
                                                                                                                                

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

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SNN Lạng Sơn, ngày        tháng        năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm Na Chi Lăng và 

sản phẩm OCOP tỉnh Laṇg Sơn năm 2021  

 

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2021, sau khi thống 

nhất với các đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm Na Chi Lăng và sản 

phẩm OCOP tỉnh Laṇg Sơn năm 2021 như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

   1. Mục đích 

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông 

sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt quả Na Chi Lăng niên vụ 2021, đáp ứng thị 

hiếu tiêu dùng nông sản của người dân Thủ đô và các vùng lân cận. Đẩy mạnh 

hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất cũng như 

người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn.  

Cung cấp thông tin về sản lượng, các biện pháp sản xuất an toàn mùa vụ. 

Kết nối người sản xuất, HTX tỉnh Lạng Sơn với các doanh nghiệp phân phối 

tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn các tỉnh thành. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức Hội nghị an toàn, tiết kiệm, thiết thực, nâng cao danh tiếng, uy 

tín và nâng cao giá trị kinh tế của các sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh.  

Đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chủ trì Hội nghị: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở 

Công thương, Chủ tịch UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 9h00’-11h30' ngày 19/7/2021 

3. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp và trực tuyến 

4. Địa điểm tổ chức các điểm cầu:  

4.1. Điểm cầu tại tỉnh Lạng Sơn:  

Điểm cầu của tỉnh: Hội trường UBND huyện Chi Lăng 

4.2. Điểm cầu tại Hà Nội: Tại Trung tâm trưng bày giới thiệu phân phối 

nông sản thực phẩm an toàn (số 489, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). 

4.3. Điểm cầu tại các tỉnh, thành: tại phòng họp trực tuyến của VNPT tại 

các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc,  

Bắc Giang, Thanh Hóa và Nghệ An. 

4.4. Điểm cầu tại các Kênh thương mại điện tử như Sendo (FPT), Voso 
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(Viettel Post), Tiki-BigC/GO, Postmart (VnPost). 

5. Quy mô, số lượng đại biểu tham dự tại các điểm cầu 

5.1. Điểm cầu tỉnh Lạng Sơn: Số lượng đại biểu khoảng 40 - 50 đại biểu 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Công thương 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông 

- Chủ tịch UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng và phòng chuyên môn 

liên quan. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, Thành phố, Văn Lãng 

- Đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

Na Chi Lăng, Hồng giòn không hạt, sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan báo, đài đưa tin của địa phương. 

5.2. Điểm cầu tại Hà Nội: đề nghị Trung tâm xúc tiến thương mại nông 

nghiệp mời giúp đại biểu tham dự. 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản. 

- Đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội. 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp. 

- Đại diện Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam. 

- Đại diện một số Doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nông sản sạch Hà Nội. 

- Đại diện Cơ quan thông tấn, báo chí đến để đưa tin. 

         5.3. Điểm cầu tại các tỉnh, thành: Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT mời 

giúp đại biểu ở các điểm cầu 

 - Đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương. 

 - Đại diện một số Doanh nghiệp, hợp tác xã, tư thương kinh doanh sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn. 

 - Cơ quan báo đài địa phương để đưa tin. 

 5.4. Điểm cầu tại các trang thương mại điện tử: Đại diện lãnh đạo doanh 

nghiệp. 

6. Chương trình Hội nghị  

- Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu.  

- Chiếu phóng sự giới thiệu quảng bá về sản phẩm Na Chi Lăng và các sản 

phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn 

- Phát biểu khai mạc, giới thiệu về tình hình sản xuất, chế biến sản phẩm 

Na Chi Lăng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2021 của Lãnh đạo Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Phát biểu của đại diện Lãnh đạo UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng. 

- Phát biểu tại các điểm cầu trực tuyến.  

- Kết thúc, cảm ơn tại Hội nghị của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí tổ chức Hội nghị trực tuyến từ nguồn kinh phí Xúc tiến thương 

mại tỉnh Lạng Sơn năm 2021 đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT, và từ 

nguồn kinh phí của UBND huyện Chi Lăng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trân trọng đề nghị Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp 

- Hỗ trợ địa phương, phối hợp tổ chức một điểm cầu Hội nghị trực tuyến, 

mời các đại biểu tham dự theo Kế hoạch. Giúp địa phương kết nối với các doanh 

nghiệp, siêu thị, chuỗi cửa hàng, kinh doanh trái cây, nông sản trên địa bàn 

thành phố Hà Nội.  

- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản 

phẩm Na Chi lăng và Hồng giòn không hạt cho niên vụ năm 2021 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo, đài theo chương trình truyền 

thông  

2. Trân trọng đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: Bắc Ninh, 

Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, 

Thanh Hóa, Nghệ An. 

- Hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại địa 

phương để kết nối với điểm cầu tại tỉnh Lạng Sơn (Chi phí thuê phòng họp trực 

tuyến tại VNPT các điểm cầu các tỉnh sẽ do tỉnh Lạng Sơn chi trả). 

- Mời thành phần đại biểu theo Kế hoạch. Tổng hợp danh sách tham dự 

gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn trước ngày 12/7/2021. 

- Thông tin kết nối giữa các Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh nông 

sản của địa phương với Doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông 

sản tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng, Hồng giòn không 

hạt và các sản phẩm OCOP năm 2021. 

3. Đề nghị các cơ quan của tỉnh Lạng Sơn 

  3.1. Sở Công thương  

Phối hơp̣ với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các hoaṭ đôṇg quảng bá kết 

nối tiêu thu ̣ sản phẩm điạ phương, trong công tác tổ chức Hội nghị trực tuyến. 

Tạo điều kiện trình chuyển nhiệm vụ thực hiện Đề án xúc tiến thương mại trong 

năm 2021, để tổ chức Hội nghị. 

  3.2. Sở Thông tin và truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đảm bảo hạ tầng 

kết nối, đường truyền Internet ổn định, chất lượng băng thông để kết nối Hội 

nghị trực tuyến. 

Phối hợp mời các Doanh nghiệp kinh doanh qua trang thương mại điện tử 

tham gia Hội nghị trực tuyến. 

3.3. Đề nghị UBND huyện Chi Lăng, Hữu Lũng 

- Phối hơp̣ với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tổ chức các hoaṭ đôṇg 

quảng bá kết nối tiêu thu ̣sản phẩm điạ phương, trong công tác tổ chức Hội nghị. 

- Mời các thành phần của huyện, Doanh nghiệp, tư thương tham gia theo 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung thuộc 

trách nhiệm của UBND huyện theo Kế hoạch. 
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- UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị 

hội trường, khánh tiết tại điểm cầu của tỉnh. 

3.4. Đài Phát thanh & Truyền hình, Báo Lạng Sơn 

Thực hiện tuyên truyền, đưa tin kịp thời về chương trình tổ chức Hội nghị 

trực tuyến trên kênh truyền hình và Báo Lạng Sơn. Phối hợp với các cơ quan 

thông tấn báo chí Trung ương và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quảng 

bá sản phẩm Na Chi Lăng, Hồng giòn không hạt và các sản phẩm OCOP tỉnh 

Lạng Sơn.  

Phối hợp với đơn vị kỹ thuật kết nối đường truyền, chuẩn bị máy quay để 

kết nối trực tuyến tại Hội nghị.  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Video-Clip giới thiệu 

tình hình sản xuất các sản phẩm Na Chi Lăng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021 để phục vụ trình chiếu tại Hội nghị. 

3.5. Viễn thông tỉnh Lạng Sơn (VNPT) 

Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và 

thực hiện kết nối điểm cầu tại Lạng Sơn được thông suốt với các VNPT tại các 

tỉnh (mục 4.3, phần II). 

4. Sở Nông nghiêp̣ và PTNT  

- Chủ trì liên hệ với các đơn vị có liên quan đề nghị hỗ trợ tổ chức trực 

tuyến, chuẩn bị hội trường khánh tiết và các nội dung liên quan khác tại điểm 

cầu tổ chức hội nghị trực tuyến của tỉnh. 

- Xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan phát 

hành giấy mời các đại biểu tham dự Hội nghị theo thành phần trong Kế hoạch. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng Video quảng 

bá sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm OCOP để trình chiếu tại Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoac̣h tổ chức Tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến 

thương mại tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và sản OCOP tỉnh Laṇg Sơn năm 

2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, trân trọng đề nghị các cơ quan liên quan 

phối hợp để thực hiện có hiệu quả. Mọi thông tin liên hệ đồng chí Đào Trọng 

Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, số điện 

thoại 0913596393/. 

 
   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn (B/c); 

- Trung tâm XTTM nông nghiệp 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: tại mục 

4.3, phần II. 

- Các Sở: Công thương; Thông tin &TT; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; Cao 

Lộc, Văn Lãng và TP Lạng Sơn; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- VNPT tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTC, VP; 

- Các đơn vị: PTNT, TT&BVTV, TTKN; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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CHƯƠNG TRÌNH 

       “Hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm Na Chi Lăng và sản 

OCOP  tỉnh Laṇg Sơn năm 2021”  

(Kèm theo Kế hoạch số:    /KH-SNN, ngày      /7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Lạng Sơn) 
 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7h30’- 8h15’ 

 

Ổn định tổ chức, kết nối các điểm cầu 

 

BTC 

8h15’- 8h30’ 

 

Đón tiếp đại biểu, chiếu phóng sự 
 

BTC 

8h30’- 8h40’ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu BTC 

8h40’- 9h00’ 

Chiếu phóng sự về sản phẩm Na Chi 

Lăng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021 
 

9h00' - 11h15' 

Phát biểu khai mạc, giới thiệu về tình 

hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Na 

Chi Lăng và sản phẩm OCOP tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021  

Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

Phát biểu của Lãnh đạo UBND các 

huyện  
 

 Phát biểu tại các điểm cầu  

 Thảo luận (các doanh nghiệp, HTX, Tư 

thương) 
 

 Ký kết giao thương trực tuyến Doanh nghiệp, HTX 

11h15'-11h30' Kết luận Hội nghị 
Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

   

 

 

THỬ NGHIỆM KẾT NỐI KỸ THUẬT 

 

1. Thời gian: 15h00, ngày 18/7/2021 tại tất cả các điểm cầu 

2. Đơn vị thực hiện: UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với 

VNPT tỉnh Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT 

3. Nội dung: Kiểm tra đường truyền, các điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội 

nghị trực tuyến 
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