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 Kính gửi:  HĐND tỉnh Khánh Hoà. 

       

Thực hiện Văn bản số 272/HĐND-VP ngày 04/12/2019 của HĐND tỉnh 

Khánh Hoà về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI về nội 

dung chất vấn của Đại biểu HĐND Nguyễn Quốc Thịnh. 

Nội dung chất vấn về việc cử tri phản ánh các hội chợ vừa qua trên địa bàn 

tỉnh có “Nhiều gian hàng chủ yếu tham gia để bán hàng tồn kho và giảm giá; Nơi 

tổ chức các trò chơi có thưởng; Nơi hàng đêm bán vé cho người dân vào xem ca 

nhạc”.Vấn đề này, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo như sau:  

1. Công tác xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thƣơng mại 

trên địa bàn tỉnh: 

Các Hội chợ triển lãm thương mại do Sở Công Thương xác nhận tổ chức 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục 

quy định tại Mục 2 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. Văn bản xác 

nhận đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại của Sở Công Thương đã gửi 

đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan: Cục Quản lý thị trường, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức hội chợ để phối hợp thực hiện công tác 

giám sát, kiểm tra tại Hội chợ. 

2. Các nội dung phản ánh của cử tri về các hội chợ năm 2019: 

- Nội dung phản ánh hội chợ có “Nhiều gian hàng chủ yếu tham gia để bán 

hàng tồn kho và giảm giá”: 

+ Về hàng hóa tham gia trong hội chợ: Tại Khoản 1 Điều 134 Luật Thương 

mại 2005, quy định: “Hàng hoá, dịch vụ không được phép tham gia hội chợ, triển 

lãm thương mại bao gồm: 

a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa 

được phép lưu thông theo quy định của pháp luật; 

b) Hàng hóa, dịch vụ do thương nhân ở nước ngoài cung ứng thuộc diện 

cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 

c) Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp trưng bày, 

giới thiệu để so sánh với hàng thật”. 



+ Về thực hiện giảm giá hàng hóa trong hội chợ: Tại Điều 10 và Khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ cho phép 

doanh nghiệp được thực hiện khuyến mại với hình thức giảm giá, “Mức giảm giá 

tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá 

hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại”. 

Do đó, các hoạt động trưng bày, kinh doanh hàng hóa, khuyến mại giảm giá 

các sản phẩm của các doanh nghiệp tại hội chợ phải thực hiện theo đúng quy định 

nêu trên. Không cấm các doanh nghiệp bán hàng tồn kho, thực hiện khuyến mại 

giảm giá. Nhưng không cho phép doanh nghiệp trưng bày, kinh doanh các hàng 

hóa quá hạn sử dụng; không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người tiêu dùng; khuyến mại giảm giá vượt hạn mức theo quy định... 

- Nội dung phản ánh về hội chợ có tổ chức các trò chơi có thưởng:  

Trước và trong những ngày diễn ra hội chợ triển lãm thương mại, Sở Công 

Thương, Cục Quản lý thị trường, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh (PA 04) 

theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp tổ chức và tham 

gia hội chợ phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không cho phép tổ 

chức các trò chơi có thưởng trong hội chợ. Trường hợp, vi phạm xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

- Nội dung phản ánh về tại hội chợ hàng đêm bán vé cho người dân vào xem 

ca nhạc:  

Hội chợ có tổ chức biểu diễn ca nhạc, nhằm phục vụ, thu hút khách tham 

quan, mua sắm tại hội chợ. Để  bù đắp cho các chi phí biểu diễn ca nhạc, đơn vị tổ 

chức hội chợ bán vé tham quan hội chợ. Thời gian soát vé vào tham quan hội chợ 

thường được thực hiện vào buổi tối. 

Các hoạt động tổ chức biểu diễn ca nhạc, bán vé vào tham quan hội chợ, đơn 

vị tổ chức hội chợ phải đảm bảo chấp hành các quy định của pháp luật trong công 

tác tổ chức biểu diễn nghệ thuật và đăng ký giá vé tham quan hội chợ với cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

 3. Công tác chấn chỉnh hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm thƣơng mại 

trong thời gian tới: 

-  Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương 

mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Quyết định 3501/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 

của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện Quyết định 3501/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tổ chức hội chợ triển 

lãm thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 



- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc 

tiến thương mại theo đúng quy định của pháp luật; phổ biến cho các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại theo Chương trình xúc 

tiến thương mại quốc gia và địa phương.   

4. Đối với nội dung cử tri đề nghị trong thời gian tới chấn chỉnh lại hoạt 

động hội chợ theo đúng tinh thần Thông tƣ số 11/2019/TT-BCT ngày 

30/7/2019 của Bộ Công Thƣơng:  

Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương về việc 

hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc 

chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Thông tư này quy định tiêu chí, 

nội dung cụ thể và kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại phát 

triển ngoại thương trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương 

mại, như: Tổ chức, tham gia hôị chơ ,̣ triển lam̃ quốc tế  ở nước ngoài; Tổ chức hội 

chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu; Tổ chức đoàn 

giao dic̣h thương mại ở nước ngoài… 

 Do đó, Sở Công Thương sẽ thực hiện công tác phối hợp triển khai các đề án 

thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại của địa phương có trong 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia của Bộ Công Thương phê duyệt. 

Sở Công Thương Khánh Hoà báo cáo./. 

                  

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo – VBĐT); 

- Lưu: VT, TM. 

 

 

                                                                                            Lê Thu Hải 
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