
Nguyen NgQc Thich 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NHiA VIT NAM 
T!NH NINH BNH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 1236  IQD-UBND Ninh BInh, ngày  OC  tháng lo nàm 2020 

QUYET DNH 
Cong bô Danh mile dia dim dtrçrc to ch.rc hi chç, triên lam thtro'ng mi 

và linh vrc tru tiên to chile hi chçr, triên lam thuro'ng mai trên dja bàn 
tinh Ninh BInh nàm 2021 

UY BAN NHAN DAN TNH NINH B!NH 

Can ct Lut Td ch&c chInh quyn dja phirovig ngày 19/6/2015, 

Can th Nghj djnh s 81/2018/ND-CF ngày 22/5/2018 cla Chinh phi quy 
djnh chi tiét Luct Thuring mgi ye hogt d3ng xác tiên thuvng mgi; 

Theo d nghj cza Giám ddc Sà Cong Thzwng tgi T& trInh so 1188/TTr-
SCT ngày 3 0/9/2020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Cong b Danh m11c dja dim dixqc t chirc hi chç, trin lam 
thixcing m1i và linh virc iju tiên to chirc hi ch, triên lam thuang mi trên dja 
bàn tinh Ninh BInh 11am 2021 (co Danh muc chi tiêt kern theo). 

Diêu 2. Thucrng than t chirc hi chç, trin lam thuang mi trên dja bàn 
tinh Ninh BIth chi dugc to chüc hi chçi, triên lam thuang mi ti các dja diem 
có ten trong Danh mitc kern theo Quyêt djnh nay và phãi thirc hin thu tiic hành 
chInh däng k to chüc hi chq, triên lam thuang mai  ti Sâ Cong Thuang tinh 
Ninh BInh. 

EDiêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k t1r ngày k. 

Diêu 4. Chánh Van phông UBND tinh; Giám d& các sâ: Cong Thucing, 
Van boa và The thao, Giao thông Vn tâi; Giám dôc Cong an tith; Chü tjch 
UBND các huyn, thành phô; Thu trithng các dan vj có lien quan và các thiiang 
nhân dang k tO chrc hôi chq, triên lam thuang mi näm 2021 trên dja bàn tinh 
Ninh BInh chju trách thim thi hành Quyêt djnh  này.I.4 

Nii nhIn: 
- Nhix Diêu 4; 
- Ciic XTFM - Bô Cong Thuong; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Chánh VP, các PCVP UBND tinh; 
- Lu'u: VT, VP5, VP3, VP6. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TECH 
PHO CHU TICH 



A DIEM D!JC TO CHC HO! CHq, TRIEN LAM THIJ'NG MiNI vA LiNH VIfC Ut TIEN 
UC HO! CHQ, TRIEN LAM THU(NG MiSd TREN DA BÀN TINH NINH BINH NAM 2021 
heo Quyt djnh s42J e/QD- UBND ngày OC tháng -10 nàm 2020 cta UBND tinh Ninh Bin/i) 

Sl'9)vI, ni dung Da diem to chfrc Linh virc tru tiên 

1 Thành ph Ninh Blnh 

Hi chç, trin lam thrang mai 
San nhâ thi du th dic th thao 

Ninh Binh 

Hang tiêu dung, hang thit yu, nông 
san, san phm cong nghip, Hoa, cay 

cãnh vat tu. 

2 Thành ph Tam Dip 

Hi chç, trin lam thuang mai 
Trung tam Th thao TP. Tam Dip - T 

1, phu&ng Tây Son, TP Tam Dip 

Hang nông san, san phm cong nghip, 
tiu thu cOng nghip, hang tiêu dung, 

hang thit yu, vt ti.r nOng nghip 

3 Huyn Yen Mo 

Hi chçi, trin lam thuang mi 
San 4n dng xâ Yen Hoà- xâ Yen Hoà, 

huyn Yen Mo 
San phm thu cong m ngh, san phm 

gm sü, nông san, thug san. 

4 Huyn Kim So'n 

Hi chç, trin lam thi.rcing mti 
San Nhà Van hóa xã Nhu HOa 

huyn Kim Sn — Xã Nhu Hôa, huyn 
Kim S 

Hang cOng nghip, hang tiêu dung, vt 
tu và nông san 



5 Huyn Nho Quan 

Hi chçi, trin lam thuong mi 
Khu vi.rc cho mói Nho Quan- ph Tan 

Tiên,TTNQ, huyn Nho Quan 

Hang nông san, san phâm cong nghip, 
tiu thu cOng nghip, hang 

tiêu dung, 4t tii nông nghip 

Hi chçi, trin lam thucmg mi 
Khu vuc Do thi Nho Quan- ph Tan 

Nhât,TTNQ, huyn Nho Quan 

San phm cong nghip, tiu thu cOng 
nghip, hang tiêu dung, vt tu và san 

phm nOng nghip 

6 Huyn Hoa Lir 

Hôi ch, trin lam thuong mai 
Trung tam Van hóa Th thao 

huyn Hoa Lu - Thj trn Thiên TOn, 
huyn Hoa Lu 

San phm cong nghip nông thôn, tiêu 
thu cOng nghip thu cong m5 ngh 

truyn thing, hang lixu nim, nông san. 

7 Huyn Yen Khánh 

Hi chçi, trin lam thuorng mi 
Trung tam van hoá huyn Yen Khánh- 
pM 1, thj Trn Yen Ninh, huyn Yen 

Khánh 

Hang nông san, san phtm cOng nghip, 
tiêu thu cOng nghip 

(Huyn Gia Vin không M trI duoc dia dim d t chirc hi chg, trin lam nên không dang k dja dim duc tO chüc hi 
chçi, trin lam thuong mi trên dja bàn huyn)./. 
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