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UBND THANH PHO HA NQI
SO CONG THUNG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dôc 1p — Ttr do — Hnh phüc

S: O2.TO2 /SCT-QLTM
V/v trin khai t chCrc Dim bn sn
phm các tinh tai Ha Ni (dc t 1).

Ha Nói, ngày 'g' tháng 6 nám 2021

KInh g1ri: Sâ Cong Thuang các tinh, thành pM.
Thiic hin Chi thj s6 08/CT-BCT ngày 25/5/202 1 cüa B Cong Thuo'ng ye tao
diu kin thun igi trong lim thông hang hOa và thng cung M trg tiêu thii tai thj
tru?ing trong nuOc cac san phrn nông san cUa các dja phuang có san lugng nông san
lan, san xut tp trung trong Mi cãnh dch Covid- 19 din bin phüc tap; Chi dao cüa
UBND thành pM Ha NOi v tIch circ trin khai hoat dng M trg quãng bá, kt Mi
tiêu thii nông san, trái cay müa v11 các tinh tai thj tru?Yng Ha Ni, dtc bit M trçy tiêu
thçi các nông san, trái cay clang va sp vao vi thu hoach cüa tinh Hãi Duo'ng, Bc
Giang, San La, Hung Yen, Lao Cal, Lang San..., giao S& Cong Thuang chü trI, phôi
hçip các don vj th chüc cac Dim ban san phm các tinh tai Ha NOi, M trçY các tinh
tiêu thu trái cay, nông san müa vii trên dja bàn Thành ph&
S Cong Thuang Ha Ni dã chü tn, pMi hçip vói các qun ni thành tin hành
rà soát, 1ira ch9n dja dim phü hgp, con trng trên dja bàn d giâi thiu t chtrc Diem
ban san phm cho các tinh tai Ha Nôi, dn nay tMng nht, 1ira ch9n 24 dja diem bô
trI cho các tinh vào ban hang trong các müa vii trái cay, nông san 'co các djch vy M
trçl. diên, nzthc, v sinh...), Thai gian M trg t chüc ban hang tr tháng 6/2021 dn
ht tháng 12/2021 theo danh m1ic thông tin dja dMm gi1i kern.
Sâ Cong Thuang Ha Ni thông báo dn S Cong Thuo'ng các tinh, thành pM
d pMi hgp thông tin các doanh nghip, don vj tai dja phuong clang k tham gia ban
san phm nông san, trái cay clang và sp vào müa thu hoach, gop phn quãng b, tiêu
th%1 san phm các dja phucing tai thj truang Ha Ni.
S Cong Thuang các tinh, thành pM gui Phiu Dang k tham gia theo mu
gi:ri kern, gi1i v Sâ Cong Thuong Ha Ni, s 331 Cu Giy, qun Câu Giây truOc
ngày 2/6/202 1 d tng hgp, pMi hçip d trin khai thirc hin (Thông tin lien h:
email: doanhtuan19gmail.com, DT. 0399 343487- D/c Tuá'n)
Trân tr9ng cam an.!.

--

Noi nhân:
- Nhix trén;
- UBND Thành phô;
(d
- PCT UBTP Nguyen Mnh Quyen; b/cáo)
- UBND các qun ni thành;
- Liru: VT, QLTM.
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Bong giói thiu (14 dja dim)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nhà van hOa TDP 2
Nhã van hOa TDP 5
NM Van hOa TDP 6
Nhà van hóa TDP 7
NM van hOa TDP 9
HOi truO'ng HTX i( La
Hi tru?Yng HTX La Dirang
Hi tnrOng HTX La NOi
Nhà Van hóa TDP 2
NM Van hOa TDP 11
Nhà van hóa TDP 16
Nhà hop dan TDP 12
NM hop dan TDP8
Nhà hop dan TDP 14

II

Các dja dim UBND qun Tây Ho giO'i thiu (02 clja dim)

15

Ph Trjnh Cong San

Phu&ng Nht Tan

1000 m2

16

San Nhà van hóa phumg Xuân La

NgO 28 Du?mg Xuân La

250 m2

III

UBND qun Cu Giy giOi thiu (04 dja dim)

17

San chung ci.r 34T ph Hoang Do
Thüy, phu?ing Trung HOa

18

San chai Trung Kinh Ha

S 01 TU MO, phuOng
Trung HOa

300m2

19

Cng san vn dng phu?mg Nghia
Tan

S 45 ph Nghia Tan,
phuOng Nghia Tan

300 m2

20

Trung tam Van hóa th thao phuOng
Yen HOa

S 222 ph Trung KInh,
phuO'ng Yen HOa

300 m2

IV

UBND quân Dng Ba gió'i thiu (03 dja dim)

21

San cUa Cong ty c phn dAu tu h
tang 18

22

San chai nhà sinh hoat cong dng s
470 throng Lang

S 470 Thxông Lang,
phuO'ng Lang Ha

458m2

23

Tri sO UBND phuO'ng Lang Ha

S 79A, ngO 25 VU Ngoc
Phan, phuOng Lang Ha

200 m2

V

UBND qun Hoàng Mai (01 dja dim)

24

Trung tam thuang mai chq Truang
Djnh

Phx?mg Phü Lam
Phung PhU Lam
Phumg Phi Lam
Phrng PhU Lam
PhuOng Phü Lam
Phithng Duang Ni
Phu?mg Dumg Ni
PhuOng Throng Ni
PhirO'ng Dng Mai
Phu'ng Dng Mai
PhuOng Dng Mai
Phumg Yen Nghia
PhuO'ng Yen Nghia
PhixOiig Yen Nghia

404m2
300m2
1 50m2
480 m2
300 m2
500m2
I .000m2
800 m2
500 m2
400 m2
400 m2
400 m2
270 m2
230 m2

500m2

TOaNhàs 193-195 ph
Khâm Thién, phirOng TM 20 m2
Quan

S 461 Truang Djnh,
phuOng Truo'ng Djnh

100 m2

Trâ phi si'r dijng djch
vu lien quan nhu din,
nuoc...

Trã phi din, nuâc, v
sinh, an ninh.

Trá phi din, nuc, v
sinh, an ninh.
TM phi din, nuàc, v
sinh, an ninh.
Thii gian bt du khi
don vi có nhu cu tiêu
thu san phAm

Trá phi sü diing djch
vu lien quan nhu din,
nuc...

Chi phi tin din sir
ding

sO CONG THIJONG TfNH, THANH PHO
PIIIEU BANG KY
Thrc hin Diem ban san phm các tinh, thành ph tii Ha Ni

TT

Ten dia
diem dáng
Iy tO chfrc
(ten, dia
chi tai FIN,)

Ten các doanh
nghip, don vi các
dja phirolig tham
gia (ten hçrp tác xd,
ho san xuát)

Trái cay, nông san mña

Ten san
phm

ChIrng nhn,
chat lucmg
(ATTP,
VietGAP...)

Din tIch
sfr dung

Co s& vat chit san có
cüa Dffn vj các tinh
tham gia (dan thing
gian hông, chudn b:
bàn, ké trieng bay)

Thôi gian dáng k'
ban hang
('tie ngày/tháng dn

Các dich vu cn h
tr thtrc hiên ('diên,
V sinh, an
ninh...)

1
2

Don vj cam kt yêu c,u hang hóa, trái cay, nông san müa vu cüa doanh nghiêp, don vj khi dua v thj trtx?mg Ha Ni tiêu thit phãi
dam bâo cht luçmg, v sinh an toàn thirc phrn, cong tác thu mua- van chuyn- t chüc tiêu thi hang hóa phâi tuân thu v phông,
chng djch Covid- 19 theo quy djnh.
Thông tin lien h: Ngithi lien h

; Din thoti

Email
BA! DIIN DON VI
(Kj, d'óng du)

(Ghi chá. D nghj cac tinh, thành pM thông tin rát chi tiét các n5i dung td chic Dim ban san phdm cza các tinh tqi Ha Nf?i theo
nhu cu thrc tl cza ct/a phu'o'ng d có cci s& thông tin dIn các don vj hI trq triln khai thec hin)

