
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 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác giới thiệu nông sản an toàn, 

 sản phẩm OCOP của Lạng Sơn tiêu thụ tại Hà Nội 

 

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp năm 

2022; Công văn số 4751/VP-KT ngày 15/10/2022 của Văn Phòng UBND tỉnh về 

việc tạo điều kiện hỗ trợ cho các Hợp tác xã tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại.  

Căn cứ Công văn số 2875/SNN-VPĐPNTM ngày 10/10/2022 của Văn phòng 

Điều phối Nông thôn mới – Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội về việc mời 

tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP tại thành phố Hà Nội 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp 

tác giới thiệu nông sản an toàn, sản phẩm OCOP của Lạng Sơn tiêu thụ tại Hà Nội, 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Hỗ trợ các HTX, THT, doanh nghiệp, hộ kinh doanh các sản phẩm nông 

nghiệp, sản phẩm OCOP tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ 

sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng nông sản 

của người dân Thủ đô. 

- Kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản 

xuất kinh doanh hàng hoá nông lâm sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với chuỗi cửa 

hảng, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm thực hiện có hiệu quả chương 

trình hợp tác về nông nghiệp và nông thôn giữa Thành ủy Hà Nội với Tỉnh ủy Lạng 

Sơn. 

- Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Sự kiện đảm bảo hiệu quả, an 

toàn, tiết kiệm, đúng các quy định của Ban Tổ chức. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Hỗ trợ từ 05 - 06 doanh nghiệp, HTX, THT, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng 

hoá nông lâm sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đăng ký tham gia sự kiện. 

2. Nội dung hỗ trợ 

Doanh nghiệp và HTX, THT và cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh Lạng Sơn 

tham gia trưng bày, giới thiệu tại sự kiện với nội dung hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ về kinh phí thuê gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của tỉnh 

Lạng Sơn (04 gian trưng bày sản phẩm nông sản, 02 gian hàng ẩm thực); 

- Hỗ trợ về trang trí, Pano quảng cáo, tờ rơi giới thiệu sản phẩm…; 

- Hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại gian hàng chung cho các đơn vị 

không tham dự trực tiếp. 
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- Hỗ trợ một phần chi phí thuê xe đưa đoàn và vận chuyển hàng hóa (lượt đi 

và về); 

3. Thời gian và địa điểm 

3.1. Thời gian: Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh 

Miền Trung và Tây Nguyên tại Hà Nội diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 11/11/2022 

đến ngày 15/11/2022. 

- Ngày 10/11/2022: từ Lạng Sơn đi thành phố Hà Nội. Nhận bàn giao, sắp xếp 

trưng bày gian hàng của tỉnh tại địa điểm diễn ra sự kiện. 

- Ngày 11/11/2022: Tham dự Lễ khai mạc Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP 

gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên tại Hà Nội. 

- Ngày  12-15/11/2022: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại 06 gian hàng của tỉnh 

Lạng Sơn; tham dự, học tập kinh nghiệm các cuộc Hội thảo thương mại kết nối thị 

trường và các hoạt động khác trong khuôn khổ sự kiện. 

- Ngày 16/11/2022: Thu dọn các gian hàng. Di chuyển từ Hà Nội về Lạng Sơn. 

3.2. Địa điểm: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí được sử dụng từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại năm 2022 là: 

80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn). 

(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Phòng Kế hoạch-Tài chính làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Chi cục 

PTNT và các cơ quan liên quan thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản tham dự và trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm tại sự kiện đạt hiệu quả cao; thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết 

toán tài chính khi kết thúc Hội chợ 

Giao Phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì phối hợp với Chi đoàn Sở và các đơn 

vị liên quan chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại sản phẩm, hàng hoá, tài liệu có 

liên quan tại gian hàng trưng bày chung của Sở đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, 

đúng các quy định của Ban Tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác giới thiệu nông sản an 

toàn, sản phẩm OCOP của Lạng Sơn tiêu thụ tại Hà Nội của Sở Nông nghiệp và PTNT 

đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt chương trình./. 

  
Nơi nhận: 
- Sở Công Thương;  

- Trung tâm Khuyến Công và XTTM; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC, VP; 

- Chi cục PTNT; 

- Chi đoàn VP Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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