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KẾ HOẠCH  

Tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng  

tỉnh Bắc Giang năm 2022 
 

 

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2022, 

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các sự kiện, hội nghị và các 

hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh, nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong và ngoài nước gắn 

với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiểm năng của tỉnh; 

giới thiệu các tiềm năng du lịch, lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang; tạo cơ 

hội cho các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước tìm kiếm đối tác; tăng 

cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang với các cơ quan 

ở Trung ương, với các tỉnh, thành phố bạn và với các nước; với các cơ quan kinh 

tế, thương mại, ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt 

Nam tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản của tỉnh 

Bắc Giang. 

2. Yêu cầu 

Xây dựng các chương trình, nội dung hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều 

có sự đổi mới, phù hợp với những diễn biến của dịch Covid-19 và tình hình thị 

trường trong nước và thế giới hiện nay; thông tin được cung cấp phong phú, đa 

dạng và đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, tích cực, 

có sức lan tỏa rộng rãi; phát huy các tiềm năng, lợi thế; ổn định thị trường truyền 

thống, thúc đẩy mở rộng xuất khẩu đối với các thị trường tiềm năng. Quá trình 

thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các huyện, thành 

phố trong tỉnh; các Bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp và các cơ 

quan truyền thông trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ vải 

thiều mùa vụ năm 2022. 

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều 

và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Hoa Kỳ năm 

2022" theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Bắc Giang. 
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- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Vụ Thị 

trường châu Âu-châu Mỹ và một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, UBND 

huyện: Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan của 

tỉnh Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao và các 

Bộ, ngành liên quan. 

- Thời gian: Dự kiến, từ 08h00 - 09h30, ngày 29/3/2022 (thứ ba) 

- Địa điểm: Tại phòng họp số 1, tầng 2, Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang. 

- Nội dung Chương trình, thành phần tham dự: (Chương trình, kịch bản chi 

tiết theo phụ biểu số 01). 

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh đã giao 

cho Sở Công Thương năm 2022. 

2. Tổ chức Lễ xuất hành Vải thiều sớm xuất khẩu sang thị trường Hoa 

Kỳ, Nhật Bản 

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Bắc Giang 

- Đơn vị tổ chức thực hiện: UBND huyện Tân Yên, UBND huyện Lục Ngạn. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng 

UBND tỉnh, các đơn vị xuất khẩu vải sớm đi Hoa Kỳ, Nhật Bản, các cơ quan truyền 

thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: Dự kiến, ngày 18/5/2022 (thứ tư). 

- Địa điểm: Tại huyện Tân Yên và huyện Lục Ngạn (địa điểm tổ chức sự 

kiện chính tại huyện Tân Yên). 

- Nội dung Chương trình, thành phần tham dự: UBND huyện Tân Yên, Lục 

Ngạn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn 

phòng UBND tỉnh, các doanh nghiệp xuất khẩu vải sớm đi Nhật Bản, Hoa Kỳ và 

các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh. (Chương trình, kịch bản chi tiết 

theo phụ biểu số 02). 

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí của UBND huyện Tân Yên, 

UBND huyện Lục Ngạn và từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh đã 

giao cho Sở Công Thương năm 2022. 

3. Tổ chức chuỗi Sự kiện và Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh  

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Bắc Giang. 

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Lục Ngạn và các huyện có vải thiều; 

các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Bắc Giang và của Bộ Công Thương, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan. 

- Thời gian: Dự kiến, từ 08h00 - 11h00, ngày 25/5/2022 (thứ tư) 
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- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Nội dung Chương trình, thành phần tham dự: 

+ Hội nghị trực tuyến xúc tiến vải thiều: (Chương trình, kịch bản chi tiết 

theo phụ biểu số 03). 

+ Lễ cắt băng xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ và xuất khẩu tại thị 

trường trong và ngoài nước: (Chương trình, kịch bản theo phụ biểu số 04). 

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh đã 

giao cho Sở Công Thương năm 2022. 

4. Tổ chức chuỗi các Sự kiện Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản 

chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang tại thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh miền Nam. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương chủ trì phối hợp với một số cơ 

quan, đơn vị của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

các Bộ, ngành liên quan; Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện 

Lục Ngạn, Lục Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, UBND 

huyện Lục Ngạn, một số Tập đoàn bán lẻ, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối…; các cơ 

quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh. 

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 5, 6/2022 

- Địa điểm: Tại tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh, thành phố trong nước. 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm 

chủ lực, đặc trưng của tỉnh: Hội nghị trực tiếp, trực tuyến kết nối giao thương, tìm 

kiếm, hợp tác thúc đẩy đưa hàng hóa vào các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối tại thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam và với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài. 

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh đã 

giao cho Sở Công Thương năm 2022 và nguồn kinh phí hợp pháp theo qui định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan 

chuẩn bị nội dung, chương trình giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; chuẩn bị 

bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang; tham gia công tác khánh tiết và tổ 

chức Hội nghị; làm đầu mối mời các đại biểu Lãnh đạo các bộ, ngành Trung 

ương; theo dõi, tiếp nhận thông tin đăng ký đại biểu; đón tiếp đại biểu: Lãnh đạo 

Trung ương, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và 

các đại biểu cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tham dự Hội nghị xúc 

tiến tiêu thụ vải thiều tại thành phố Bắc Giang và tham dự các sự kiện xúc tiến 

tiêu thụ vải thiều khác. 
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- Chỉ đạo Trung tâm Hội nghị tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị 

xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực 

tuyến tại thành phố Bắc Giang. 

2. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, 

UBND huyện Lục Ngạn, UBND huyện Tân Yên, Viễn Thông tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung, kịch bản chi tiết và chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại thành phố Bắc Giang; Lễ cắt 

băng xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ và xuất khẩu tại thị trường Nhật Bản, 

Hoa Kỳ và thị trường trong và ngoài nước; công tác hậu cần phục vụ Hội nghị; 

công tác đón tiếp khách Lãnh đạo Bộ Công Thương và các cơ quan của Bộ Công 

Thương và UBND thành phố Hà Nội;  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Lào Cai và các tỉnh có cửa khẩu với Trung 

quốc; các cơ quan ngoại giao, kinh tế, thương mại của Việt Nam ở nước ngoài: 

Hoa Kỳ, Nhật Bản, một số nước EU, khu vực Trung Đông, Nhật Bản, Úc, 

Singapore, Trung Quốc...  hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức điểm cầu trong nước và 

quốc tế; tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông; kết nối và thúc đẩy 

tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng và tiềm năng của 

tỉnh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Gang ở trong và ngoài nước;  

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan đơn vị có liên 

quan và các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các phóng sự, tài liệu  (Clip 

và Profile quảng bá vải thiều được số hóa, gắn mã QR và được sử dụng bằng 

tiếng Anh, Trung, Nhật), ấn phẩm, poster quảng bá tổ chức tuyên truyền 

trước, trong và sau thời gian tổ chức Hội nghị và chuỗi các sự kiện; xây dựng 

phương án, hình thức thông tin diễn biến thị trường, thông tin thương mại, 

sản lượng, mùa vụ vải thiều; thời gian thu hoạch theo trà vải, giá cả, thông tin 

tình hình cửa khẩu… trên các phương tiện thông tin đại chúng, Sàn giao  dịch 

thương mại điện tử, cơ quan thông tấn, báo chí và cổng thông tin điện tử của 

trung ương, của địa phương; trên các báo điện tử, các trang mạng xã hội 

(zalo, facebook, youtube…), tin nhắn di động (SMS Brandname), kênh truy 

suất nguồn gốc vải thiều Bắc Giang; 

- Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh có cửa khẩu xuất khẩu vải thiều: 

Lạng Sơn, Lào Cai... thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình tiêu thụ, xuất 

khẩu vải thiều tại các cửa khẩu để kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Công 

Thương, UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh; 

thường xuyên nắm bắt tình hình tiêu thụ, giá cả, dễn biến thị trường báo cáo 

Thường trực tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy), Thường trực UBND tỉnh (qua Văn 

phòng UBND tỉnh); kịp thời thông tin khuyến cáo cho người dân và doanh nghiệp 

với từng thời điểm mùa vụ (thời điểm khả năng xuất khẩu, sức mua, tiêu thụ theo 

từng trà vải...); 
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- Phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn, UBND huyện Tân Yên, UBND 

huyện Lục Nam và các địa phương vùng trồng vải, các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng 

của tỉnh Bắc Giang ở trong và ngoài nước. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo sản xuất vải thiều đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của các thị 

trường, nhất là thị trường xuất khẩu mới như Nhật Bản, Mỹ, EU. Tiến hành giám 

sát chặt chẽ vùng sản xuất, đặc biệt là việc sử dụng thuốc BVTV, phân bón đảm 

bảo theo yêu cầu của từng thị trường; phân tích dư lượng thuốc BVTV trước khi 

xuất khẩu, nhằm đảm bảo tất các lô quả vải xuất khẩu đều đảm bảo dư lượng 

thuốc BVTV theo quy định. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiêu thụ vải thiều được thuận lợi, trong 

đó quan tâm các điều kiện để xuất khẩu vải thiều như: Mã số vùng trồng, mã số 

cơ sở đóng gói, cơ sở sơ chế, xông hơi khử trùng, tem nhãn, bao bì sản phẩm, 

công tác kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu. Đồng thời, mời gọi các doanh 

nghiệp, thương nhân vào liên kết, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm vải thiều, kịp 

thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai sản xuất và tiêu thụ 

vải thiều; tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp nhất là phân bón, thuốc 

BVTV đảm bảo chất lượng và sử dụng đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong công tác chỉ đạo quy trình sản xuất quả 

vải ứng dụng khoa học kỹ thuật theo hướng Vietgap, Globalgap và hữu cơ; 

công tác nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ trong bảo quản đảm bảo 

chất lượng, sản lượng và các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu; mời gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị sản 

xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm tham gia 

chế biến, tiêu thụ vải thiều nói riêng và các sản phẩm nông sản nói chung theo 

mô hình chuỗi liên kết giá trị. 

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

đơn vị có liên quan thường xuyên xây dựng báo cáo kết quả sản xuất, cung cấp, 

cập nhật các thông tin về mùa vụ, sản xuất tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm 

nông sản của tỉnh với UBND tỉnh, Sở Công Thương; mời và đón tiếp Lãnh đạo 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, các đại biểu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; cử đại diện Lãnh đạo tham dự tại các Hội nghị trực tuyến xúc tiến vải 

thiều và tham gia các sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Công 

Thương, Văn Phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 

xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ tại Hội nghị trực tuyến tại thành phố 

Bắc Giang (nếu có); cử đại diện Lãnh đạo tham dự Hội nghị; chuẩn bị các tạp chí, 

ấn phẩm, tài liệu quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và tiềm năng phát triển văn 

hóa và du lịch của tỉnh Bắc Giang; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, 

thông tin về các danh lam, thắng cảnh và điểm du lịch đặc trưng của tỉnh tại sự 
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kiện và trên trang tin điện tử của ngành; cử cán bộ tham gia hướng dẫn, giới thiệu 

phục vụ các đoàn đại biểu thăm quan tại các địa điểm du lịch văn hóa, danh lam, 

thắng cảnh của tỉnh (nếu có). 

5. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện, thành 

phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt công tác tổ chức phân luồng giao thông, 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức 

năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông; tham 

mưu, đề xuất phương án cải tạo, sửa chữa kịp thời các đoạn đường hư hỏng (đặc 

biệt tuyến QL 17 và QL 31) giảm thiểu ùn tắc cục bộ, đảm bảo vận chuyển vải 

thiều và các hoàng hóa được thuận lợi trong suốt mùa vụ vải thiều 2022. 

6. Sở Y Tế 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Lục Ngạn và các 

đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng phương án và tổ chức bộ phận y tế 

thường trực tại chỗ đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch và hỗ trợ y tế tại 

các địa điểm tổ chức Hội nghị; phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý, hướng dẫn cách ly, 

giám sát y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải 

thiều (nếu có) theo quy định. 

7. Sở Ngoại vụ: Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên 

quan chuẩn bị các buổi làm việc và thư mời các cơ quan Đại sứ quán và Tham tán 

Kinh tế/Thương mại các nước tại Việt Nam về việc tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ 

vải thiều và tham dự tại các Hội nghị, chương trình xúc tiến tiêu thụ vải thiều do 

UBND tỉnh tổ chức; tham mưu công tác khánh tiết, đón tiếp khách Quốc tế tham 

dự Hội nghị; cử đại diện Lãnh đạo tham dự Hội nghị, chương trình sự kiện; chỉ 

đạo đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia phối hợp biên dịch tài liệu, phiên dịch và 

các thiết bị phục vụ phiên dịch tại Hội nghị. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ động phối hợp với các cơ quan liên 

quan của Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 

bảo quản sau thu hoạch; tiếp tục đề xuất cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý vải thiều 

của tỉnh tại các quốc gia thị trường tiềm năng; phối hợp mời các đại biểu thuộc Bộ 

Khoa học và Công nghệ và công tác đón tiếp các đại biểu cơ quan, đơn vị Bộ Khoa 

học và Công nghệ tham dự tại các Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều. 

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

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

lượng băng thông và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối tổ chức các 

Hội nghị trực tuyến của tỉnh; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, trái 

chiều, bất lợi trong công tác tiêu thụ vải thiều trên các kênh thông tin đại chúng, 

các trang mạng xã hội. 

10. Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên 

quan tham mưu cho UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng cho các tổ chức, cá 
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nhân nhiệt tình hưởng ứng tham gia và có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, 

thực hiện công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến và tiêu thụ vải thiều. 

11. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, 

phương án đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức Hội nghị và đảm bảo an toàn 

cho các đoàn đại biểu Quốc tế, đại biểu Trung ương tham dự Hội nghị; phối hợp 

với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan có kế hoạch, phương án giảm 

thiểu ùn tắc, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển vải thiều lưu thông 

thuận lợi trong và ngoài tỉnh; phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Lục Ngạn và 

các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý, giám sát đối với người nước 

ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có) để thu mua vải thiều theo quy định. 

12. Cục Quản lý Thị trường: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các 

cơ quan chức năng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn vùng vải 

thiều tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thu mua, ngăn chặn và 

xử lý kịp thời những hành vi gian lận thương mại...; phối hợp với Cục Quản lý thị 

trường các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu 

vải thiều của tỉnh. 

13. Liên minh HTX tỉnh: Chủ động phối hợp tuyên truyền, quảng bá, tích 

cực mời gọi, vận động các tổ chức kinh tế tập thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, các 

hội viên trong và ngoài tỉnh tham gia tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản 

chủ lực, đặc trưng của tỉnh; mời và bố trí đón tiếp đại biểu Lãnh đạo Liên minh 

HTX Việt Nam, các cơ quan, đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam tham dự 

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại tỉnh Bắc Giang. 

14. Các Sở, Ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Chủ động phối 

hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của 

mình thực hiện tốt chương trình kế hoạch này. Đồng thời thực hiện công tác tuyên 

truyền, quảng bá, giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản 

chủ lực, đặc trưng của tỉnh trên trang thông tin điện tử, Wedsite ... của đơn vị. 

15. UBND các huyện, thành phố 

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương thực 

hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất và các công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều; xây 

dựng Kế hoạch chi tiết đối với các vùng sản xuất vải tập trung trên địa bàn đảm 

bảo tuyệt đối an toàn dịch bệnh để tổ chức tiêu thụ quả vải thiều được thuận lợi; 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã có vùng trồng vải tuyên 

truyền, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã 

được cấp theo qui định; thực hiện giám sát quy trình chăm sóc, sử dụng thuốc 

BVTV, quản lý dịch hại đảm bảo tiêu chuẩn của các thị trường tiêu thụ; tổ chức 

lập hồ sơ và xác nhận an toàn dịch bệnh đối với các hộ, mã số vùng trồng vải; các 

cơ sở đóng gói vải thiều; các phương tiện tham gia vận chuyển vải trên địa bàn. 
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- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc nông dân tham gia ký kết hợp đồng với 

doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và tiêu thụ vải thiều, đảm bảo doanh nghiệp có 

đủ sản phẩm chất lượng phục vụ xuất khẩu; hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và kinh doanh vải thiều trên địa bàn. 

- Thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương báo cáo về tình hình tiêu 

thụ vải thiều; chủ động nắm bắt thông tin thương mại, thị trường để kịp thời 

khuyến cáo người dân, doanh nghiệp có giải pháp phù hợp, ứng phó trước các 

tình huống, diễn biến bất lợi của thị trường; cử đại diện Lãnh đạo UBND huyện, 

các cơ quan, đơn vị liên quan; tích cực tuyên truyền, mời các doanh nghiệp, HTX 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ vải thiều tại trên địa bàn tham dự các sự kiện, Hội 

nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các 

hoạt động trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội nghị và làm tốt công tác giới 

thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc 

trưng của tỉnh; tăng cường đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông 

trên địa bàn trong thời gian diễn ra mùa vụ; chủ động đề xuất với cấp có thẩm 

quyền những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời. 

- UBND huyện Tân Yên:  

Phân công một đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp làm việc, cung cấp thông 

tin liên quan đến công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều cho các cơ quan, đơn vị 

có nhu cầu, đặc biệt là các cơ quan truyền thông; mời gọi các doanh nghiệp, 

thương nhân trong và ngoài nước tham gia tiêu thụ vải thiều; 

Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ xuất hành vải thiều sớm Tân Yên đi tiêu thụ tại 

thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ; chuẩn bị vải thiều quảng bá tại Hội nghị và sự kiện kiện 

xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh; cử lãnh đạo tham gia các sự kiện xúc tiến tiêu thụ 

vải thiều ở trong và ngoài tỉnh. 

- UBND huyện Lục Nam: 

Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT bám sát 

thông tin về tình hình, diễn biến thị trường; xây dựng các phương án, kịch bản tiêu 

thụ, phương án sản xuất, chế biến phù hợp với điều kiện thực tiễn; phân công một 

đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến công 

tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều; mời gọi các doanh nghiệp, thương nhân trong 

và ngoài nước tham gia tiêu thụ vải thiều; quan tâm chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và thực hiện tốt các nội dung, chương trình xúc 

tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022. 

- UBND huyện Lục Ngạn:  

Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT và các 

cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức Hội nghị trực 

tuyến; xây dựng nội dung chương trình, kịch bản và kinh phí thực hiện Lễ xuất 

hành vải thiều sớm đi các Nhật Bản, Hoa Kỳ năm 2022 tại huyện Lục Ngạn; lựa 
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chọn nhà vườn, điểm thăm quan đưa các đoàn đại biểu đi thăm vùng sản xuất vải 

thiều và các danh lam, thắng cảnh tại huyện Lục Ngạn; 

Chuẩn bị vải thiều phục vụ quảng bá, giới thiệu, làm quà cho đại biểu tham 

dự Hội nghị và cho các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh ở trong và 

ngoài nước; phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị vải thiều để phục vụ các 

hoạt động trưng bày, quảng bá tại Hội nghị và các sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải 

thiều năm 2022; Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, thông tin về 

các hoạt động trước, trong và sau thời gian tổ chức sự kiện; chỉ đạo các cơ quan 

chức năng đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phân luồng giao 

thông phục sự kiện; 

Phân công một đồng chí lãnh đạo UBND huyện trực tiếp làm việc, cung 

cấp thông tin liên quan đến công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều cho các cơ 

quan, đơn vị có nhu cầu, đặc biệt là các cơ quan truyền thông; mời gọi các doanh 

nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước tham gia tiêu thụ vải thiều; 

Thực hiện việc rà soát, tổng hợp danh sách các thương nhân người nước 

ngoài có nhu cầu đến địa bàn huyện thu mua vải để báo cáo UBND tỉnh và đề 

nghị cấp có thẩm quyền cho phép nhập cảnh vào Việt Nam đến địa phương thu 

mua vải thiều; xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các biện pháp 

quản lý, giám sát, cách ly y tế, đảm bảo an toàn cho các thương nhân người nước 

ngoài theo quy định pháp luật; 

Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp 

có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động khai thác dịch vụ du lịch, lữ hành và lựa 

chọn một số nhà vườn và các danh lam, thắng cảnh tại huyện Lục Ngạn để xây 

dựng các sản phẩm, tour du lịch, điểm, chuỗi du lịch trải nghiệm vườn cây ăn 

quả, sinh thái, nghỉ dưỡng phát triển du lịch địa phương năm 2022. 

- UBND thành phố Bắc Giang: Chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉnh trang, 

vệ sinh môi trường đô thị; trang trí khu vực Quảng trường 3-2, bố trí đèn chiếu 

sáng, đài phun nước và các biển đèn LED; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 

tuyên truyền, quảng bá, thông tin về các hoạt động trước, trong và sau thời gian tổ 

chức Hội nghị; chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo công tác an ninh, trật tự, 

phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị và Lễ xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ 

tại thị trường trong và ngoài nước năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ 

Hội nghị. 

16. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

- Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng 

kế hoạch tổ chức đưa tin về Hội nghị trực tuyến và các hoạt động xúc tiến tiêu thụ 

vải thiều ở trong và ngoài tỉnh; chủ động tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền, quảng bá các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Hội nghị; phối hợp với 

các cơ quan báo, đài trung ương và các tỉnh bạn để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm vải thiều Bắc Giang đến đông đảo nhân dân, người tiêu dùng trong nước 

biết và hưởng ứng tin dùng; chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương của tỉnh 
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để thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sản xuất, chất lượng vải thiều và sản 

phẩm nông sản, tình hình thuận lợi thị trường tiêu thụ để tuyên truyền, quảng bá góp 

phần tiêu thụ thuận lợi, nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm; 

- Đài PT-TH tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch truyền hình trực tiếp Hội nghị trực tuyến 

xúc tiến vải thiều năm 2022 trên sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bắc 

Giang và trên Fanpage. 

17. Công ty Điện lực Bắc Giang: Chỉ đạo Điện lực các địa phương vùng 

trồng vải, đặc biệt là huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên chủ động xây dựng 

phương án cấp điện phục vụ sản xuất, tiêu thụ cho mùa vụ và trong thời gian thu 

hoạch vải thiều và các hoạt động sản xuất đá cây, thùng xốp và các dịch vụ phụ 

trợ cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2022. 

18. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh: Cử đại diện 

Lãnh đạo tham dự Hội nghị và một số hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các 

sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; kết nối, mời gọi các Hiệp hội, doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến vải thiều và các mặt hàng nông sản trong và 

ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều và các sản phẩm 

chủ lực, đặc trưng của tỉnh năm 2022. 

19. Các doanh nghiệp, HTX, CSSX: Tích cực hưởng ứng, chủ động xây 

dựng kế hoạch sản xuất, phương án tiêu thụ và nâng cao năng lực quản lý, sản 

xuất tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều và các sản phẩm tiềm năng, có thế mạnh của 

tỉnh; tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học trong quản lý 

sản xuất, quản trị doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh, yêu cầu trong tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; quan tâm tìm hiểu 

thông tin và tham gia các sự kiện xúc tiến tiêu thụ và kết nối cung cầu do UBND 

tỉnh, các Sở, ngành tổ chức; coi đây là cơ hội thuận lợi trong công tác quảng bá, 

xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ vải 

thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh. 

IV. ĐỀ NGHỊ VỚI CÁC BỘ, CÁC TỈNH BẠN 

1. Bộ Công Thương 

- Quan tâm chỉ đạo và có những định hướng giúp tỉnh Bắc Giang trong các 

hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt là 

các thị trường tiềm năng (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan, Bỉ và các nước thuộc EU, 

UAE và một số nước khu vực Trung Đông, ...); quan tâm tạo điều kiện thuận lợi 

xuất khẩu vải thiều sang các thị trường truyền thống (Trung Quốc, Thái Lan và 

một số quốc gia Asean, ...); các cơ quan liên quan thuộc Bộ phối hợp và hỗ trợ 

tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến và các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải 

thiều ở trong và ngoài nước; hỗ trợ số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong  

hoạt động xúc tiến thương mại; 

- Quan tâm hỗ trợ giới thiệu, mời gọi và kết nối các doanh nghiệp, các 

Tập đoàn bán lẻ, thương nhân xuất nhập khẩu nông sản ở trong và ngoài nước 
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đến tìm hiểu, hợp tác, thu mua, nhập khẩu trái vải tươi, các sản phẩm chế biến 

từ trái vải (vải thiều đóng hộp, vải thiều sấy khô…) và các nông sản có tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh: Sản phẩm chế biến từ gạo (Mỳ gạo Chũ), Chè Bản ven, 

Gà đồi Yên Thế, rau, củ an toàn …; 

- Hỗ trợ giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp, đối tác có kinh nghiệm, 

công nghệ và thế mạnh trong lĩnh vực chế biến nông-lâm sản đến tìm hiểu, hợp 

tác đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bắc Giang; giới thiệu, hỗ trợ tham gia các sự kiện, 

hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước và hỗ trợ tham gia vào các hoạt động, 

chương trình xúc tiến khác do các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương tổ chức. 

- Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang giới thiệu, quảng bá tiềm năng lợi thế, chính sách ưu 

tiên thu hút hợp tác đầu tư, phát triển thương mại; quảng bá thương hiệu vải thiều và 

các nông sản có thế mạnh của Bắc Giang; góp phần làm gia tăng giá trị vải thiều, 

cũng như tham gia vào chuỗi cung ứng ở khu vực và thế giới;  

- Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thông tin về thị trường, chính sách xuất nhập 

khẩu, các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, chất lượng, chứng nhận sản 

xuất an toàn vệ sinh dịch tễ, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc và các hàng 

rào kỹ thuật của thị trường các nước đối với vải thiều, các sản phẩm chế biến từ 

vải (vải thiều đóng hộp, vải thiều sấy…) và mặt hàng có thế mạnh của tỉnh Bắc 

Giang; để tỉnh Bắc Giang cung cấp, giới thiệu các doanh nghiệp trên địa bàn đáp 

ứng các yêu cầu, kết nối giao thương; 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các cơ quan Thương 

vụ của Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ tỉnh Bắc Giang quảng bá, tuyên 

truyền, kết nối, giới thiệu; tổ chức các sự kiện, Hội nghị xúc tiến, kết nối, thúc đẩy 

tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh với các doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu, Tập đoàn bán lẻ ở trong và ngoài nước. 

- Thông tin, quảng bá vải thiều và các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Bắc 

Giang trên các báo, tạp chí, Wedsite, cổng thông tin điện tử và fanpage của Bộ. 

2. Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Quan tâm hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong hướng dẫn triển khai thực hiện 

trong công tác sản xuất, chế biến đáp ứng các yêu cầu phù hợp với quy định  

Lệnh 248, 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về “Biện pháp quản lý an 

toàn thực phẩm xuất nhập khẩu” và “Quy định về quản lý đăng ký doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm”; các cơ quan chức năng của Bộ quan tâm nghiên 

cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch; hướng dẫn tỉnh 

Bắc Giang thực hiện quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, mã số vùng 

trồng đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn dịch tễ phục vụ tiêu thụ tại các hệ 

thống phân phối hiện đại và xuất khẩu; 

- Tiếp tục đàm phán với cơ quan chức năng của Trung Quốc và một số 

quốc gia thị trường tiềm năng trong khu vực và trên thế giới thúc đẩy xuất 

khẩu chính ngạch các sản phẩn nông sản chủ lực của tỉnh (như Vải thiều, Cam, 

Bưởi, thịt lợn, thịt gà...); hướng dẫn thực hiện quy trình chứng nhận VietGAP, 
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GlobalGAP theo hướng đơn giản hóa, dễ thực hiện, với chi phí hợp lý; kịp thời 

thông tin về hàng rào kỹ thuật khi xuất khẩu Vải thiều và một số loại nông sản 

tươi, nông sản qua chế biến sang các nước trên thế giới; 

- Hướng dẫn triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế số trong nông 

nghiệp; xây dựng mã định danh cho cơ sở chăn nuôi…; tổ chức liên kết hiệu 

quả vùng nguyên liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản nâng cao giá trị gia tăng 

và phát triển nông nghiệp bền vững. 

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ phối hợp và hỗ trợ tỉnh Bắc Giang tổ chức 

Hội nghị trực tuyến và các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều; thông tin, quảng 

bá vải thiều tỉnh Bắc Giang trên các báo, tạp chí, Wedsite, cổng thông tin điện tử 

và fanpage của Bộ. 

3. Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: Hỗ trợ đinh hướng phát triển 

du lịch tỉnh Bắc Giang nói chung và du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với 

vùng cây ăn quả của tỉnh Bắc Giang nói riêng phù hợp với chương trình du lịch 

quốc gia, du lịch liên vùng, liên địa phương; quan tâm giới thiệu, các danh lam, 

thắng cảnh, tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh với các doanh nghiệp Lữ hành uy tín 

nhằm kết nối, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp của địa phương; tiếp tục hỗ 

trợ quảng bá, xúc tiến du lịch địa phương ở trong và ngoài nước. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ: Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và các doanh 

nghiệp tiếp cận với công nghệ hiện đại nâng cao năng suất, chất lượng; công nghệ 

bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch, đảm bảo thời gian để phục vụ tiêu thụ 

tại thị trường trong nước và xuất khẩu; hướng dẫn các quy trình, thủ tục đăng ký 

và xác nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý đối với các nông sản chủ lực, đặc trưng 

của tỉnh ở trong và ngoài nước. 

5. UBND tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn 

- Hỗ trợ 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; 

- Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến; chỉ đạo Sở Công 

Thương, các đơn vị liên quan dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh và hỗ trợ Bắc Giang 

tổ chức điểm cầu trực tuyến trực tuyến tại tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc); 

- Sở Công Thương, Cục Hải quan, cơ quan quản lý cửa khẩu và các cơ quan 

liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, xuất khẩu vải thiều và các sản 

phẩm nông sản của tỉnh Bắc Giang; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về tình 

hình xuất nhập khẩu vải thiều và các sản phẩm nông sản của tỉnh tại các cửa khẩu; 

6. UBND các tỉnh, thành phố: Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tiêu thụ hàng nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang. Phối hợp thực hiện liên 

kết vùng, kết nối giao thương; cung cấp thông tin thị trường; giới thiệu cho Bắc 
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Giang các doanh nghiệp, thương nhân có tiềm lực, kinh nghiệm đến tiêu thụ vải 

thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. 

7. Đề nghị các doanh nghiệp, thương nhân, các Sàn Thương mại điện 

tử, Trung tâm thương mại, Siêu thị, Chợ đầu mối...: Sớm kết nối, bàn bạc, ký 

kết hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm hộ sản xuất của 

tỉnh; góp phần bao tiêu sản phẩm, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; tạo 

mối liên kết bền vững giữa người dân trồng vải thiều nói riêng và sản xuất nông 

nghiệp nói chung với các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. 

8. Đề nghị các cơ quan truyền thông của Trung ương và các địa phương: 

Tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá 

tiêu vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang trên các báo, đài 

và các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến, thông tin rộng rãi đến đông đảo 

người tiêu dùng trong và ngoài nước về vải thiều và các sản phẩm nông sản của 

tỉnh Bắc Giang với chất lượng vượt trội, đảm bảo sản phẩm sạch, xanh, an toàn 

và bổ dưỡng, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và các sản phẩm du lịch trải nghiệm 

vườn đồi, du lịch sinh thái của tỉnh Bắc Giang. 

UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ 

và các bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lào Cai và 

UBND các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, thương nhân, các Sàn Thương mại 

điện tử, Trung tâm thương mại, Siêu thị, Chợ đầu mối...; các cơ quan truyền 

thông của Trung ương và các địa phương quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ tỉnh Bắc 

Giang triển khai Kế hoạch này. 

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

thành phố chủ động phối hợp và thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Kinh tế Trung ương; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; 
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn; 
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa thể 
thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Y tế, Ngoại vụ, Khoa học 
và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; 
- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 
Cục QLTT, Liên minh HTX tỉnh, Điện lực tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH Bắc Giang;  
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 
- Trung tâm KC&XTTM tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: 
   + LĐVP, KTTH, TKCT, TTTT, NN; 
   + Lưu: VT, NamKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 
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Phụ biểu số 01 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG, XÚC TIẾN TIÊU THỤ VẢI THIỀU VÀ CÁC SẢN 

PHẨM CÓ TIỀM NĂNG, LỢI THẾ CỦA TỈNH VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 

NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày   tháng   năm 2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang) 
 

1. Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Bắc Giang. 

2. Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Vụ 

Thị trường châu Âu-châu Mỹ, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương); một 

số cơ quan, đơn vị của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, 

Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại 

vụ, Sở NN&PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3. Hình thức Hội nghị: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Ứng dụng Zoom); điểm 

cầu chính tại tỉnh Bắc Giang và các điểm cầu tại Hoa Kỳ. 

4. Thời gian: Từ 08h00 - 09h30 (giờ Việt Nam), ngày 29/3/2022 (thứ 3). 

5. Điểm cầu trực tuyến và thành phần tham dự 

5.1. Điểm cầu tại tỉnh Bắc Giang: Tại Phòng họp số 1, tầng 2, Trụ sở 

UBND tỉnh. 

a) Đại biểu Quốc tế: 

- Đại diện Đại sứ quán và Tham tán Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

b) Đại biểu cơ quan, đơn vị ở Trung ương: 

- Ông Hà Kim Ngọc, nguyên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ; 

- Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Công Thương: Vụ Thị 

trường châu Âu - châu Mỹ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xuất 

Nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại... 

- 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; 

- Đại diện Lãnh đạo Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao; 

- Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Hàng không, Bộ Giao thông vận tải; 

- Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-Vietnam Airlines. 

c) Đại biểu tỉnh Bắc Giang: 

 - Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì), Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Chi cục Hải Quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
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- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Tân Yên, Lục Ngạn, Lục Nam: Đại diện 

Lãnh đạo UBND huyện và cơ quan chuyên môn của huyện: Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Phòng NN&PTNT. 

d) Đại biểu doanh nghiệp: Đại diện một số doanh nghiệp, HTX sản xuất, 

chế biến và tiêu thụ vải thiều, nông sản có thế mạnh, tiểm năng trong và ngoài 

tỉnh (Có danh sách kèm theo).  

e) Đại diện 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 địa phương. 

5.2. Điểm cầu tại Hoa Kỳ: 

1) Điểm cầu tại Washington, D.C, Hoa Kỳ:  

- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; 

- Tham tán Công sứ, Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tùy viên và đại diện 

một số cơ quan thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ; 

- Đại diện một số doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm người 

Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm và vải thiều 

Bắc Giang tại Washington, D.C, Hoa Kỳ và các doanh nghiệp, hệ thống phân 

phối tại địa phương khác của Hoa Kỳ. 

Đề nghị cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ giúp tổ chức, hỗ trợ kết 

nối, thiết lập điểm cầu trực tuyến và mời các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản, 

thực phẩm và vải thiều tại Washington, D.C, Hoa Kỳ tham gia Hội nghị trực 

tuyến và kết nối tiêu thụ. 

2) Điểm cầu tại Houston, Texas, Hoa Kỳ: Chi nhánh Thương vụ Việt 

Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ 

- Trưởng Chi nhánh tại Houston, Texas, Hoa Kỳ (Bà Trương Thùy Linh, 

Trưởng Chi nhánh, Điện thoại: 17138085536, Email: Houston@moit.gov.vn; 

linhtt@moit.gov.vn); 

- Thương vụ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ (Ông Nguyễn Mạnh Quyền, 

Email: ch@moit.gov.vn, quyennm@moit.gov.vn). 

- Đại diện một số doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm người 

Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm và vải thiều 

tại Houston, Texas và các doanh nghiệp, hệ thống phân phối tại địa phương khác 

của Hoa Kỳ. 

Đề nghị Thương vụ Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ tham dự Hội 

nghị, giúp tổ chức, hỗ trợ kết nối, thiết lập điểm cầu trực tuyến và mời các doanh 

nghiệp nhập khẩu nông sản, thực phẩm và vải thiều tại Houston, Texas, Hoa Kỳ 

tham gia Hội nghị trực tuyến và kết nối tiêu thụ. 

3) Điểm cầu trực tuyến tại San Francisco, California, Hoa Kỳ: Chi nhánh 

Thương vụ tại San Francisco, California, Hoa Kỳ. 

- Trưởng Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco, California, Hoa Kỳ (Ông 

Trần Minh Thắng, Điện thoại: 4155096724, Email: sanfrancisco@moit.gov.vn, 

thangtm@vietrade.gov.vn, thangtm@gmail.com); 

mailto:linhtt@moit.gov.vn
mailto:ch@moit.gov.vn
mailto:thangtm@gmail.com
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- Đại diện một số doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm người 

Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm và vải thiều 

của Hoa Kỳ tại San Francisco, California, Hoa Kỳ và các doanh nghiệp, hệ thống 

phân phối tại địa phương khác của Hoa Kỳ. 

Đề nghị Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, California, Hoa Kỳ tham 

dự Hội nghị, giúp tổ chức, hỗ trợ kết nối, thiết lập điểm cầu trực tuyến và mời các 

doanh nghiệp nhập khẩu nông sản, thực phẩm và vải thiều tại San Francisco, 

California, Hoa Kỳ tham gia Hội nghị trực tuyến và kết nối tiêu thụ. 

4) Điểm cầu trực tuyến tại New York, Hoa Kỳ: Trung tâm giới thiệu sản 

phẩm Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ. 

- Đại diện Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ 

(Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm, Điện thoại: 121286826862688, 

Email: hungnm@vietrade.gov.vn; hungnman@moit.gov.vn); 

- Đại diện Hội doanh nhân người Việt tại Hoa Kỳ (Ông Nguyễn Đình Phú, 

Chủ tịch Hội, đại diện danh dự của tỉnh Bắc Giang tại Hoa Kỳ; SĐT, Viber: +1 

(714) 813-5999); 

- Đại diện một số doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm người 

Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm và vải thiều 

của tại New York, Hoa Kỳ và các doanh nghiệp, hệ thống phân phối tại địa 

phương khác của Hoa Kỳ. 

Đề nghị Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ và 

đại diện Hội doanh nhân người Việt Nam tại Hoa Kỳ (Đại diện danh dự của tỉnh 

Bắc Giang tại Hoa Kỳ) tham dự Hội nghị, giúp tổ chức, hỗ trợ kết nối, thiết lập 

điểm cầu trực tuyến và mời các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản, thực phẩm và 

vải thiều tại New York, Hoa Kỳ tham gia Hội nghị trực tuyến và kết nối tiêu thụ. 

5) Điểm cầu tại các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu khác trên toàn Hoa Kỳ:  

- Đại diện một số doanh nghiệp, hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu nông 

sản, thực phẩm và vải thiều tại thành phố, tiểu bang của Hoa Kỳ. 

Đề nghị cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ và đại diện Hội doanh nhân 

người Việt Nam tại Hoa Kỳ (Đại diện danh dự của tỉnh Bắc Giang tại Hoa Kỳ) hỗ trợ 

giới thiệu, mời giúp các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản, thực phẩm và vải thiều tại 

Hoa Kỳ tham gia Hội nghị trực tuyến và kết nối tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. 

6. Chương trình Hội nghị: 

THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH, KẾT NỐI KỸ THUẬT 

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

Thị trường châu Âu-châu Mỹ, Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương; 

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị Viễn 

thông và các điểm cầu tại Hoa Kỳ. 

- Kết nối thử nghiệm kỹ thuật đường truyền: 

+ Lần 1: Thời gian: 08h00, giờ Việt Nam, ngày 26/3/2022 (thứ bảy) tại tất 

cả các điểm cầu. 

mailto:hungnman@moit.gov.vn
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+ Lần 2: Thời gian: 08h00, giờ Việt Nam, ngày 28/3/2022 (thứ hai) tại tất 

cả các điểm cầu. 

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

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

"Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022" 

(Thời gian: Ngày 29/3/2022, thứ ba) 

- Từ 08h00 - 09h30: Theo giờ Hà Nội, Việt Nam. 

- Từ 20h00 - 21h30: Theo giờ New York và Washington, D.C, Hoa Kỳ (giờ Hà 

Nội trước 12 tiếng); 

- Từ 17h00 - 18h30: Theo giờ San Francisco, California, Hoa Kỳ (giờ Hà Nội 

trước 15 tiếng); 

- Từ 19h00 – 20h30: Theo giờ Houston, Texas, Hoa Kỳ (giờ Hà Nội trước 13 tiếng). 
 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

07h30-08h00 

Đón tiếp đại biểu, ổn định công tác tổ chức, 

kết nối đường truyền, chạy thử chương trình 

(phát Clip quảng bá vải thiều) 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Công Thương 

08h00-08h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

08h10-09h20 

Bài phát biểu của các đại biểu tại các 

điểm cầu 
Các đại biểu tại các điểm cầu 

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 

xuất khẩu vải thiều sang thị trường 

Hoa Kỳ 

LĐ Sở Công Thương BG, 

VietnamAirlines, doanh nghiệp 

XK vải thiều BG và Đại diện Hiệp 

hội doanh nghiệp Việt Nam tại 

Hoa Kỳ (Ông Nguyễn Đình Phú) 

09h20-09h30 Kết luận Hội nghị 
Đ/c Lê Ánh Dương, Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang 
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MARKET HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Đơn vị chủ trì 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

(Tiếng Anh) 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022 

(Tiếng Anh) 
 

Bắc Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2022 

(Tiếng Anh) 
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Phụ biểu số 02 

CHƯƠNG TRÌNH, KỊCH BẢN 

Lễ xuất hành Vải sớm Bắc Giang đi thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản  
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang) 

 

Thời gian: Buổi sáng, từ 09h30 - 10h30, ngày 18/5/2022 (thứ tư) 

Địa điểm: Tại huyện Tân Yên (tổ chức sự kiện chính tại huyện Tân Yên) 
và tại huyện Lục Ngạn. 

Thành phần tham dự tại huyện Tân Yên: UBND huyện Tân Yên chủ trì, 

phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, VP UBND tỉnh và các doanh 

nghiệp cung ứng, xuất khẩu vải thiều sớm tổ chức đoàn xe xuất hành. 

Nội dung chương trình: 

- Từ 09h30 - 09h40: Bài chiêu thương của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên 

(tại Tân Yên); 

- Từ 09h40 - 09h50: Bài phát biểu của đại diện doanh nghiệp xuất khẩu (tại 
Tân Yên); 

- Từ 09h50 - 10h00: Bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang 

(tại Tân Yên); 

- Từ 10h00 - 10h30: Lễ xuất hành Vải sớm Tân Yên đi tiêu thụ tại thị 

trường Nhật Bản, Hoa Kỳ (tại Tân Yên và huyện Lục Ngạn). 

MARKET CHƯƠNG TRÌNH 

Đơn vị chủ trì 
Tại huyện Tân Yên: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN 

Tại huyện Lục Ngạn: UBND HUYỆN LỤC NGẠN 

(Tiếng Anh) 

LỄ XUẤT HÀNH 

VẢI THIỀU SỚM BẮC GIANG TIÊU THỤ TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ VÀ 

NHẬT BẢN 

(Tiếng Anh) 

Tân Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2022 

(Tiếng Anh) 

 

(Có Chương trình, kịch bản chi tiết riêng) 

Thời 

gian 
Thành phần tham dự Nội dung chương trình Thực hiện 

10h00 

– 

10h30 

Đại diện Lãnh đạo Trung ương, 

Lãnh đạo các Bộ, ngành; Thường 

trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND; đại 

diện đại biểu khách Quốc tế; đại 

diện các doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh. 

Xe contener xếp sẵn, theo số 

lượng, thứ tự các doanh 

nghiệp tham gia tiêu thụ vải 

thiều trong nước và xuất 

khẩu 

Sở Công 

Thương chủ trì, 

phối hợp với VP 

UBND tỉnh và 

các đơn vị tham 

gia 
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Phụ biểu số 03 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN TIÊU THỤ VẢI THIỀU NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang) 

 

1. Đơn vị chủ trì:  

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

2. Hình thức Hội nghị: Trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong 

và ngoài nước và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Bắc Giang, trên một số đài truyền hình địa phương và các fanpage, mạng xã hội… 

3. Thời gian: ½ ngày (buổi sáng), từ 08h00 - 10h00, ngày 25/5/2022 (thứ  tư).  

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

4.1. Điểm cầu trong nước 

1) Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng Trường 3-2, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang:  

a) Đại biểu Quốc tế: 

- Đại diện một số Đại sứ quán và Tham tán Kinh tế-Thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam: Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Thái Lan, Singapore...; 

- Đại diện cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại Nhật Bản, Hàn Quốc và cơ 

quan Thương mại và Đầu tư Australia tại Việt Nam.  

b) Đại biểu Trung ương: 

- Đại diện Lãnh đạo Trung ương; 

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

Thương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học Công nghệ, Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam...; 

- 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, Bộ Ngoại giao... 

c) Đại biểu thành phố Hà Nội:  
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- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội; đại diện Lãnh đạo một số 

cơ quan thành phố Hà Nội: Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương 

mại và du lịch. 

d) Đại biểu tỉnh Bắc Giang: 

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

- Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn 

phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao Thông Vận tải, 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, Chi nhánh Ngân hành nhà nước tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 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; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Công ty 

Điện lực Bắc Giang, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang và các Ngân hàng 

thương mại trên địa bàn tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo các cơ 

quan của huyện: Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, MTTQ huyện, Hội 

Nông dân huyện. 

e) Đại biểu doanh nghiệp: Đại diện một số doanh nghiệp, nhà phân phối, 

trung tâm thương mại, siêu thị: Aeon, Central Group, Mega Market, Lotte mart, 

Saigon Coop, Happro, Vinmart, Chợ đầu mối Thủ đức, Sàn thương mại điện tử 

Alibaba, Sendo, Shopee, Tiki và các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh và 

tiêu thụ vải thiều trong và ngoài tỉnh... 

f) Đại diện 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 địa phương. 

2) Điểm cầu tại UBND tỉnh Lào Cai:  

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai; 

- 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 VIII, Chi cục Kiểm dịch động vật 

vùng Lào Cai, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lào Cai;  UBND thành phố Lào 

Cai; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- 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 Lào Cai. 

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

(Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai thiết lập điểm cầu Họp trực tuyến và mời 

giúp các thành phần tham dự) 

3) Điểm cầu tại UBND tỉnh Lạng Sơn: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn. 
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- 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 Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch 

động vật vùng Lạng Sơn; UBND huyện, thành phố: Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, 

huyện Cao Lộc; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- 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. 

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

(Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thiết lập điểm cầu Họp trực tuyến và mời 

giúp các thành phần tham dự) 

4) Điểm cầu tại các tỉnh, thành phố  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương; các phòng, đơn vị chuyên môn 

thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- 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 vải 

thiều…; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh dự và đưa tin. 

4.2. Điểm cầu nước ngoài 

1) Điểm cầu tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (02 điểm cầu): 

Tại thành phố Nam Ninh và thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây;  

- Tổng Lãnh sự quán, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nam Ninh, tỉnh 

Quảng Tây, Trung Quốc; 

- Đại diện Lãnh đạo Chính phủ 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 Quan; 

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

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

- Đại diện các Hiệp hội xuất nhập khẩu hoa quả tỉnh Quảng Tây, doanh 

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

Đề nghị 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). 

2) Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (02 điểm cầu):  

Tại thành phố Vân Nam và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  

mailto:email:%20namninh@moit.gov.vn
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- Đại diện Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam; 

- Tổng Lãnh sự quán, Tham tán thương mại Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc; 

- 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 nghiệm, 

kiểm dịch); 

- 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. 

Đề nghị 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 Tuấn Anh, số ĐT, Zalo: +84 355051288; email: 

conminh@moit.gov.vn; 3179565772@qq.com). 

3) Điểm cầu tại Nhật Bản: 

Tại thành phố ToKyo, Osaka và tại trụ sở một số các Tập đoàn bán lẻ của 

Nhật Bản 

- Đại diện Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, 

Tham tán thương mại, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản;  

- Đại diện Lãnh đạo một số Tập đoàn bán lẻ và một số kênh phân phối tại 

Nhật Bản. 

Đề nghị Tham tán Thương mại của Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ kết nối, 

thiết lập điểm cầu trực tuyến, tham dự và mời giúp đại diện một số Tập đoàn bán 

lẻ, nhà nhập khẩu, tiêu thụ vải thiều và các thành phần tham gia Hội nghị trực 

tuyến (Ông Tạ Đức Minh: Số ĐT +819 06 317 6 868; +81 33466 3315, Email: 

MinhTD@moit.gov.vn; JP@moit.gov.vn) 

4) Điểm cẩu tại Úc: 

Tại thành phố Sedney, Úc và tại trụ sở một số các Tập đoàn bán lẻ, nhà 

nhập khẩu của Úc 

- Đại diện Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, 

Tham tán thương mại, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Úc;  

- Đại diện Lãnh đạo một số Tập đoàn bán lẻ và một số kênh phân phối tại Úc. 

Đề nghị Trưởng cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại Úc hỗ trợ kết nối, 

thiết lập điểm cầu trực tuyến, tham dự và mời giúp đại diện một số Tập đoàn bán 

lẻ, nhà nhập khẩu, tiêu thụ vải thiều và các thành phần tham gia Hội nghị trực 

tuyến (Ông Nguyễn Phú Hòa: Số ĐT: +612 9356 4869, Email: 

Hoanp@moit.gov.vn). 

5) Điểm cầu tại Singapore: 

mailto:email:%20conminh@moit.gov.vn
mailto:email:%20conminh@moit.gov.vn
mailto:MinhTD@moit.gov.vn
mailto:Hoanp@moit.gov.vn
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Tại trụ sở cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại Singgapore và tại trụ sở 

một số các Tập đoàn bán lẻ, nhà nhập khẩu của Singapore 

- Đại diện Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, 

Tham tán thương mại, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Singapore;  

- Đại diện Lãnh đạo một số Tập đoàn bán lẻ và một số kênh phân phối tại 

Singapore. 

Đề nghị Trưởng cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại Singapore hỗ trợ kết 

nối, thiết lập điểm cầu trực tuyến, tham dự và mời giúp đại diện một số Tập đoàn 

bán lẻ, nhà nhập khẩu, tiêu thụ vải thiều và các thành phần tham gia Hội nghị trực 

tuyến tại điểm cầu Singapore (Bà Trần Thu Quỳnh, số ĐT: +65 64683747/ +65 

88620762, Email: quynhtt@moit.gov.vn; sg@moit.gov.vn). 

6) Điểm cầu tại UAE: 

Tại trụ sở cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại UAE và tại một số các Tập 

đoàn bán lẻ, nhà nhập khẩu của UAE 

- Đại diện Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, 

Tham tán thương mại, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại UAE;  

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp nhập khẩu, Tập đoàn bán lẻ và một 

số kênh phân phối nông sản tại UAE. 

Đề nghị Trưởng cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại UAE hỗ trợ kết nối, 

thiết lập điểm cầu trực tuyến, tham dự và mời giúp đại diện một số Tập đoàn bán 

lẻ, nhà nhập khẩu, tiêu thụ vải thiều và các thành phần tham gia Hội nghị trực 

tuyến tại điểm cầu UAE (Ông Lê Phương, Bí thư thứ Nhất – Phụ trách Thương 

vụ, Email: PhuongL@moit.gov.vn; ae@moit.gov.vn; vntrade@emirates.net.ae). 

5. Chương trình Hội nghị: 

THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH, KẾT NỐI KỸ THUẬT 

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

Thị trường châu Âu-châu Mỹ, Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương; 

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị Viễn 

thông và các điểm cầu tại Hoa Kỳ. 

- Kết nối thử nghiệm kỹ thuật đường truyền: 

+ Lần 1: Thời gian: 08h00, giờ Việt Nam, ngày 20/5/2022 (thứ sáu) tại tất 

cả các điểm cầu. 

+ Lần 2: Thời gian: 08h00, giờ Việt Nam, ngày 23/3/2022 (thứ hai) tại tất 

cả các điểm cầu. 

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

 

 

 

mailto:sg@moit.gov.vn


25 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

(Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang) 
 

Thời gian: ngày 25/5/2022 (thứ tư) 

- Từ 08h00 - 10h00: Theo giờ Hà Nội 

- Từ 09h00 - 11h00: Theo giờ Quảng Tây, Trung Quốc 

- Từ 09h00 - 11h00: Theo giờ Vân Nam, Trung Quốc 

- Từ 09h00 - 11h00: Theo giờ Singapore 

- Từ 10h00 - 12h00: Theo giờ Nhật Bản 

- Từ 11h00 - 13h00: Theo giờ Sedney, Úc 
 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

07h30 - 08h00 

Đón tiếp đại biểu, ổn định công 

tác tổ chức, kết nối đường 

truyền, chạy thử chương trình 

(phát Clip quảng bá vải thiều) 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Công Thương 

08h00-08h15 Văn nghệ chào mừng 
Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh 

08h15 - 08h20 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 

Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh 

08h20 - 08h30 
Bài chiêu thương và giới thiệu 

mùa vụ vải thiều năm 2022 

Đại diện Lãnh đạo UBND 

tỉnh Bắc Giang 

08h30-10h00 

Bài phát biểu của các đại biểu tại 

các điểm cầu 
Các đại biểu tại các điểm cầu 

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận 

hợp tác tiêu thụ và xuất khẩu vải 

thiều mùa vụ 2022 

Đại diện các đơn vị tham gia 

10h00 - 10h15 Kết luận Hội nghị 
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc 

Giang 

10h15 - 10h30 
Tiệc trà, thăm quan các gian 

trưng bày sản phẩm của tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Công Thương 

10h30 - 11h00 

Lễ cắt băng xuất hành đoàn xe 

vải thiều tiêu thụ tại thị trường 

trong và ngoài nước 

Đại diện các đơn vị tham gia 

11h00 Kết thúc Hội nghị 
Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh 
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MARKET HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Đơn vị chủ trì 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 (Tiếng Anh) 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
(Tiếng Anh) 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PTNT 

(Tiếng Anh) 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

XÚC TIẾN TIÊU THỤ VẢI THIỀU TỈNH BẮC GIANG 

(Tiếng Anh) 
 

Bắc Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

(Tiếng Anh) 

 

Phụ biểu số 04 

CHƯƠNG TRÌNH, KỊCH BẢN 

Lễ cắt băng xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường  

trong và ngoài nước năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang) 

 

 

Thời gian:  Từ 10h30 – 11h00, ngày 25/5/2022 (thứ tư) 

Địa điểm: sân Quảng trường 3/2, Trung tâm Hội nghị tỉnh, TP Bắc Giang 

 

 

(Có Chương trình, kịch bản chi tiết riêng) 

 

Thời gian Thành phần tham dự Nội dung chương trình Thực hiện 

10h30-11h00 

Đại diện Lãnh đạo Trung ương, 

Lãnh đạo các Bộ, ngành; Thường 

trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND; đại 

diện đại biểu khách Quốc tế; đại 

diện các doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh. 

Xe contener xếp sẵn, theo 

số lượng, thứ tự các 

doanh nghiệp tham gia 

tiêu thụ vải thiều trong 

nước và xuất khẩu 

Sở Công Thương 

chủ trì, phối hợp 

với VP UBND 

tỉnh và các đơn 

vị tham gia 
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