
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /KH-SNN             Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, 

Trung Quốc trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 3394/VP-KT ngày 29/7/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho tổ chức hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân 

dân huyện Long Châu, Trung Quốc trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng 

cây Mắc ca. Trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thống nhất thời gian tổ chức hội đàm, chuẩn bị kỹ nội dung hội 

đàm, tiến hành hội đàm đảm bảo các quy định về hoạt động đối ngoại; thực hiện 

chế độ báo cáo theo quy định khi kết thúc chương trình làm việc.. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tổ chức hội đàm trực tuyến 

với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Trung Quốc trao đổi học tập kinh 

nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca, mở rộng thị 

trường, liên kết tiêu thụ gắn với công nghệ chế biến, phát triển chuỗi giá trị sản 

phẩm Mắc ca. 

 2. Hội nghị được tổ chức bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, trang 

trọng, chu đáo, khoa học, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Thành phần, địa điểm, quy mô Hội đàm 

1.1. Điểm cầu tại tỉnh Lạng Sơn: Phòng họp trực tuyến tầng II, Văn 

phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn (Chủ trì Hội đàm); đại 

diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.  

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Công 

thương, Kế hoạch và đầu tư, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Báo Lạng Sơn.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm 

các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng. 

- Một số tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cây Mắc ca. 

1.2. Điểm cầu tại Quảng Tây - Trung Quốc:  

- Đại diện lãnh đạo chính phủ nhân dân huyện Long Châu chủ trì. 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan của huyện Long Châu 
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(do Chính phủ nhân dân huyện Long Châu mời). 

 2. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00’ - 16h00’ (giờ Hà Nội) ngày 06/9/2022 

(thứ Ba). 

3. Hình thức Hội đàm: Trực tuyến. 

 4. Nội dung, chương trình Hội đàm 

 a) Chủ đề hội đàm: Trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca. 

 b) Chương trình Hội đàm:  

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 - Phát biểu khai mạc, giới thiệu về tình hình trồng, sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm Mắc ca trên địa bàn tỉnh của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng 

Sơn; 

 - Phát biểu của lãnh đạo Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, tỉnh Quảng 

Tây, Trung Quốc; 

- Trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca, mở rộng thị trường, liên 

kết tiêu thụ gắn với công nghệ chế biến, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Mắc ca. 

 - Thảo luận những khó khăn, vướng mắc, giải pháp để mở rộng thị trường, liên 

kết tiêu thụ gắn với công nghệ chế biến, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Mắc ca. 

 - Kết thúc Hội đàm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

1.1 Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp, liên hệ với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều 

kiện, nội dung để tổ chức Hội đàm trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn; 

- Phối hợp với Văn phòng Sở Ngoại vụ, Chi cục Kiểm lâm: triển khai Kế 

hoạch tổ chức hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, 

Trung Quốc; chuẩn bị các điều kiện khánh tiết (hội trường, maket, trang trí, biển 

tên đại biểu; bố trí, đón tiếp đại biểu). 

1.2 Chi cục Kiểm lâm 

 - Lập danh sách đại biểu, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phát 

hành giấy mời đại biểu tham dự; tổng hợp đại biểu tham dự, xây dựng chương 

trình hội nghị và các hoạt động khác có liên quan đến Hội đàm. 

 - Chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo kết quả trồng Mắc ca trên địa bàn tỉnh; 

Xây dựng nội dung để trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca, mở 

rộng thị trường, liên kết tiêu thụ gắn với công nghệ chế biến, phát triển chuỗi giá 

trị sản phẩm Mắc ca; tham mưu chỉ đạo của lãnh đạo Sở (khai mạc, bế mạc); Xây 

dựng kịch bản chi tiết; Tổng hợp tài liệu phục vụ cho Hội nghị. 

 - Phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện khánh tiết (hội trường, 

maket, trang trí, biển tên đại biểu; bố trí, đón tiếp đại biểu). 
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2. Đề nghị Sở Ngoại vụ 

 - Chủ trì kết nối, mời chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc và các cơ quan 

phía Trung Quốc dự và phát biểu tại Hội đàm theo quy định về công tác đối ngoại; 

  - Chủ trì biên dịch các tài liệu phục vụ hội nghị (do Sở Nông nghiệp và 

PTNT cung cấp); phối hợp chuẩn bị các điều kiện khánh tiết (hội trường, maket, 

trang trí, biển tên đại biểu; cử cán bộ thực hiện phiên dịch trong quá trình diễn ra 

Hội đàm. 

 3. Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn (VNPT) 

 Phối hợp Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật bảo 

đảm đường truyền kết nối điểm cầu tại Lạng Sơn được thông suốt với điểm cầu 

ngoài nước theo Kế hoạch. 

 4. Đề nghị Báo Lạng Sơn 

 Phối hợp tuyên truyền về Hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân huyện 

Long Châu, Trung Quốc trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân 

huyện Long Châu, Trung Quốc trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây 

Mắc ca của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị các sở, ngành quan tâm, phối hợp 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Ngoại vụ; (p/h) 

- Viễn thông Lạng Sơn; (p/h) 

- Báo Lạng Sơn; 

- Văn phòng Sở, Phòng KH-TC,  

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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