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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 
Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Giang, ngày        tháng 5 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 

 

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2020; 

Kế hoạch Xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến thiêu thụ vải thiều, nội dung cụ 

thể như sau: 

I. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Bắc Giang 

2. Hình thức Hội nghị: Trực tuyến; có truyền hình trực tiếp trên sóng Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh và một số đài truyền hình địa phương, các fanpage 

trên mạng xã hội. 

3. Thời gian: ½ ngày (buổi sáng) từ 08h00 - 11h00, ngày 06/6/2020 (thứ 7). 

4. Các điểm cầu trực tuyến và thành phần tham dự  

4.1. Điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang: Khoảng 300 đại biểu. 

a) Đại biểu Trung ương: 

- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công 

Thương, Bộ Công an; 

- Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Công Thương: Cục Xúc 

tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường 

Châu Á - Châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ; 

- Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ 

thực vật, Viện Nghiên cứu rau quả, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ 

sau thu hoạch. 

- Đại diện một số cơ quan thuộc Văn phòng Chính phủ. 

b) Đại biểu quốc tế: Tham tán kinh tế thương mại - Đại sứ quán các nước: 

Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan tại Việt Nam; 

c) Đại biểu thành phố Hà Nội: Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại 

diện Lãnh đạo một số cơ quan: Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

thương mại và du lịch.  
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d) Đại biểu tỉnh Bắc Giang: 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang (chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan tỉnh Bắc Giang: Văn phòng Tỉnh ủy, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao Thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở 
Văn hóa thể thao và Du lịch, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chi nhánh Ngân hành 
nhà nước, Liên Minh HTX tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị 
trường tỉnh, Chi cục Hải Quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; UBND huyện 
Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên; Công ty Điện lực Bắc Giang, các chi nhánh 
Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. 

e) Đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp phân phối: Aeon, Central 
Group, Mega Market, Saigon Coop, Happro, Vinmart…; Chợ đầu mối; doanh 
nghiệp phân phối, tiêu thụ và tham gia lễ xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại 
thị trường trong nước và quốc tế. 

f) Các cơ quan truyền thông: Báo Bắc Giang, Đài phát thanh và truyền 
hình tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và các địa phương. 

4.2. Điểm cầu tại UBND tỉnh Lào Cai: Khoảng 30 đại biểu. 

a) Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai. 

b) Đại diện lãnh đạo một số cơ quan: Sở Công Thương, 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, Sở Giao 
thông vận tải, UBND thành phố Lào Cai, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII, 
Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế 
Lào Cai, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Đại diện Trung tâm Logistic khu vực cửa khẩu, Trung tâm thương mại, 
doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh, tiêu thụ vải thiều tại tỉnh Lào Cai. 

d) Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh dự và đưa tin. 

(Nhờ UBND tỉnh Lào Cai thiết lập điểm cầu Họp trực tuyến và mời giúp 
các thành phần tham dự). 

4.3. Điểm cầu tại UBND tỉnh Lạng Sơn: Khoảng 30 đại biểu. 

a) Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn. 

b) Đại diện lãnh đạo một số cơ quan: Sở Công Thương, 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, Sở Giao thông vận tải, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm 
dịch động vật vùng Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND huyện Cao Lộc, 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Đại diện các Trung tâm Logistic khu vực cửa khẩu, Trung tâm thương 
mại, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh, tiêu thụ vải thiều tại tỉnh Lạng Sơn. 

d) Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh dự và đưa tin. 

(Nhờ UBND tỉnh Lạng Sơn thiết lập điểm cầu Họp trực tuyến và mời giúp 
các thành phần tham dự). 
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4.4. Điểm cầu tại các Sở Công Thương của các tỉnh, thành phố còn lại 

(59 điểm cầu) 

a) Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công 

Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao 

thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Hiệp Hội doanh nghiệp 

tỉnh, thành phố; các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở Công Thương và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

b) Đại diện các tập đoàn phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ đầu mối, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh, tiêu thụ 

nông sản. 

d) Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, thành phố dự và đưa tin. 

 (Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tham dự tại điểm cầu trực 

tuyến tại VNPT các tỉnh, thành phố và mời giúp các thành phần tham gia). 

4.5. Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc 

a) Đại diện lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây. 

b) Tổng Lãnh sự quán tại Nam Ninh, Tham tán thương mại Việt Nam tại 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

c) Đại diện lãnh đạo Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường và các cơ 

quan chức năng: Cục Quản lý cửa khẩu và thương mại thị Bằng Tường; Khu 

Bảo thuế tổng hợp thị Bằng Tường; Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Hữu 

Nghị; các cơ quan quản lý cửa khẩu: Lũng Vài, Pò Chài, Hữu Nghị (Hải quan, 

Biên phòng, Thuế, Kiểm nghiệm, kiểm dịch).  

d) Đại diện các thương hội xuất nhập khẩu hoa quả tỉnh Quảng Tây, 

doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu vải thiều, nông sản tỉnh Quảng Tây. 

Đề nghị Tổng Lãnh sự quán, Thương vụ Việt Nam tại thành phố Nam 

Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây hỗ trợ kết 

nối, thiết lập điểm cầu trực tuyến, tham dự và mời giúp 30 thương nhân tiêu thụ 

vải thiều, các thành phần tham gia Hội nghị trực tuyến (ông Nguyễn Hữu Quân, 

số ĐT 0086.182.4994.4579, Zalo TQ: 0972.099.988; email: namninh@moit.gov.vn). 

4.6. Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 

a) Đại diện lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam. 

b) Tổng Lãnh sự quán tại Côn Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại 

tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

c) Đại diện lãnh đạo Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu và các cơ 

quan chức năng: Ban Quản lý cửa khẩu; Cục Thương vụ Hà Khẩu, các cơ quan 

liên ngành quản lý cửa khẩu Hà Khẩu (Hải quan, Biên phòng, Thuế, Kiểm 

nghiêm, kiểm dịch). 

d) Đại diện các Hiệp hội xuất nhập khẩu hoa quả tỉnh Vân Nam, doanh 

nghiệp, thương nhân nhập khẩu vải thiều, nông sản tỉnh Vân Nam. 

mailto:email:%20namninh@moit.gov.vn
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Đề nghị Tổng Lãnh sự quán, Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh, tỉnh 
Vân Nam, Trung Quốc và Chính phủ nhân dân tỉnh Vân Nam hỗ trợ kết nối, 
thiết lập điểm cầu trực tuyến, tham dự và mời giúp 30 thương nhân tiêu thụ vải 
thiều, các thành phần tham gia Hội nghị (ông Đỗ Quốc Hương, số ĐT: +86 
1558.707.8626, Zalo TQ: +86 20 8374 4984; email: conminh@moit.gov.vn; 
3179565772@qq.com). 

5. Chương trình Hội nghị: (Có chương trình chi tiết kèm theo) 

- Đón tiếp đại biểu (từ 07h30 đến 08h00 -giờ Việt Nam)  

- Giới thiệu đại biểu, thành phần các điểm cầu trực tuyến. 

- Phát biểu chiêu thương và giới thiệu mùa vụ vải thiều năm 2020. 

- Phát biểu của các đại biểu tại các điểm cầu. 

- Kết luận Hội nghị của Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang. 

6. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm 
triệu đồng chẵn), từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại 
đã giao trong dự toán năm 2020 của Sở Công Thương và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác theo quy định. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chuẩn bị nội dung, chương trình giới thiệu đại biểu, thành phần các 
điểm cầu tham dự. 

- Làm đầu mối mời các đại biểu Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. 

- Chỉ đạo Nhà khách tỉnh chuẩn bị hội trường, màn hình led, âm thanh, 
ánh sáng, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ hội nghị trực tuyến. 

- Phối hợp với Sở Công Thương, sở Nông nghiệp &PTNT theo dõi, tiếp 
nhận thông tin đăng ký đại biểu; đón tiếp đại biểu, chuẩn bị tài liệu tại điểm cầu 
tỉnh Bắc Giang; chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang.  

2. Sở Công Thương 

- Phối hợp với các Cục, Vụ của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan của Trung Quốc và Sở Công 
Thương các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điểm cầu và nội dung hội nghị; các ứng 
dụng và nền tảng công nghệ kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại tỉnh Quảng 
Tây và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị và phát hành các công 

văn, giấy mời, công hàm. 

- Chuẩn bị tài liệu các báo cáo để phục vụ Hội nghị. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Bắc Giang 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị hạ tầng Internet, thiết bị, kỹ thuật 

đảm bảo đường truyền tại các điểm cầu phục vụ hội nghị trực tuyến. 

mailto:email:%20%20conminh@moit.gov.vn
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- Chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, hậu cần và 

các công việc liên quan tổ chức hội nghị. 

- Theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin đăng ký đại biểu tại các điểm cầu. 

3. Viễn thông Bắc Giang (VNPT Bắc Giang): Chủ trì phối hợp với Nhà 

khách tỉnh, Sở Công Thương chuẩn bị các phương tiện, kỹ thuật và thực hiện kết 

nối với các điểm cầu đảm bảo thông suốt, an toàn. Phối hợp với VNPT các tỉnh, 

thành phố chuẩn bị phòng hội nghị, thiết bị, đường truyền và các điều kiện phục 

vụ tại các điểm cầu của VNPT. 

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an thành phố Bắc Giang đảm bảo an ninh 

trật tự khu vực tổ chức Hội nghị và lễ xuất hành đoàn xe vải thiều. Đảm bảo an 

ninh công tác đối ngoại. 

5. Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp với Sở Công Thương và các 

đơn vị liên quan chỉ đạo đảm bảo hạ tầng kết nối, đường truyền Internet ổn định, 

chất lượng băng thông kết nối trực tuyến phục vụ hội nghị. 

6. Sở Ngoại vụ: Chỉ đạo đơn vị liên quan, cử cán bộ tham gia biên dịch 

tài liệu, phiên dịch phục vụ Hội nghị; đảm bảo công tác nghi lễ tổ chức hội nghị 

trực tuyến với 02 điểm cầu của Trung Quốc. 

7. Sở Y tế: Thực hiện các biện pháp bảo đảm công tác y tế, an toàn thực phẩm.  

8. UBND thành phố Bắc Giang: Trang trí khu vực Quảng trường 3-2 và 

các Biển (đèn LED) quảng bá trên địa bàn trong thời gian diễn ra Hội nghị; phối 

hợp với Sở Công Thương, các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

các hoạt động quảng bá, thông tin, tuyên truyền trên phạm vi, khu vực thành phố. 

9. Các huyện: Cử đại diện lãnh đạo UBND huyện; các phòng chuyên 

môn tham dự Hội nghị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về các 

hoạt động trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội nghị. 

UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức lễ xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường 

trong nước và nước ngoài; chuẩn bị vải thiều phục vụ quảng bá, giới thiệu tại 

Hội nghị. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Bộ Công Thương 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương phối hợp và hỗ 

trợ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều: 

+ Vụ Thị trường châu Á-châu Phi, Cục Xúc tiến thương mại làm việc với 

Tổng Lãnh sự quán, Thương vụ Việt Nam tại tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam 

mời giúp chính quyền, doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây, tỉnh Vân Nam tổ chức 

điểm cầu, tham dự Hội nghị trực tuyến; Hỗ trợ tổ chức Hội nghị trực tuyến, kết 

nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung Quốc. 

+ Vụ Thị trường trong nước chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

tham dự và mời các doanh nghiệp, thương nhân, đại diện trung tâm thương mại, 

siêu thị… trên địa bàn tham dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu. 
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+ Thông tin, giới thiệu về Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều 

của tỉnh Bắc Giang trên các báo, tạp chí, Fanpage của Bộ Công Thương. 

- Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Vụ Thị 

trường châu Âu-châu Mỹ, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ, mời 

gọi và kết nối các Tập đoàn phân phối như: Aeon, Mega Market, Lotte, Central 

Group…, các doanh nghiệp kinh doanh trái cây, nông sản, chợ đầu mối tại các 

tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng tham gia tiêu thụ sản phẩm vải thiều của tỉnh 

Bắc Giang. 

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT thông tin, 

quảng bá vải thiều trên các Wedsite, cổng thông tin điện tử; tuyên truyền các 

hoạt động hội nghị trực tuyến trên các báo, tạp chí và fanpage của Bộ;   

- Chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh Bắc Giang thực hiện quản lý chất lượng, truy 

xuất nguồn gốc, mã vùng trồng vải thiều và các sản phẩm nông sản và các tiêu 

chuẩn đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và 

một số thị trường tiềm năng. 

3. Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn 

Giúp tỉnh Bắc Giang tổ chức điểm cầu trực tuyến, tham dự và mời giúp 

các thành phần dự hội nghị trực tuyến; chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị 

liên quan thông tin, kết nối các doanh nghiệp, thương nhân của tỉnh Vân Nam, 

tỉnh Quảng Tây tham gia tiêu thụ vải thiều. 

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND 

huyện, thành phố, chủ động phối hợp và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận:  
- Ban Kinh tế Trung ương; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, 

  Công an, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ; 

- VCCI, Liên minh HTX Việt Nam; 

- UBND tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan: Công Thương, Ngoại vụ, Nông nghiệp và 

PTNT, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, 

Tài chính, Công an tỉnh, Cục QLTT, Liên minh HTX 

tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH Bắc Giang;  

- Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

   + LĐVP, KT, TH; 

   + Lưu: VT, NN Thăng. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lại Thanh Sơn 
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THỬ NGHIỆM KẾT NỐI KỸ THUẬT 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    /5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

 - Thời gian: 15h30, ngày 05/6/2020 (thứ sáu) tại tất cả các điểm cầu. 

 - Đơn vị thực hiện: VNPT Bắc Giang chủ trì phối hợp với Sở Công 

Thương, Nhà khách tỉnh Bắc Giang và VNPT các tỉnh, thành phố.  

Cục Xúc tiến thương mại thực hiện kết nối thông qua nền tảng Zoom với 

hai điểm cầu của Trung Quốc. 

- Nội dung: Kiểm tra đường truyền, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật. 

 

 

 

 

Maket Hội nghị trực tuyến 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

(Tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 

  

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

XÚC TIẾN TIÊU THỤ VẢI THIỀU TỈNH BẮC GIANG 

(Tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 

 

 Bắc Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2020 

(Tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 
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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    /5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

Thời gian: ngày 06/6/2020 (thứ 7) 

- Từ 08h00-11h00: Theo giờ Hà Nội. 

- Từ 09h00-12h00: Theo giờ Bắc Kinh. 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

07h30 - 08h00 
Ổn định công tác tổ chức, kết 

nối,  chạy thử chương trình  

VP UBND tỉnh, Sở Công 

Thương, TT KC&XTTM 

08h00 - 08h05 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 
Ban tổ chức 

08h05 - 08h15 
Phát biểu chiêu thương và giới 

thiệu mùa vụ vải thiều năm 2020 
UBND tỉnh Bắc Giang 

08h15-10h45 
Phát biểu của các đại biểu tại các 

điểm cầu 
Ban tổ chức 

10h45-11h00 Kết luận Hội nghị Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang 

11h00-11h15 

Lễ xuất hành đoàn xe vải thiều 

tiêu thụ tại thị trường trong và 

ngoài nước 

Ban tổ chức 

11h30 Tiệc chiêu đãi  
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DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

Bài phát biểu tại các điểm cầu 

1- Bài phát biểu của đại diện chính quyền thị Bằng Tường. 

2- Bài phát biểu của đại diện chính quyền huyện Hà Khẩu. 

3- Bài phát biểu của đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4- Bài phát biểu của đại diện Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. 

5- Bài phát biểu của đại diện Hiệp hội xuất nhập khẩu hoa quả thị Bằng Tường. 

6- Bài phát biểu của đại diện Tập đoàn Central Group. 

7- Bài phát biểu của đại diện chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. 

8- Bài phát biểu của đại diện thành phố Hà Nội. 

9- Bài phát biểu của đại diện Bộ Công Thương. 

10- Bài phát biểu của đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

11- Bài phát biểu Kết luận Hội nghị Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. 

Dự phòng 

1- Bài phát biểu của đại diện doanh nghiệp huyện Hà Khẩu  

2- Bài phát biểu của đại diện Tập đoàn Aeon. 
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