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KẾ HOẠCH 

Tham gia Hội chợ, triển lãm giới thiệu  

sản phẩm tại tỉnh Nam Định 

 

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 tham gia Hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm tại tỉnh Nam Định 

với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Triển khai chương trình xúc tiến thương mại cho sản phẩm và các chủ 

thể; đưa sản phẩm vỏ Quế khô, các sản phẩm từ Quế và sản phẩm Rau tham 

gia Hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm tại tỉnh Nam Định. 

Việc tổ chức chuyến đi phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng các nội 

dung, nhiệm vu ̣đề ra. 

II. NỘI DUNG  

Tham gia hội chợ công thương khu vực phía Bắc – Nam Định năm 2020 

nhằm đưa sản phẩm vỏ Quế khô, các sản phẩm từ Quế và sản phẩm Rau cải 

đặc sản của địa phương tham gia Hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm tại tỉnh 

Nam Định. 

* Đối với sản phẩm Quế:  

- Xã Cao Minh, huyện Tràng Định 01 gian hàng; 

- Xã Tân Tiến, huyện Tràng Định 01 gian hàng. 

* Đối với sản phẩm Rau cải đặc sản: 

- Thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 01 gian hàng; 

- Thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 01 gian hàng. 

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: 03 người; 

- Trung tâm Khuyến công và XTTM: 02 người. 
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3. Đại diện các HTX: 02 người (HTX Nông lâm sản Cao Minh và HTX 

Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Pò Đứa). 

4. Hộ nông dân: 06 người trong đó: 

- Xã Cao Minh: 01 người; 

- Xã Tân Tiến: 02 người; 

- Thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn: 02 người; 

- Thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn: 01 người, 

Tổng số: 14 người, do lãnh đạo Sở Công Thương làm Trưởng đoàn. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ ngày 19/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020 

2. Địa điểm: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

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 đăng ký gian hàng, 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. 

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

đoàn công tác theo thời gian trên. Phối hợp với Sở Công Thương trong quá 

trình chuẩn bị, tổ chức gian hàng, lựa chọn các sản phẩm tham dự Hội chợ và 

những nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.  

Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm tại 

tỉnh Nam Định, 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 thành phố Lạng Sơn; 

- UBND xã: Cao Minh, Tân Tiến; 

- UBND xã Mai Pha; 

- Lãnh đạo Sở; 

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

- Trung tâm KC và XTTM; 

- Lưu: VT, QLTM.       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Liễu Anh Minh 
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