Ch Hng Sn La Giang c UBND Tnh chp thun ch trng u t ti Quyt nh sô 2931/Q-UBND ngày
18/10/2016 vi din tích 2.798,5m2 gm ình ch, ki-t, khu bán hàng thc phm thit yu, khu bán hàng
ngoài tri và các h tng k thut khác; tng ngun vn d kin trên 10 t ng s m ca bán hàng vào ngày
10/01/2018, chính thc khai trng vào ngày 20/01/2018.

Khu vc cng chính ch Hng Sn La Giang
c xây dng trên nn ch Hng Sn c, ch Hng Sn La Giang c u t bng ngun vn xã hi hóa do Công ty C phn
ch La Giang thc hin. tng bc trin khai u t ch theo k hoch ra, trong thi gian qua Công ty ã thành lp
Ban qun lý d án, phi hp vi các phòng ban liên quan ca UBND Th xã và UBND phng c Thun thng
nht mt bng và hoàn thành vic dng ch tm. Hin nay, các hng mc c bn hoàn thành, chun b cho khai
trng vào ngày 20/01/2018 ti. to im nhn cho ch, anh Trn Vit Nhân, Giám c Công ty ã ch ng liên kt vi
các nhà cung cp h tr tiu thng trin khai các ngành hàng phong phú, phù hp vi nhu cu ca ngi dân và
s cùng vi tiu thng tng bc xây dng vn hóa kinh doanh thng mi hin i ca ch Hng Sn La Giang, to im n
tin cy cho ngi tiêu dùng. Trong ó, các c sn ca a phng Hà Tnh s c kinh doanh ti ây, nh: bi Phúc
Trch, cam Khe Mây, V Quang, rau sch, thc phm ca các mô hình trên a bàn,... Vi kinh nghim ã tng
hot ng thành công trên lnh vc thng mi, các bc i c tin hành bài bn; ý tng kinh doanh mi, phù hp vi xu
th phát trin nên vic lên ý tng cho mô hình ch bc u ã có nhng du hiu kh quan. Cùng vi các ngành

hàng, Công ty C phn ch La Giang cng ch o Ban Qun lý lên ý tng khai trng sàn giao dch nông sn,
thc phm bc min trung, tng bc s a Hng Sn La Giang tr thành ch u mi trong tng lai.
Mt im nhn quan trng khác ca Hng Sn La Giang ó là xây dng h thng các bàn s ch min phí thc phm ti
ây. Nh ó, thun li cho các h tiu thng cng nh khách hàng trong s ch thc phm, nht là các khách hàng
công chc, viên chc, ngi i làm không có nhiu thi gian cho vic ni tr. Ngoài ra, Ban qun lí ch cng ch
trng thc hin ng dng công ngh thông tin trong vic mua bán thc phm ti ch, giao hàng ti nhà cho khách
có nhu cu.

Các công on cui cùng ang c hoàn thin gp rút
Vi 98 gian hàng trong ình, 52 ki t khu vc bên ngoài c xây dng theo quy chun, hình thc p, thu hút,
hin nay có khong 200 h tiu thng ng kí thuê, mt s s h ã hoàn thành th tc, ang trang trí, tp kt hàng
hóa chun b cho phiên m ca vào sáng mai 10/01/2018. Theo ó, các h kinh doanh ti ch tm ti im giao
nhau gia ng Võ Nguyên Giáp và ng 2/3 s chuyn v kinh doanh ti ây.
Rút kinh nghim t nhng mô hình ch truyn thng trên a bàn tnh trong thi gian qua, nhm thu hút tiu thng
bám ch và to iu kin thun li cho khách vào tham quan, mua bán UBND th xã Hng Lnh ã cùng vi ch u
t a ra nhng gii pháp to iu kin thun li ti a cho bà con, nh vic b sung các ng vn chuyn hàng hóa nh lên
xung, các dch v i kèm nh: trông gi xe, vn chuyn hàng hóa ti nhà, min phí s ch thc phm,…. Cùng vi
"ci" ch, Công ty C phn ch La Giang cng s ch o Ban qun lí khai trng sàn giao dch nông sn thc phm
Bc Min Trung vào ngày 20/01 ti. Tin tng vi cách làm sáng to, chc chn, ch Hng Sn La Giang s thu
hút ông khách hàng xa gn, góp phn quan trng vào phát trin kinh t - xã hi trên a bàn th xã Hng
Lnh./.
Bình Nguyên - Bo Phng

