẩm nông sản, lương thực, thực phẩm chế biến truyền thống, thực phẩm 

công nghệ, ẩm thực, rượu bia, nước giải khát, nước trái cây, các loại giống cây trồng, 

hàng tiêu dùng, đồ gia dụng... 

5 Giới thiệu các sản phẩm nông lâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng xuất khẩu, 

gốm sứ... của các địa phương trong nước 

6 Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp và 

công nghiệp hỗ trợ, xây dựng, trang trí nội ngoại thất, khoa học công nghệ... 

7 Quảng bá giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, sản phẩm dịch vụ du lịch, xúc 

tiến đầu tư thương mại du lịch 

8 Ngành hàng điện tử, tin học, thiết bị giáo dục, đồ chơi thông minh, thiết bị an ninh, thiết 

bị chiếu sáng, điện, điện quang... 
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