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Số:          /KH-SCT 
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          Lạng Sơn, ngày   30  tháng 4 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển thị trường, công tác quảng bá 

và xúc tiến thương mại các sản phẩm lâm nghiệp giai đoạn 2020-2030 

 

 

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020 - 2030; 

Căn cứ Công văn số 1432/VP-KTN ngày 13/4/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2030; 

 Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động phát triển thị 

trường, công tác quảng bá và xúc tiến thương mại các sản phẩm lâm nghiệp giai 

đoạn 2020-2030 cụ thể như sau: 
 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm lâm nghiệp 

quảng bá và xúc tiến thương mại đến thị trường trong nước và quốc tế. 

 - Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” Tạo điệu kiện cho các Doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm lâm nghiệp 

mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. 

 - Kết nối doanh nghiệp đầu tư bao tiêu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm lâm nghiệp của tỉnh. Các thị trường hướng đến gồm: Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Australia, Hoa Kỳ, Trung Đông và các 

nước khối EU. 

 - Giúp các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, kinh doanh các sản phẩm lâm 

nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối, ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm trong 

và ngoài nước, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, tăng cường xuất khẩu. 
 

 2. Yêu cầu 

 - Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, bảo 

vệ thị trường nội địa, phát triển thị trường xuất nhập khẩu lâm sản phù hợp với 

quy định pháp luật. 
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 - Khuyến khích tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo hài hòa lợi 

ích của người sản xuất và người tiêu dùng; tạo động lực thị trường, thúc đẩy sản 

xuất lâm nghiệp trong tỉnh phát triển. 

 - Khuyến khích doanh nghiệp, người dân mở rộng các hoạt động sản xuất 

kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ xúc tiến thương mại; xây dựng các vùng trồng 

rừng sản xuất chuyên canh quy mô lớn.  
 

 II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu 

- Tổ chức tham gia Hội chợ tại các nước: Trung Quốc, Ấn Độ, 

Malaysia… và một số nước có tiềm năng ở Châu Âu để quảng bá, giới thiệu, 

tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp của tỉnh.  

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

+) Nội dung: Tập trung vào các thị trường: Trung Quốc ( Sản phẩm gỗ, 

ván bóc…); Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Châu Âu (Hoa hồi, Quế, nhựa 

thông…) 

+) 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 lâm nghiệp nước bạn (Đoàn xúc tiến 

thương mại tại nước ngoài). 

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

ngoài vào giao dịch mua hàng tại tỉnh. 
 

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

- 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 lâm nghiệp, thời gian thực hiện: 

năm 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030. 

- 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 tổ chức tại Hà Nội hàng năm do Bộ 

Nông nghiệp PTNT tổ chức. 

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

Quảng Ninh, Đà Nẵng với các sản phẩm: Hoa hồi, Quế… 

 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 Trung tâm xúc tiến thương mại của các tỉnh bạn. 

+ Tham gia trưng bày và bán sản phẩm lâm nghiệp tại các hội chợ triển 

lãm, các sự kiện được tổ chức trong nước. 

+ Tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành về lâm 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 hàng hóa, 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 lâm nghiệp của tỉnh: Hợp tác, liên kết, 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 lâm nghiệp của 

tỉnh. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, Nhà sản xuất, 

xây dựng Điểm giới thiệu và bán các sản phẩm lâm nghiệp tại các huyện trên địa 

bàn tỉnh. 
 

3. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin

 - Tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, mọi 

tầng lớp nhân dân được biết, hiểu và thực hiện Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu 

ngành lâm nghiệp bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép tuyên truyền qua các 

buổi hội nghị, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, trên sóng phát thanh, truyền hình. 

 - Tuyên truyền thông qua các hình thức như: Tham quan học tập mô hình, 

trao đổi, hội thảo, nhân rộng các mô hình thành công, hiệu quả tới nông dân, hợp 

tác xã, doanh nghiệp về sự cần thiết phải liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi, 

thay đổi nhận thức về tái cơ cấu, hội nhập thị trường. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, nhà sản xuất 

trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. 
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- Hỗ trợ quảng bá sản phẩm lâm nghiệp trên các Trang thông tin thương 

mại điển tử:  

+) Tuyên truyền trên các trang như: Trang thông tin điện tử của Sở Công 

Thương www.soct.langson.gov.vn, www.langsontrade.vn và một số trang khác 

ngoài tỉnh.  

+) Thu thập, cập nhật các thông tin về thị trường, đặc biệt là thị trường 

mục tiêu để cung cấp đến từng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông 

qua website. 

 

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý thương mại và các đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại mục II của Kế hoạch này. 

- Xây dựng kế hoạch, Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của 

tỉnh, trong đó ưu tiên các đề án về xúc tiến thương mại mặt hàng lâm nghiệp.  

- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề án, kế hoạch xúc tiến thương 

mại, phát triển thị trường về các mặt hàng lâm nghiệp của tỉnh hàng năm. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển xuất khẩu sản phẩm lâm nghiệp tại các thị 

trường truyền thống và các thị trường mới, có tiềm năng. 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại, thị 

trường cho các đơn vị, tổ chức liên quan. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ 

những mặt hàng lâm nghiệp của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các 

hoạt động xúc tiến thương mại qua các Kênh thương mại điện tử. 

 

2. Phòng Quản lý thương mại 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách mới và tiềm năng thị 

trường hàng lâm nghiệp tới cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp tận 

dụng những lợi thế, ưu đãi mang lại.  

- Tham mưu trong công tác phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xây dựng điểm bán hàng lâm nghiệp trên địa thành phố và một số 

huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ 

chức Đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước. 

 

3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp 

Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, phòng 

Quản lý thương mại và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện công tác lập 

dự toán và thanh quyêt toán kinh phí triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo quy 

http://www.soct.langson.gov.vn/
http://www.langsontrade.vn/
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định và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của UBND 

tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: QLTM, QLCN, KHTH; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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