UBND TỈNH SƠN LA
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 567 /SCT-QLTM

Sơn La, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vv phối hợp tổ chức Hội nghị kết
nối xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu
Xoài và nông sản tỉnh Sơn La
năm 2022

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Hưng Yên,
Hải Dương, Hải phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên,
Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ,
Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,
Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, thành phố
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp.
Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ
tích cực của các bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền, các sở, ngành và
đặc biệt là Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong công tác xúc tiến thương
mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh, góp phần đưa sản phẩm
nông sản Sơn La đến với rộng rãi người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Sang năm 2022, diện tích trồng cây ăn quả của tỉnh Sơn La tiếp tục
được mở rộng với trên 84.000 ha, tổng sản lượng ước đạt 450.000 tấn. Trong
đó Xoài tiếp tục là sản phẩm chủ lực với 20.000 ha và sản lượng ước trên
82.000 tấn, thời vụ thu hoạch từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 8.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong điều kiện vẫn
còn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tạo cơ hội cho các doanh
nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước trao đổi, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy
tiêu thụ Xoài và nông sản của Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban
hành “Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài
và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022”.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức: Hội nghị trực tiếp kết hợp với
trực tuyến. Điểm cầu chính tại thành phố Sơn La kết nối với 26 điểm cầu trong
nước và khoảng 18 điểm cầu quốc tế tại các nước: Trung Quốc, Nhật bản, Hàn
Quốc, Úc, UEA, Mông Cổ …
Để tổ chức Hội nghị thành công, Sở Công Thương Sơn La trân trọng đề
nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp, hỗ trợ tỉnh Sơn La
tổ chức điểm cầu trực tuyến tại tỉnh, thành phố, kết nối với điểm cầu chính tại
UBND tỉnh Sơn La cùng các điểm cầu trong và ngoài nước tham dự "Hội nghị
kết nối xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu Xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022".
- Thời gian: Từ 08h00-11h30, (Dự kiến trong khoảng từ ngày 15/5 đến
ngày 18/5/2022).
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- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến của VNPT tại các tỉnh, thành phố
(do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Tập đoàn VNPT chuẩn bị sẵn phòng họp,
hạ tầng kỹ thuật kết nối và các điều kiện tổ chức 26 điểm cầu trực tuyến tại các
tỉnh, thành phố). Hoặc phòng họp của Sở Công Thương các tỉnh.
- Thành phần tham dự:
+ Thành phần dự tại điểm cầu 02 tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai: Đại diện
Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Sở Công Thương (đầu mối), Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Khuyến
công và Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, Ban
Quản lý khu kinh tế cửa khẩu; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công An tỉnh,
Chi cục kiểm dịch thực vật; Đại diện một số doanh nghiệp, HTX, Chợ đầu
mối, Trung tâm thương mại, siêu thị, thương nhân tiêu thụ và xuất khẩu Xoài
và nông sản trên địa bàn; Đại diện các cơ quan truyền thông, Báo, Đài của địa
phương đến dự và đưa tin (Khoảng 30 đại biểu/1 điểm cầu)
+ Thành phần tham dự tại điểm cầu 23 tỉnh, thành phố: Đại diện Lãnh
đạo, chuyên viên các cơ quan: Sở Công Thương (chủ trì), Sở Nông nghiệp và
PTNT; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại/Trung tâm Xúc tiến
Thương mại/ Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Đại diện các tập đoàn phân phối, trung
tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối; doanh nghiệp, doanh
nhân của Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố (từ 10-15 đơn vị); Đại diện
các cơ quan truyền thông Báo, Đài của địa phương đến dự và đưa tin (khoảng
20-30 đại biểu/1 điểm cầu)
Sở Công Thương Sơn La trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh,
thành phố mời giúp các thành phần tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến của
địa phương mình; đồng thời tổng hợp danh sách đại biểu đăng ký tham dự Hội
nghị, gửi về Sở Công Thương Sơn La trước ngày 05/5/2022 để báo cáo UBND
tỉnh Sơn La.
Đầu mối liên hệ: Bà Phạm Thị Lan Hương – Phụ trách phòng Quản lý
thương mại và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Sơn La. Điện thoại:
0852.446.868; Email: huongptl1969@gmail.com.
Sở Công Thương Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp
của Quý Sở./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Lưu VT, QLTM&HTQT (Hương).

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Doan
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CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản
tỉnh Sơn La năm 2022
______

Thời gian dự kiến: Từ 08h00 - 11h30 thứ tư, ngày 18/5/2022
Số TT

Nội dung

Thực hiện

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1

Kết nối, chạy thử chương trình

VP UBND tỉnh, Sở Công
Thương

2

Tiếp đón đại biểu, Phát phóng sự về sản phẩm
Xoài và nông sản tỉnh Sơn La

VP UBND tỉnh, Sở Công
Thương

II

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ (Từ 8h00 đến
10h45)

1

Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại
biểu

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

2

Phát biểu khai mạc và giới thiệu về tình hình
sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu
sản phẩm Xoài và nông sản tỉnh năm 2022

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn
La

3

Phát phóng sự về tình hình sản xuất, sơ chế, chế
biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Xoài và nông
sản tỉnh năm 2022

VP UBND tỉnh, Sở Công
Thương

4

Phát biểu của Bộ Công Thương

Lãnh đạo Bộ Công
Thương
Lãnh đạo Cục Chế biến và
Phát triển thị trường nông
sản

5

Phát biểu của Bộ Nông nghiệp và PTNT

6

Phát biểu của Tham tán thương mại Trung Quốc
tại Việt Nam (Trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội)

Tham tán Thương mại
Trung Quốc

7

Phát biểu của Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây–
Trung Quốc (Trực tuyến từ Nam Ninh)

Lãnh đạo Sở Thương mại
Quảng Tây

8

Phát biểu của Sở Thương mại tỉnh Vân Nam –
Trung Quốc (Trực tuyến từ Côn Minh)

Lãnh đạo Sở Thương mại
Vân Nam

9

Phát biểu từ điểm cầu Nhật Bản

Tham tán Việt Nam tại
Nhật Bản
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10

Phát biểu từ điểm cầu Hàn Quốc

Tham tán Việt Nam tại
Hàn Quốc

11

Phát biểu từ Điểm cầu Mông Cổ

Tham tám Việt Nam tại
Mông Cổ

12

Phát biểu từ điểm cầu (UAE)

Tham tám Việt Nam tại
(UAE)

13

Phát biểu từ điểm cầu Úc

14

Phát biểu của tỉnh Lạng Sơn (Tại Điểm cầu
Lạng Sơn)

15

Phát biểu của tỉnh Lào Cai (Tại Điểm cầu Lào
Cai)

16

Phát biểu của doanh nghiệp xuất khẩu Xoài và
nông sản Sơn La

Đại diện DN, HTX tỉnh
Sơn La

17

Phát biểu của các nhà phân phối, sàn TMDDT,
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu
nông sản trong và ngoài nước

Đại diện các nhà phân
phối, doanh nghiệp

18

Phát biểu bế mạc Hội nghị

III

IV

KHAI TRƯƠNG SÀN THƯƠNG MẠI
TMĐT NÔNG SẢN SƠN LA (Từ 10h45 đến
11h00)

CHƯƠNG TRÌNH CẮT BĂNG ĐƯA SẢN
PHẨM XOÀI VÀO HỆ THỐNG PHÂN
PHỐI VÀ XUẤT KHẨU (Từ 11h05 đến
11h30)

Tham tám Việt Nam tại Úc
Lãnh đạo UBND tỉnh
Lạng Sơn
Lãnh đạo UBND tỉnh Lào
Cai

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn
La
Đại biểu thực hiện nghi
thức gồm: Lãnh đạo Bộ
Công Thương, Bộ Nông
nghiệp &PTNT, lãnh đạo
UBND tỉnh; lãnh đạo các
Sở: Công Thương; NN &
PTNT; lãnh đạo VNPT
Sơn La
Đại biểu thực hiện nghi
thức gồm: Lãnh đạo Bộ
Công Thương, Bộ Nông
nghiệp &PTNT, lãnh đạo
UBND tỉnh; lãnh đạo các
Sở: Công Thương; Kế
hoạch và Đầu tư; NN &
PTNT;
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UBND tỉnh, thành phố
Đơn vị: Sở Công Thương (tỉnh, thành phố)
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỘI NGHỊ HỘI TRỰC TUYẾN KẾT NỐI XÚC TIẾN TIÊU THỤ XOÀI
VÀ NÔNG SẢN TỈNH SƠN LA NĂM 2022
1. Đại biểu Sở, ngành các tỉnh, thành phố:
STT

Họ tên đại biểu
tham dự

Cơ quan/Đơn vị

Ghi chú

Đơn vị/Doanh nghiệp

Ghi chú

Chức vụ

2. Đại biểu các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, HTX:
STT

Họ tên đại biểu
tham dự

Chức vụ

- Trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách đại
biểu đăng ký tham dự Hội nghị, gửi về Sở Công Thương Sơn La trước ngày
05/5/2022 để báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh Sơn La;
- Cử cán bộ (tên, số điện thoại) làm đầu mối liên hệ./.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
(Ký, đóng dấu)

