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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Dự án mô hình thí điểm 

 tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp  

đối với cây Quế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng dự án Mô hình thí 

điểm tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây Quế và Rau, 

củ đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo 

Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối 

với cây Quế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, 

hợp tác xã và các hộ nông dân về dự thảo Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ sản 

phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây Quế trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Hội thảo tập trung làm rõ, thống nhất được những nội dung trọng tâm 

của Dự án để đảm bảo nội dung, chất lượng trình UBND tỉnh ban hành. 

II. NỘI DUNG 

Lấy ý kiến dự thảo Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ sản phẩm và cung 

ứng vật tư nông nghiệp đối với cây Quế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:  

+Tổ soạn thảo trình bày dự thảo Dự án; 

+ Các đại biểu tham gia góp ý Dự án. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 30/7/2020 (thứ Năm) 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

3. Thành phần đại biểu (khoảng 60 đại biểu) 

- Sở Công Thương: Lãnh đạo Sở; đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

các thành viên Ban Quản lý dự án và Tổ giúp việc; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 

Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Hội Nông dân; 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông 

thôn mới tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 
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- UBND huyện Tràng Định: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; đại diện 

Lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện các Công ty: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn, 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế - Hồi Việt Nam (Vinasamex); 

- Đại diện HTX nông lâm sản Cao Minh; 

- Đại diện các hộ nông dân tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định và xã Tân 

Tiến, huyện Tràng Định.  

IV. KINH PHÍ 

Chi từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2020 (Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phân bổ Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

(Có dự toán kinh phí kèm theo) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý thương mại có trách nhiệm xây dựng nội dung, chương 

trình, tài liệu để tổ chức Hội thảo theo kế hoạch; tham mưu cho Lãnh đạo Sở 

mời đại biểu và phóng viên báo, đài dự và đưa tin Hội thảo theo thành phần.  

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm thực hiện chế độ chi cho các nội dung tổ 

chức Hội thảo theo đúng quy định; chuẩn bị hội trường, in ấn tài liệu cho các đại 

biểu tham dự Hội thảo và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Dự án mô hình thí 

điểm tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây Quế trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện theo 

Kế hoạch./. 

  Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm KC và XTTM; 

- Thành viên BQL dự án; 

- Thành viên Tổ giúp việc dự án; 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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