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KẾ HOẠCH 

Trao đổi, học tập kinh nghiệm trồng, sản xuất  

và xuất khẩu cây Quế tại tỉnh Yên Bái 

 

Thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt 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 tỉnh Lạng Sơn xây dựng 

Kế hoạch trao đổi, học tập kinh nghiệm trồng, sản xuất và xuất khẩu cây Quế 

tại tỉnh Yên Bái với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Tổ chức học tập kinh nghiệm trồng, sản xuất và xuất khẩu cây Quế để triển 

khai có hiệu quả 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. 

Thông qua đợt học tập kinh nghiệm, để cán bộ, công chức, các thành viên 

thực hiện nhiệm vụ và các HTX, hộ nông dân tham gia mô hình thí điểm tích luỹ 

kinh nghiệm về trồng, sản xuất và xuất khẩu cây Quế tại tỉnh Yên Bái để áp 

dụng vào triển khai tại địa phương. 

Việc tổ chức học tập kinh nghiệm phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 

đúng các nội dung, nhiệm vu ̣đề ra. 

II. NỘI DUNG HỌC TẬP 

1. Kinh nghiệm trồng, sản xuất và xuất khẩu cây Quế tại tỉnh Yên Bái. 

2. Thăm quan thực tế tại vùng trồng và nhà máy của Công ty Cổ phần Sản 

xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam. 

3. Các nội dung khác có liên quan. 

III. THÀNH PHẦN  

1. Lãnh đạo Sở Công Thương: 01 người. 

2.  Các thành viên thực hiện vụ:  

- Ban Quản lý dự án và Tổ giúp việc: 04 người. 

- Đại diện UBND huyện Tràng Định: 01 người. 

- Đại diện UBND xã Cao Minh: 01 người. 

- Đại diện UBND xã Tân Tiến: 01 người 

3. Đại diện HTX Nông lâm sản Cao Minh: 01 người. 
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4. Hộ nông dân: 20 người trong đó: 

- Xã Cao Minh: 10 người 

- Xã Tân Tiến: 10 người 

Tổng số: 29 người, do lãnh đạo Sở Công Thương làm Trưởng đoàn. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 03 ngày (dự kiến từ ngày 11 đến ngày 13/11/2020). 

2. Địa điểm: Tỉnh Yên Bái. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí thực hiện 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. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Quản lý thương mại có trách nhiệm chủ động, phối hợp 

liên hệ địa điểm, nội dung, kinh phí và công tác hậu cần phục vụ đoàn công tác. 

Phối hợp với các thành viên và đơn vị liên quan để tổ chức đoàn công tác đảm 

bảo đúng đủ thành phần, đảm bảo chất lượng đợt học tập kinh nghiệm. 

2. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ và các HTX, hộ nông dân tham gia 

đoàn học tập kinh nghiệm theo thời gian trên.  

3. Đề nghị UBND xã Cao Minh và UBND xã Tân Tiến lựa chọn các hộ 

nông dân tham gia theo kế hoạch và gửi danh sách về Sở Công Thương trước 

ngày 05/11/2020. 

Trên đây là Kế hoạch trao đổi, học tập kinh nghiệm trồng, sản xuất và 

xuất khẩu cây Quế tại tỉnh Yên Bái, đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

(Mọi thông tin chi tiết liên hệ bà Triệu Kim Chi - Phó trưởng phòng Quản 

lý thương mại, Sở Công Thương, số điện thoại: 0913.298.269). 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Tràng Định; 

- UBND Xã: Cao Minh, Tân Tiến; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên Ban QL dự án; 
- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLTM.       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Liễu Anh Minh 
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