
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

 

Số:           / SDL-VP 

V/v mời tham gia Lễ hội Văn hóa ẩm 

thực Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 

tỉnh, thành phố. 
 

 

Nhằm góp phần phát huy nâng tầm các giá trị văn hóa đa dạng của Tỉnh, 

tạo động lực nguồn lực phát triển nền văn hóa ẩm thực và du lịch, góp phần kích 

cầu du lịch của địa phương phát triển có chiều sâu và bền vững, thu hút du 

khách và quảng bá hình ảnh điểm đến của Tỉnh với bạn bè du khách trong nước, 

khu vực và trên thế giới. Đồng thời tạo điều kiện giao lưu văn hóa ẩm thực với 

các tỉnh, thành phố và các quốc gia (thông qua các cơ quan lãnh sự nước ngoài) 

để tìm hiểu những đặc trưng, thế mạnh, sự tương đồng, khác biệt về du lịch ẩm 

thực, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực 

Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc. 

1. Thời gian: từ ngày 24/11/2022 đến ngày 27/11/2022 (từ thứ Năm đến 

Chủ nhật). 

2. Địa điểm: tại đường Quang Trung (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến 

đường Trương Công Định), thành phố Vũng Tàu. 

3. Quy mô: Lễ hội dự kiến đón tiếp 50.000 lượt du khách. 

Lễ hội văn hóa ẩm thực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 cũng là hoạt 

động tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt là công tác quảng 

bá, xúc tiến du lịch giữa các địa phương, doanh nghiệp. Để giúp cho Lễ hội 

được tổ chức thành công, ấn tượng, thể hiện đẳng cấp của địa phương trong 

công tác tổ chức và giao lưu với du khách trong và ngoài nước, Sở Du lịch tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng đề nghị Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch 

và hỗ trợ giới thiệu, vận động các doanh nghiệp tham gia gian hàng ẩm thực để 

giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của địa phương, đơn vị mình đến 

người dân và du khách. 

- Thời gian đăng ký: trước ngày 05/11/2022. 

- Nội dung đăng ký: theo phiếu đăng ký đính kèm. 
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- Phí tham gia: Mỗi tỉnh, thành phố được miễn phí 01 gian hàng để quảng 

bá, xúc tiến du lịch (không thực hiện các hoạt động buôn bán tại gian hàng này); 

mỗi doanh nghiệp đăng ký tham gia được bố trí 01 gian hàng miễn phí. 

* Để đăng ký tham gia gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, vui lòng 

liên hệ: 

 - Ông Trần Kim Chỉ - Chánh Văn phòng Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

- Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Điện thoại: 0912065057 

- Email: chitk.sodulichbrvt@gmail.com  

* Để đăng ký tham gia gian hàng ẩm thực dành cho doanh nghiệp, vui 

lòng liên hệ: 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Trợ lý chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

- Địa chỉ: Vũng Tàu Center – 93 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. 

- Điện thoại: 0966317711 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan để góp phần 

vào sự thành công chung của Lễ hội văn hóa ẩm thực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 

2022./. 

 (Đính kèm phiếu đăng ký và sơ đồ mặt bằng, mẫu gian hàng) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Thị Thu Hiền 
 

mailto:chitk.sodulichbrvt@gmail.com
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DANH SÁCH CÁC TỈNH THÀNH PHỐ MỜI THAM GIA GIAN HÀNG 

XÚC TIẾN DU LỊCH 

1. Sở Du lịch Thành phố Hà Nội 

2. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng 

4. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh 

5. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa 

6. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước 

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai 

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh 

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận 

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre 

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk 

15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng 
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BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA 

KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM – GIAN HÀNG ẨM THỰC 

(LỄ HỘI VĂN HÓA ẨM THỰC BRVT NĂM 2022) 

Thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 27/11/2022 

Tại Công viên Tam giác bãi Trước, TP. Vũng Tàu. 

 

I.   ĐƠN VỊ THAM GIA:  ............................................................................................ 

Địa chỉ : ........................................................................................................................... 

Điện thoại:.................................................Mã số thuế: ................................................... 

Đại diện: ...............................................Chức vụ: ........................................................... 

Người liên hệ: ....................................................ĐTDĐ: ................................................ 

Chúng tôi đồng ý tham gia Lễ hội và đăng ký các nội dung sau: 

II.  LOẠI SẢN PHẨM TRƯNG BÀY & BUÔN BÁN ẨM THỰC (Đối với gian 

hàng ẩm thực, đăng ký tối đa 5 món): 

1. ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................... 

III. NHU CẦU ĐĂNG KÝ:  

KHU VỰC 

TRƯNG BÀY 

ĐĂNG KÝ 

(đánh dấu X vào ô 

tương ứng) 

GHI CHÚ 

Gian hàng ẩm thực 
 

Dành cho doanh nghiệp 

Khu triển lãm, xúc tiến thương mại, 

du lịch  
  

 

IV.  TIÊU CHUẨN GIAN HÀNG 

- Kích thước gian hàng: ngang 4m x sâu 3m (cộng mái hiên rộng 1 m) x cao 2,6 – 3m 

(mặt sau 2,6m, mặt trước 3m) 

- Đất trống mặt tiền: sử dụng chung 

- Pano vách ngăn sau và hai bên bằng phên tre, mành tre (BTC yêu cầu không sử 

dụng chất liệu nhựa, bạt hiflex để in pano; ủng hộ sử dụng chất liệu dân gian truyền 

thống (gỗ, tre nứa lá) 

- Nguồn điện được kéo dây đến gian hàng (đối với gian hàng tự dựng, đơn vị thi công 

tự kéo dây đến gian hàng từ tủ điện gần nhất do điện lực cung cấp) 

- CP điện: mỗi gian hàng/1CP để kiểm soát điện năng tiêu thụ như đã đăng ký 
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- Mỗi gian hàng có 2 ghế & 1 bàn để trưng bày & buôn bán 

- Được cung cấp nguồn điện 1 pha (tối đa 8A/gian hàng/1h) ~ 10kWh/ngày. (Gian 

hàng tự dựng hoặc các gian hàng có sử dụng điện nhiều hơn phải đăng ký trước với 

BTC để cung cấp đủ nguồn) 

- Các thiết bị điện tự mang vào : 

1/ ……………………………………Công suất : ………… Số lượng : …….. 

2/ ……………………………………Công suất: ………… Số lượng : …….. 

3/ ……………………………………Công suất: ………… Số lượng : …….. 

4/ ……………………………………Công suất: ………… Số lượng : …….. 

5/ ……………………………………Công suất: ………… Số lượng : …….. 

6/ ……………………………………Công suất: ………… Số lượng : …….. 

7/ ……………………………………Công suất: ………… Số lượng : …….. 

     Tổng : ……………………  

- Đảm bảo thông báo và cung cấp đầy đủ số lượng thiết bị điện năng tiêu thụ của gian 

hàng. Trường hợp có phát sinh tại chỗ hơn mức đăng ký được BTC cung cấp, đơn 

vị điện lực sẽ lập biên bản, đo điện áp, có tính phí kéo dây & điện năng tiêu thụ thực 

tế trong các ngày. 

- Các gian hàng có sử dụng các thiết bị điện có điện áp cao có đăng ký trước: tủ mát, 

tủ đông, lò vi sóng,… thiết bị điện tiêu thụ trên 8A, BTC thu phí hỗ trợ trọn gói 

gian hàng tiền điện là 4 triệu/ cả chương trình 

- Đảm bảo các hệ thống Điện còn trong quá trình sử dụng, không bị rò rỉ điện. 

- Tự trang bị bình cứu hỏa tại gian hàng 

V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 

* Để đảm bảo cho tính chất và quy mô của Lễ hội, Ban Tổ chức chỉ tiếp nhận các gian 

hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm phù hợp với Lễ hội. Ban Tổ chức sẽ thông tin 

đến quý Doanh nghiệp về kết quả đăng ký trong thời gian 03 ngày làm việc. 

* Chúng tôi chấp thuận tuân theo các quy định Lễ hội kèm theo, Bảng đăng ký được 

lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. 

 

                        Ngày        tháng        năm 2022 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN                    ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA   
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NỘI QUY THAM GIA GIAN HÀNG “LỄ HỘI VĂN HÓA  

ẨM THỰC BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2022” 

 

1. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 

- Từ ngày  24/11/2022 đến 27/11/2022 

- Thời gian hoạt động hàng ngày: Từ 09h00 đến 22h00 

2. BÀN GIAO GIAN HÀNG: 

- Bàn giao gian hàng tiêu chuẩn: 08h30 đến 18h30 từ ngày  22/11/2022. 

- Thời gian trang trí gian hàng: Từ 08h30 đến 21h00 mỗi ngày (trước ngày khai 

mạc). Đơn vị tham gia cần hoàn tất việc trang trí trước 14h00 ngày 23/11/2022  để làm 

vệ sinh, Ban tổ chức kiểm tra. 

- Thời gian tháo dỡ, thu dọn và bàn giao gian hàng lại cho BTC: Từ 08h00 đến 

12h00 ngày 25/11/2022. 

3. SỬ DỤNG MẶT BẰNG – ĐIỆN NƯỚC: 

- Đơn vị tham gia chỉ sử dụng mặt bằng đúng diện tích theo bảng đăng ký với 

BTC. 

- Các đơn vị phải bảo quản gian hàng và thiết bị trong suốt thời gian sự kiện. 

Không được đóng đinh, khoan đục, bấm kim, dùng các loại keo dán lên gian hàng. 

Nếu gây hư hại phải đền bù mọi thiệt hại cho BTC. 

- Đơn vị tham gia có nếu có trang trí gian hàng (ngoài những hạng mực BTC đã 

trang trí) phải gửi bảng thiết kế cho BTC trước thời gian thi công 10 ngày. Đơn vị 

tham gia có thể liên hệ BTC để được giới thiệu đơn vị tư vấn, thi công trang trí gian 

hàng đảm bảo tiêu chí gian hàng. 

- Đơn vị tham gia sự kiện phải đăng ký nguồn điện và công suất sử dụng với 

BTC trước khai mạc 10 ngày theo biểu giá dịch vụ điện, để bảo đảm lắp đặt nguồn 

điện kịp thời gian cho đơn vị. Việc sử dụng vượt định mức điện theo quy định đơn vị 

tham gia sẽ phải thanh toán chi phí phát sinh ngoài định mức. 

- Đơn vị trang bị 1 bình CO2 tại gian hàng theo quy định PCCC.. 

- Không được sử dụng các loại loa di động, loa công suất lớn để quảng cáo sản 

phẩm gây ảnh hưởng đến giao dịch của các gian hàng lân cận. 

4. VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀO GIAN HÀNG: 

- Phương tiện vận chuyển hàng hóa vào gian hàng là vận tải nhẹ, đơn vị tự bốc 

vác và không được gây hư hỏng trong khu vực gian hàng. Nếu gây hư hỏng, đơn vị 

phải bồi thường. 

- Thời gian chuyển hàng trước ngày khai mạc từ 08h30 đến 23h00 mỗi ngày. 

- Thời gian chuyển hàng trong thời gian diễn ra chương trình: Sáng từ 08h00 đến 

09h00; trưa từ 12h00 đến 15h00. Xe chuyển hàng phải có nhân viên đi cùng. 

5. HÀNG HÓA TRƯNG BÀY VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI GIAN HÀNG 

- Đơn vị tham gia phải có giấy phép kinh doanh và cam kết trưng bày, bán đúng 

loại sản phẩm hàng hóa đã đăng ký và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng sản 
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phẩm của mình tại sự kiện. 

- Hàng hóa trưng bày, bán tại sự kiện phải là hàng có chất lượng, có niêm yết giá 

khuyến mại và bán theo đúng giá đã đăng ký (phải dán bản đăng ký do Sở công 

thương phê duyệt) không đưa vào sự kiện hàng hóa bất hợp pháp, hàng lậu, hàng giả. 

Đơn vị vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Đối với các đơn vị tham gia gian hàng ẩm thực, hàng hóa phải có nguồn gốc, 

xuất xứ và có chứng từ của sản phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân 

viên trực tiếp chế biến món ăn phải có trang phục đầu bếp; nhân viên phục vụ phải có 

đồng phục của đơn vị. BTC sẽ dừng hoạt động của gian hàng nếu không đảm bảo điều 

kiện nêu trên. 

- Đối với đơn vị tham gia gian hàng xúc tiến, quảng bá du lịch, không tổ chức các 

hoạt động buôn bán tại gian hàng. BTC sẽ dừng hoạt động gian hàng nếu vi phạm. 

- Đơn vị có trách nhiệm tự bảo quản hàng hóa của mình trong suốt thời gian diễn 

ra sự kiện và sẽ không khiếu nại về mọi mất mát hàng hóa với bất kỳ lý do nào. Bảo vệ 

BTC chịu  trách nhiệm tuần tra chung khu vực sự kiện. 

- Đơn vị tham gia gian hàng phải cử một hoặc hai nhân viên ở lại trực vào buổi 

tối. Số lượng, tên họ nhân viên phải được đăng ký trước với bảo vệ của BTC trước 20h 

mỗi ngày. Không tụ tập ăn nhậu, giặt, phơi quần áo trong khu vực sự kiện. 

6. THUÊ MƯỚN THIẾT BỊ: 

- Ban tổ chức sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê mướn thiết bị như: Bàn, ghế, kệ, tủ, 

lắp đặt thiết bị điện theo danh mục của BTC. Đơn vị đăng ký trước ngày khai mạc 10 

ngày và BTC chỉ bàn giao thiết bị khi đơn vị đã thanh toán đủ tiền. Nếu đăng ký trễ, 

đơn vị phải chịu thêm 30% phí phục vụ. 

7. LƯU Ý CHUNG: 

- Tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sự kiện không được khởi kiện hay 

khiếu nại khi Ban Tổ chức đã đưa ra nội quy trong sự kiện. 

- Sơ đồ sự kiện là quy mô tổng thể. Tùy thuộc vào số lượng các Doanh nghiệp 

đăng ký tham gia, BTC được quyền sắp xếp bố trí lại gian hàng theo sơ đồ thực tế để 

bảo đảm mỹ quan chung sự kiện. 

- Các đơn vị chỉ được thu dọn ra về sau khi kết thúc sự kiện và hoàn thành thủ 

tục thanh toán tài chính, giao gian hàng cho BTC. Ban tổ chức sẽ không giải quyết cho 

bất kỳ đơn vị nào rút khỏi sự kiện trước ngày 25/11/2022. 

 

BAN TỔ CHỨC 
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MẶT BẰNG TỔ CHỨC VÀ MẪU GIAN HÀNG 

 

1. Mặt bằng tổ chức 

 

2. Gian hàng(3m x 3m, mái hiên rộng 1m) 

  

3 m 

4 m 3 m 

2,6 m 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T14:27:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Thu Hiền<hienttt@sodl.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T14:01:02+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T14:01:03+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T14:01:03+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T14:01:04+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




