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KẾ HOẠCH 

Tổ chức đánh giá yêu cầu thị trường về tiêu chuẩn chất lượng với sản phẩm 

chuỗi giá trị và thực hiện các hoạt động phát triển thị trường sản phẩm 

chuỗi giá trị của Hồi, Quế, Rau và Thạch đen 

 

Thực hiện Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 30/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông 

nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị 

nông nghiệp Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, Sở Công 

Thương xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao như sau: 

I. MỤC TIÊU  

- Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị hàng hoá các sản phẩm nông nghiệp 

nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư vào 

các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng 

hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút nguồn vốn tại địa 

phương cho phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trong khu vực. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, rút 

ngắn khoảng cách kết nối kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng nhằm 

đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thị trường của nền kinh tế khu vực Đông Bắc Bộ 

thông qua việc tăng cường chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn 

(ARVC).   

- Định hướng phát triển, nâng cao giá trị cho bốn (04) nhóm cây trồng 

bao gồm Hồi, Quế, Rau sạch và Thạch đen, được thực hiện theo lợi thế từng 

vùng, gắn với thị trường tiêu thụ trên cơ sở áp dụng thành tựu khoa học công 

nghệ và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất, 

tăng giá trị gia tăng và thu nhập của người dân địa phương. 

 - Thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại với sản phẩm 

chuỗi giá trị của Hồi, Quế, Rau và Thạch đen cho các thị trường trong nước và 

xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức thực hiện đánh giá yêu cầu thị trường về tiêu chuẩn chất 

lượng đòi hỏi với sản phẩm chuỗi giá trị cho các thị trường khác nhau 

Phòng Quản lý Thương mại chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại tham mưu trong công tác phối hợp với các cơ 

quan liên quan: 
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- Tổ chức thực hiện đánh giá yêu cầu thị trường về tiêu chuẩn chất lượng 

đòi hỏi với sản phẩm chuỗi giá trị cho các thị trường khác nhau. 

- Tập trung tìm hiểu, đánh giá thị trường trong nước; phối hợp, tìm hiểu 

nhu cầu của từng địa phương đối với sản phẩm Hồi, Quế, Rau và Thạch đen 

của tỉnh.  

- Tăng cường tìm hiểu thị trường nước ngoài, phối hợp thực hiện khảo 

sát, nghiên cứu, tiềm năng, xu hướng tiêu thụ, đối thủ cạnh tranh và các yêu 

cầu cụ thể của thị trường và khách hàng nhập khẩu, đặc biệt là một số thị 

trường trọng điểm tiêu thụ Hồi, Thạch đen, Quế... với số lượng lớn như Trung 

Quốc, Ấn Độ...  

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển thị trường sản phẩm 

chuỗi giá trị của Hồi, Quế, Rau và Thạch đen 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chủ trì, phối hợp với 

Phòng Quản lý Thương mại tham mưu trong công tác phối hợp với các cơ 

quan liên quan: 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển thị trường sản phẩm chuỗi 

giá trị của Hồi, Quế, Rau và Thạch đen. 

  - Tham mưu các giải pháp thúc đẩy mở cửa thị trường Trung Quốc 

chính ngạch và các thị trường xuất khẩu cao cấp khác; tăng cường liên kết khối 

công và khối tư, cấp tỉnh và cấp quốc gia để phát triển ngành Hồi. 

-  Tham mưu các giải pháp phát triển Quế liên kết với Hồi và sản phẩm 

bổ trợ khác tạo danh mục sản phẩm gia vị nhiệt đới toàn diện (Quế, Hồi, Thảo 

quả, Đinh hương) cho thị trường xuất khẩu cao cấp; tăng cường quảng bá 

thương hiệu, đảm bảo chất lượng Quế trong chuỗi giá trị chế biến xuất khẩu. 

- Tìm kiếm thị trường và đối tác kinh doanh; xúc tiến đầu tư để tìm kiếm 

doanh nghiệp đầu tư chuỗi rau. 

- Tham mưu các gải pháp thúc đẩy đưa sản phẩm thạch đen vào danh 

sách xuất khẩu chính ngạch; tìm kiếm và đánh giá nhu cầu thị trường; xúc tiến 

thương mại; xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm xứ Lạng. 

- Theo dõi sát tiến độ và phối hợp, hỗ trợ Cục bảo vệ thực vật, các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong tiến trình đàm phán đưa các sản phẩm chuỗi giá trị 

của Hồi, Quế, Rau và Thạch đen vào danh mục nhập khẩu chính ngạch vào 

Trung Quốc, đặc biệt tập trung thúc đẩy tiến trình đàm phán của sản phẩm Hồi, 

Thạch đen, Quế.  

- Phối hợp, xây dựng và tổ chức các chương trình tập huấn về yêu cầu 

chất lượng cho sản phẩm chuỗi giá trị của Hồi, Quế, Rau và Thạch đen, lồng 

ghép với hội thảo để phổ biến thông tin về yêu cầu thị trường cho doanh 

nghiệp, cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa, hợp tác xã, các hộ cá thể. 

- Tiếp tục phối hợp, thường xuyên cập nhật các thông tin, kết quả đàm 

phán về xúc tiến thương mại Việt - Trung từ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công 
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Thương, các yêu cầu, tiêu chuẩn về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa của các thị 

trường nước ngoài tiềm năng. 

+ Đối với mặt hàng nằm trong chuỗi giá trị nông nghiệp của tỉnh được 

phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc: Tăng cường, phối hợp tạo mọi 

điều kiện thuận lợi để quảng bá, xúc tiến thương mại trong mọi chương trình 

hội chợ trong nước và quốc tế; duy trì nắm bắt thông tin từ phía các doanh 

nghiệp và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. 

+ Đối với các mặt hàng chưa được phép xuất khẩu chính ngạch sang 

Trung Quốc: Tiếp tục quảng bá sản phẩm để thúc đẩy tiêu thụ nội địa; ưu tiên 

theo thứ tự quảng bá các sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn. Tiếp tục đề xuất, 

kiến nghị các Bộ, ngành trung ương quan tâm, thúc đẩy đàm phán bổ sung 

thêm mặt hàng vào danh sách được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. 

Ngoài ra, đẩy mạnh xúc tiến cho các sản phẩm gia vị chế biến từ Hồi, Quế... dễ 

dàng thâm nhập vào thị trường Trung Quốc cũng như các quốc gia khác.  

3. Thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại với sản 

phẩm chuỗi giá trị của Hồi, Quế, Rau và Thạch đen cho các thị trường 

trong nước và xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại  chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan: 

- Tổ chức tham gia Hội chợ tại Trung Quốc để quảng bá, giới thiệu, tiêu 

thụ chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.  

- Tổ chức các Đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường: 

+) Nội dung: Tập trung vào thị trường: Trung Quốc, Ấn Độ… 

+) Hình thức tổ chức: Cung cấp thông tin bằng hình thức phát hành các 

ấn phẩm, cập nhật thông tin trên website của tỉnh; tham gia các hội chợ triển 

lãm quốc tế chuyên ngành; tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh cá thể của tỉnh với các nhà nhập khẩu; tổ chức Đoàn doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đi khảo sát, nghiên cứu và mở rộng thị trường 

thông qua các sự kiện, Hội nghị, Hội thảo về nông nghiệp nước bạn (thông qua 

các tổ chức Xúc tiến thương mại). 

- Tổ chức cho Đoàn doanh nghiệp, nhà phân phối và tiêu thụ của nước 

ngoài vào giao dịch mua hàng tại tỉnh. 

4. Xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước 

chuỗi giá trị của Hồi, Quế, Rau và Thạch đen 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại  chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan: 

- Giai đoạn 2020 - 2030 định kỳ luân phiên 02 năm/lần  tổ chức tham gia 

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) trong đó có 02-04 gian 

hàng của tỉnh trưng bày sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. 
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- Tham gia Hội chợ thương mại thường niên trên địa bàn tỉnh được tổ 

chức hàng năm.  

- Tham gia các kỳ Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam do Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội tổ chức. 

- Tham gia các kỳ hội chợ AgroViet do Bộ Nông nghiệp PTNT tổ chức 

hằng năm. 

- Tham gia Hội chợ tại các tỉnh là thị trường mục tiêu (01-02 hội 

chợ/năm). 

- Tổ chức các Đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường trong nước: 

 Nội dung: Tập trung vào các thị trường Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng. 

 Hình thức tổ chức:  

+ Phát hành các ấn phẩm bằng nhiều hình thức qua nhiều kênh như: Hội 

nghị, hội thảo, hội chợ, hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối, các điểm công cộng 

và thông qua các tổ chức xúc tiến thương mại của các tỉnh bạn. 

+ Tham gia trưng bày và bán sản phẩm chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực 

của tỉnh tại các hội chợ triển lãm, các sự kiện được tổ chức trong nước. 

+ Tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành về nông nghiệp. 

+ Cung cấp thông tin, chủ trương, chính sách về thương mại của tỉnh. 

+ Tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh với các nhà phân phối, nhà xuất nhập khẩu trong 

nước. 

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh bạn đưa sản phẩm tới các hệ 

thống siêu thị, Trung tâm thương mại, Chợ để trưng bày, quảng bá tiêu thụ sản 

phẩm. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo kiến thức về thị trường, hàng hóa, 

giá cả, thương hiệu, bản quyền, phát triển thương hiệu, những tập quán thương 

mại quốc tế, kỹ năng tiếp cận thị trường, nghiệp vụ xúc tiến thương mại…cho 

các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất, kinh doanh mặt 

hàng nông nghiệp của tỉnh (Phối hợp với các Trường, các Viện nghiên cứu, các 

đơn vị chuyên ngành trong và ngoài nước tổ chức thực hiện). 

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về thông tin thị trường, giải pháp về XNK, 

hoạt động xúc tiến thương mại, giải pháp tiêu thụ…về mặt hàng: Hoa hồi, Quế, 

Rau, Thạch đen. 

- Hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm, trao đổi hàng hóa giữa 

nông dân từ các vùng trồng sản phẩm chuỗi giá trị của Hồi, Quế, Rau và Thạch 

đen với người mua buôn hoặc liên kết với các điểm giới thiệu sản phẩm tại các 

địa phương trong nước để quảng bá sản phẩm. Lựa chọn, triển khai xây dựng 

các điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, Hồi, Quế, Rau, 
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Thạch đen và các sản phẩm chủ lực khác của tỉnh tại các huyện và thành phố. 

- Công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin: 

+ Hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp  xây dựng website giới 

thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực của 

tỉnh: Hoa hồi, Quế, Rau, Thạch đen; xây dựng và phát triển thương hiệu sản 

phẩm 

+ Hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp xây dựng đề án hỗ trợ máy 

móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động chế biến, sản xuất sản phẩm chuỗi giá trị 

nông nghiệp chủ lực của tỉnh: Hoa hồi, Quế, Rau, Thạch đen. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: Tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Xây dựng kế 

hoạch, đề án lồng ghép vào các Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm 

của tỉnh.  

2. Phòng Quản lý thương mại: Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các 

chính sách mới và tiềm năng thị trường tới cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác 

xã. 

Tuyên truyền tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… về tầm 

quan trọng, những cơ hội và thách thức trong thực thi Hiệp định EVFTA đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu 

quả các nội dung theo Kế hoạch của Bộ Công Thương, UBND tỉnh trong đó 

cần tập trung cụ thể hóa, tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các nội dung Hiệp 

định EVFTA đến hệ thống các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa 

bàn tỉnh theo lĩnh vực của ngành. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả khai thác 

Hiệp định EVFTA mang lại để mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp, thu 

hút đầu tư vào các lĩnh vực ngành hàng có thế mạnh của tỉnh khai thác thị 

trường EU./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Lưu VT, KHTH.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

Liễu Anh Minh 
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