
                                                                                                                               1 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SCT Lạng Sơn, ngày      tháng  12  năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã,  

hộ nông dân trồng Quế tham gia 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  

 

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 xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị tập huấn, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá 

trị, sản xuất bền vững, tính pháp lý hợp đồng trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm Quế. 

2. Việc tổ chức hội nghị tập huấn phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 

đúng các nội dung, nhiệm vụ đề ra.  

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung phổ biến, tập huấn tại hội nghị 

Triển khai tập huấn cho đại diện doanh nghiệp (Công ty cổ phần sản 

xuất và xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam), Hợp tác xã (Hợp tác xã nông lâm sản 

Cao Minh), hộ nông dân trồng Quế tham gia dự án Mô hình thí điểm trên địa 

bàn xã Cao Minh và xã Tân Tiến, huyện Tràng Định về kiến thức liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất bền vững, tính pháp lý hợp đồng trong sản xuất 

và tiêu thụ Quế, cụ thể: 

- Báo cáo viên trình bày, tập huấn các nội dung về kiến thức liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất bền vững, tính pháp lý hợp đồng trong sản xuất 

và tiêu thụ Quế.  

- Các đại biểu tham gia có ý kiến, trao đổi, thảo luận. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00’ ngày 10/12/2020 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Hội trường nhà C2, Tầng 2, Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.   
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4. Thành phần (dự kiến khoảng 90 đại biểu) 

- Đại diện Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam: 01 

đại biểu. 

- Đại diện Hợp tác xã nông lâm sản Cao Minh: 01 đại biểu. 

- Đại diện các hộ nông dân: 

+ Tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn: 44 hộ nông dân; 

+ Tại xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn: 45 hộ nông dân. 

III. KINH PHÍ 

Chi 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 (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) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương  

- Giao phòng Quản lý Thương mại xây dựng nội dung, chương trình để 

tổ chức Hội nghị theo kế hoạch; 

- Giao Văn phòng Sở thực hiện chế độ chi các nội dung tổ chức Hội nghị 

theo đúng quy định; in ấn tài liệu cho các đại biểu tham dự Hội nghị và các 

điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị; 

- Giao Ban Quản lý dự án Mô hình thí điểm cử thành viên phối hợp với 

phòng Quản lý Thương mại tham gia hỗ trợ trong quá trình tổ chức Hội nghị 

tập huấn. 

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo Báo cáo viên được cử để trao đổi, tập huấn tại Hội nghị cung 

cấp tài liệu tập huấn về Sở Công Thương chậm nhất trong ngày 08/12/2020 để 

in ấn phục vụ Hội nghị tập huấn. 

3. Đề nghị UBND xã Cao Minh, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định 

Hỗ trợ mời các hộ nông dân tại xã Cao Minh, xã Tân Tiến huyện Tràng 

Định tham gia theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoac̣h tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại diện doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trồng Quế tham gia Dự án mô hình thí điểm 
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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 đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp để thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng KT-HT huyện Tràng Định;  

- UBND xã Cao Minh, xã Tân Tiến, H. Tràng Định; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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