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THÔNG BÁO 

Tổ chức các điểm bán Xoài tròn chính hiệu Yên Châu  

trên địa bàn huyện năm 2019 

  

 Nhằm từng bước quảng bá, phát triển thương hiệu Xoài tròn Yên Châu 

tham ra các thị trường ngoài tỉnh, đưa sản phẩm truyền thống của nông dân trở 

thành hàng hóa, tăng giá trị sản phẩm, tìm kiếm các thị trường, doanh nghiệp liên 

kết để bảo tồn, phát triển sản phẩm Xoài Yên Châu, hỗ trợ nông dân tăng thu 

nhập, ổn định và phát triển kinh tế; 

Để tránh cho khách hàng không bị nhầm lẫn khi mua Xoài tròn chính hiệu 

Yên Châu và các loại Xoài khác nhái Xoài Yên Châu, đồng thời tạo điều kiện cho 

các tổ chức, cá nhân được sử dụng sản phẩm Xoài tròn chính hiệu Yên Châu, dưới 

sự kiểm soát chất lượng và được đóng gói, dán tem, đóng hộp theo đúng quy định 

về chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng 

thông báo tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được 

biết các địa điểm bán và giới thiệu Xoài tròn chính hiệu Yên Châu trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

1. Các điểm bán xoài tròn chính hiệu Yên Châu được chỉ dẫn địa lý  

Bố trí 12 điểm bán hàng tập trung, gồm 16 quầy hàng trên địa bàn huyện, 

cụ thể như sau: 

- Bản Ngùa, bản Boong, bản Sốp Sạng, bản Phát, bản Thồng Phiêng, bản 

Chiềng Thi, bản Na Xanh, xã Chiềng Pằn: Bố trí 08 quầy hàng, giao UBND xã 

Chiềng Pằn quản lý, tổ chức giao quầy hàng cho hộ gia đình. 

- Tại bản Nà Và 2 xã Viêng Lán: Bố trí 01 quầy bán hàng, giao UBND xã 

Viêng Lán quản lý, tổ chức giao quầy hàng cho hộ gia đình. 

- Tại tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu (gần khu vực nhà văn hóa tiểu khu 5): 

Bố trí 02 quầy hàng, giao cho Hợp tác xã nông nghiệp Tâm Thịnh quản lý, giao 

quầy cho các xã viên tổ chức bán hàng. 

- Tại Bản Sai, xã Sặp Vạt (trụ sở Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Tiến 03 

quầy hàng, trụ sở HTX nông nghiệp Đồng Tâm 02 quầy hàng): Bố trí 05 quầy 

hàng; giao cho Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Tiến và Hợp tác xã nông nghiệp 

Đồng Tâm quản lý, giao quầy cho các xã viên tổ chức bán hàng. 

2. Xoài bản địa và Xoài ghép không thuộc vùng chỉ dẫn địa lý 
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Bố trí 07 điểm bán hàng tập trung, gồm 16 quầy hàng, cụ thể như sau: 

- Tại bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng (trụ sở Hợp tác xã Nông nghiệp 

tổng hợp Kim Tiến, đối diện cổng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Sàng): Bố 

trí 02 quầy hàng, giao Hợp tác xã Kim Tiến quản lý, tổ chức cho các xã viên bán 

hàng. 

- Tại bản Đoàn Kết, xã Chiềng Hặc (địa điểm quán Kim Tuyến tại Km 

231+870): Bố trí 02 quầy hàng, giao UBND xã Chiềng Hặc quản lý, giao quầy 

cho các hộ gia đình tổ chức bán hàng. 

- Tại Văng Lùng, xã Chiềng Hặc (trụ sở Hợp tác xã nông nghiệp an toàn 

Chiềng Hặc và trụ sở HTX nông nghiệp Chiềng Hặc): Bố trí 04 quầy hàng; giao 

cho Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc và Hợp tác xã nông nghiệp 

Chiềng Hặc quản lý giao quầy cho các thành viên HTX tổ chức bán hàng. 

- Tại bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc (địa điểm nhà bà Quàng Thị Lả, trụ sở 

HTX nông nghiệp Nà Ngà): Bố trí 02 quầy hàng, giao Hợp tác xã nông nghiệp Nà 

Ngà quản lý, giao quầy cho các hội viên HTX và hộ gia đình tổ chức bán hàng. 

- Tại bản Huổi Nga, xã Chiềng Hặc (địa điểm nhà ông Lò Văn Kim trụ sở 

HTX nông nghiệp Quyết Thắng Huổi Nga): Bố trí 02 quầy hàng, giao Hợp tác xã 

nông nghiệp Quyết Thắng Huổi Nga quản lý, giao quầy cho các hội viên HTX và 

hộ gia đình tổ chức bán hàng. 

- Tại bản Huổi Mong (địa điểm trụ sở HTX nông nghiệp Huổi Mong), bản 

Huổi Mong, xã Chiềng Hặc: Bố trí 02 quầy hàng, giao HTX nông nghiệp Huổi 

Mong quản lý, tổ chức giao quầy cho các hộ gia đình bán hàng. 

- Tại bản Lắc Kén, xã Tú Nang (địa điểm trụ sở HTX Hương Xoài): Bố trí 

02 quầy hàng, giao Hợp tác xã Hương Xoài quản lý, giao quầy cho các thành viên 

HTX và hộ gia đình tổ chức bán hàng. 

3. Nhận diện quầy hàng 

- Đối với Quầy hàng bán và giới thiệu sản phẩm Xoài tròn chính hiệu trong 

vùng chỉ dẫn địa lý được thiết kế theo bộ chỉ dẫn địa lý Xoài Yên Châu: Bao gồm 

01 bàn bán xoài, 01 ô bán hàng, 02 biển quảng cáo có chân hình ảnh giới thiệu, 

quảng bá xoài, bảng niêm yết giá công khai giá bán xoài, được hỗ trợ bao bì, hộp 

đóng xoài theo tiêu chuẩn, sản phẩm được kiểm soát chất lượng, dán tem. 

- Đối với Quầy hàng Xoài bản địa và Xoài ghép (Xoài Tượng da xanh, Xoài 

tròn, Xoài hôi không nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý) dọc Quốc lộ 06 có thiết kế 

riêng: bao gồm 01 bàn bán Xoài. 

4. Thời gian bán hàng:  
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Dự kiến bắt đầu từ ngày 25/5/2019 đến ngày 30/6/2018 (có thể điều chỉnh 

thời gian phù hợp với thời vụ thu hoạch xoài). 

Trên đây là thông báo các điểm bán Xoài tròn chính hiệu trên địa bàn 

huyện Yên Châu năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng thông 

báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được 

biết và có nhu cầu sử dụng sản phẩm Xoài tròn chính hiệu Yên Châu đã được cấp 

chỉ dẫn địa lý./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- TT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Hội trồng và tiêu thụ Xoài;                                                         

- Lưu: VT, KTHT, Tr   b.                                                                            

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lường Trung Hiếu 
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