
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Sơn La, ngày         tháng       năm 2022 

   

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài  

và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 

 

 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 51/TTr-SCT ngày 

05/4/2022 về việc đề nghị 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. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 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, với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối 

tiêu thụ, xuất khẩu xoài và hàng hóa nông sản của Sơn La tại thị trường trong 

và ngoài nước trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. 

- Cung cấp các thông tin cụ thể về sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm 

Xoài và nông sản của tỉnh Sơn La cho người tiêu dùng, doanh nghiệp trong và 

ngoài nước biết để nghiên cứu, tìm hiểu, kết nối, tiêu thụ và xuất khẩu. 

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 

sản của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến, nhằm nâng cao giá trị cho 

sản phẩm, góp phần thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung Hội nghị đưa ra trao đổi, thảo luận phải thiết thực, phù hợp, 

nhằm thu hút được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp, các 

nhà phân phối lớn, hệ thống siêu thị, các thương lái trong nước và xuất khẩu; 

Thông qua các ý kiến tư vấn, thảo luận, trao đổi, đưa ra các giải pháp căn cơ lâu 

dài, giúp DN, HTX tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm bền vững.   

- Các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố được giao chủ trì chuẩn bị 

chu đáo các nội dung và điều kiện để tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến 

được an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. 
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II. NỘI DUNG  

1. Tên hội nghị: “Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài 

và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022”   

2. Thời gian tổ chức:  1/2 ngày (Dự kiến ngày 18/5/2022) 

3. Hình thức tổ chức hội nghị: Tổ chức đồng thời hội nghị trực tiếp kết 

hợp với hội nghị trực tuyến kết nối với 26 điểm cầu trong nước và khoảng 18 

điểm cầu quốc tế. 

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

4.1. Điểm cầu tỉnh Sơn La  

a) Địa điểm: Tại phòng họp 218, UBND tỉnh Sơn La, Tòa nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La . 

b) Đồng Chủ trì Hội nghị:   

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;  

- Lãnh đạo Bộ Công Thương. 

c) Thành phần đại biểu:  dự kiến khoảng  150 đại biểu  

- Đại biểu Trung ương:  30 đại biểu 

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ 

gồm: Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ thị trường trong nước, 

Vụ thị trường Châu Á- Châu Phi, Vụ Châu Âu – Châu Mỹ;  

+ Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn gồm: Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, Cục Trồng trọt, 

Cục Bảo vệ thực vật; Cục Quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản; Trung tâm 

Kiểm dịch thực vật I; Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp… 

+ Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại diện Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam. 

+ Các cơ quan Báo chí Trung ương gồm: VTV, VOV, Báo nhân dân, Báo 

Nông thôn ngày ngay, Truyền hình Quốc hội thường trú tại khu vực Tây Bắc... 

- Đại biểu các tỉnh, thành phố:  40 đại biểu 

+ Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Hà Nội; 

+ Đại diện các doanh nghiệp tiêu thụ và xuất khẩu Xoài, Nhãn và nông sản 

ngoài tỉnh như: Aeon, Lotte, Masan, Central Group, Mega Market, …; Chợ đầu 

mối, ...); Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce; Công 

ty CP TNHH Mia Fruit và đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của 

tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang;  

+ Các sàn thương mại điện tử: Tiki.vn, lazada.vn, Shopee, Postmart, 

Sendo.vn,  voso ... 

- Đại biểu tỉnh Sơn La:  80 đại biểu 
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+ Thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo  Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo một số cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Sở: Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin 

và Truyền thông; Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải; Công 

an tỉnh; Báo Sơn La, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh 

đoàn Sơn La, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Cục Quản 

lý Thị trường tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

+ Đại diện một số doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh;  

4.2. Điểm cầu trực tuyến trong nước: 26 điểm cầu 

a) Điểm cầu tại tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn: 02 điểm cầu 

- Địa điểm: Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lào Cai hỗ trợ thiết lập 

điểm cầu trực tuyến 

- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh  

- Thành phần đại biểu mời dự: Khoảng 30 đại biểu/ 1 điểm cầu 

Gồm: lãnh đạo 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; Các cơ 

quan truyền thông, Báo, Đài của địa phương đến dự và đưa tin; 

b) Điểm cầu tại các tỉnh, thành phố: 23 điểm cầu 

- Địa điểm: Tại phòng họp của Sở Công Thương hoặc phòng họp của VNTP 

các tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Hải Dương, Hải phòng, Quảng Ninh, Thái 

nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Ninh 

Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Huế, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp) 

- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương  

- Thành phần đại biểu mời dự: Khoảng 20 – 30 đại biểu/ 1 điểm cầu  

Gồm: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: 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; 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; Các cơ quan truyền thông, Báo, Đài của địa phương đến 

dự và đưa tin 
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Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh: hỗ trợ thiết lập điểm cầu trực tuyến và 

mời các đại biểu dự. 

c) Điểm cầu Tham tán thương mại Trung quốc tại Việt Nam: 01 điểm cầu 

- Địa điểm; Trụ sở làm việc của Tham tán thương mại Trung Quốc, Số 39 

Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 

- Thành phần tham dự: Ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán thương mại Trung quốc 

tại Việt Nam 

4.3. Điểm cầu trực tuyến quốc tế:  khoảng 18 điểm cầu 

a) Điểm cầu tại tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc 

- Địa điểm: tại Trụ sở của Chính quyền Thành phố Nam Ninh, Thị Bằng 

Tường và tại trụ sở của Tham tán thương mại Việt Nam tại Nam Ninh, tỉnh 

Quảng Tây, Trung quốc (02 điểm cầu) 

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây; 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 nhãn, nông sản 

tỉnh Quảng Tây; Tổng Lãnh sự quán, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nam 

Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; 

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 khoảng 20 thương nhân tiêu thụ Xoài 

và nông sản, các thành phần tham gia Hội nghị trực tuyến. 

a) Điểm cầu tại tỉnh Vân Nam - Trung Quốc 

- Địa điểm: tại Trụ sở chính quyền Thành phố Vân Nam, huyện Hà Khẩu và tại 

trụ sở của Tham tán thương mại Việt Nam tại Vân Nam, Trung Quốc (02 điểm cầu) 

- Thành phần: Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam; 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); Đại diện các Hiệp hội xuất nhập 

khẩu hoa quả tỉnh Vân Nam, doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu Xoài và nông 

sản tỉnh Vân Nam; Tổng Lãnh sự quán tại Côn Minh, Tham tán thương mại Việt 

Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; 

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 khoảng 20 thương nhân tiêu thụ Xoài và 

nông sản các thành phần tham gia Hội nghị. 
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c) Điểm cầu tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, UAE, Mông Cổ  

- Địa điểm: Tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan Thương vụ 

Việt Nam và trụ sở của một số tập đoàn bán lẻ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, 

UAE, Mông Cổ (từ 02-03 điểm cầu/1 nước) 

- Thành phần: 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 của 

Nhật Bản. 

Đề nghị Tham tán Thương mại Việt Nam tại các nước hỗ trợ kết nối, 

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

nhà nhập khẩu tiêu thụ Xoài và nông sản, các thành phần tham dự hội nghị 

trực tuyến. 

5. Chương trình nội dung Hội nghị 

5.1. Nội dung Hội nghị  

- Giới thiệu về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản 

phẩm Xoài và nông sản tỉnh Sơn La.  

- Trao đổi, hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, 

mã số vùng trồng Xoài, các sản phẩm nông sản và các tiêu chuẩn đảm bảo đủ điều 

kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng. 

- Trao đổi cung cấp, thông tin về yêu cầu, tiêu chuẩn đối với hàng hóa nông 

sản xuất khẩu sang các nước; 

- Trao đổi, cung cấp thông tin của các tỉnh biên giới Việt Nam với Trung 

Quốc về hỗ trợ các tỉnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung quốc; trao đổi 

thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa nông sản của Sơn La 

tại các cửa khẩu; 

- Trao đổi các thông tin yêu cầu, tiêu chuẩn đối với hàng hóa nông sản khi 

đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống phân phối; 

- Trao đổi, cung cấp thông tin về quy trình thu hái, sơ chế, bảo quản, chế 

biến nông sản. 

- Trao đổi, thảo luận các giải pháp, định hướng hỗ trợ Sơn La về kết nối, 

quảng bá, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản mang tính bền vững. 

(Có chương trình hội nghị kèm theo) 

5.2. Khai chương Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc nông sản tỉnh 

Sơn La 

- Nội dung: Tổ chức Khai trương sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc nông 

sản tỉnh Sơn La; 

- Thời gian thực hiện: Kế tiếp Hội nghị trực tuyến. 

- Địa điểm: tại  Hội trường 218, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La 
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- Đơn vị chủ trì:  Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La 

- Đơn vị thực hiện:  Viễn thông Sơn La (VNPT) 

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

5.3. Chương trình cắt băng xuất hành đưa Xoài Sơn La vào các hệ 

thống phân phối và xuất khẩu. (Hội nghị tổ chức đúng theo kế hoạch ngày 

18/5/2022 lúc đó Xoài đã bắt đầu đến vụ thu hoạch, trong trường hợp thời gian 

tổ chức được đẩy lên sớm hơn vào đầu tháng 5 thì sẽ không thực hiện được nội 

dung này do chưa có sản phẩm Xoài) 

- Nội dung: Tổ chức lễ xuất hành đoàn xe đưa Xoài Sơn La đi tiêu thụ tại  

các tỉnh, thành phố trong nước và xuất khẩu.  

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến và khai 

trương Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc nông sản tỉnh Sơn La. 

- Địa điểm: tại sân Quảng trường Tây Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

-  Đơn vị chủ trì:  Sở Công Thương 

-  Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

huyện: Mai Sơn, thành phố, Mường La, các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thành phần tham dự: Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu 

tỉnh Sơn La; đại diện các doanh nghiệp tiêu thụ Xoài trong và ngoài nước; đại diện 

các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài tỉnh. 

- Đại biểu thực hiện nghi thức gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Bộ 

Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo các Sở: Công 

Thương, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT; đại diện Sàn TMĐT; đại diện 

Doanh nghiệp phân phối. 

(Có chương trình kịch bản chi tiết riêng). 

5.4. Tổ chức cho các đoàn đại biểu thăm quan một số vườn Xoài 

Tổ chức đưa các đoàn đại biểu ngoài tỉnh, các cơ quan Báo, Đài, các doanh 

nghiệp xuất khẩu và thương nhân thu gom đi thăm một số mô hình trồng Xoài và 

nông sản trên địa bàn tỉnh (Có thể trước hoặc sau hội nghị) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến; kinh phí cắt 

băng khởi hành đoàn xe đưa Xoài Sơn La đi tiêu thụ tại thị trường trong nước và 

xuất khẩu: sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp công thương đã giao cho Sở Công 

Thương tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh. 

- Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền trên các Báo, Đài của Trung ương và địa 

phương: sử dụng nguồn kinh phí đã được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư) tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh.  
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- Sử dụng các nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, Hợp tác xã và các 

nguồn huy động hợp pháp khác.  

Các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết gửi 

Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

IV. ĐỀ NGHỊ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ UBND CÁC 

TIỈNH, THÀNH PHỐ 

1. Bộ Công Thương 

Trân trọng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, 

phối hợp, hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị và các hoạt động xúc tiến tiêu thụ 

xuất khẩu Xoài, nông sản Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước: 

- Lãnh đạo Bộ tham gia đồng chủ trì với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị 

xúc tiến kết nối tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản Sơn La năm 2022; 

- Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi, Vụ Thị 

trường châu Âu-châu Mỹ, các Thương vụ của Việt Nam tại tỉnh Quảng Tây, 

tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mông Cổ, UAE .. 

hỗ trợ tổ chức các điểm cầu và mời các thành phần tham dự Hội nghị; hỗ trợ 

tỉnh Sơn La sử dụng phần mền trực tuyến kết nối với các cơ quan, đơn vị trong 

và ngoài nước; tuyên truyền, quảng bá, kết nối các tập đoàn phân phối, nhà 

nhập khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh trái cây, nông sản, kết nối tiêu thụ, 

xuất khẩu Xoài và nông sản giúp tỉnh Sơn La. 

- Vụ thị trường trong nước có văn bản đề nghị Sở Công Thương các 

tỉnh, thành phố hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức các điểm cầu trực tuyến; mời các 

Tập đoàn phân phối như: Aeon, Mega Market, Lotte, Masan, Central Group, 

Sài gòn Coop, Wincomer…, các doanh nghiệp kinh doanh và xuất khẩu trái 

cây, nông sản, chợ đầu mối tại các tỉnh, thành phố tham dự điểm cầu trực 

tuyến tại các tỉnh và tích cực hưởng ứng tham gia kết nối, tiêu thụ sản phẩm 

Xoài và các sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh Sơn La. 

- Chỉ đạo các Thương vụ ở nước ngoài hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức điểm cầu, 

tham gia hội nghị trực tuyến; quảng bá, kết nối tiêu thụ và quan tâm hỗ trợ công 

tác xuất khẩu Xoài và nông sản Sơn La phát triển sang thị trường các nước. 

 - Thông tin, giới thiệu về Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến xúc tiến 

tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản Sơn La trên các báo, tạp chí, Fanpage của 

Bộ Công Thương. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Trân trọng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ giới thiệu, quảng bá sản phẩm Xoài và các nông sản của 

Sơn La trên các Website, cổng thông tin điện tử; tuyên truyền các hoạt động hội 

nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên các báo, tạp chí và fanpage của Bộ; 
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- Cử lãnh đạo các đơn vị: Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, 

Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật; Cục Quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản; 

Trung tâm Kiểm dịch thực vật I; Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp 

tham dự hội nghị tại Sơn La; 

- Chỉ đạo đơn vị chức năng, thông tin, hướng dẫn tỉnh Sơn La thực hiện 

quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng xoài các sản phẩm 

nông sản và các tiêu chuẩn đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường 

Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng. 

3. Bộ Ngoại Giao 

- Trân trọng đề nghị Bộ ngoại giao, chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc 

Bộ, phối hợp và hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị và các hoạt động xúc tiến, 

quảng bá, giới thiệu kết nối tiêu thụ sản phẩm Xoài và nông sản tỉnh Sơn La sang 

thị trường các nước. 

- Thông tin, quảng bá sản phẩm Xoài và các nông sản của Sơn La trên các 

Báo, Tạp chí, website, Cổng thông tin điện tử và fanpage của Bộ. 

4.  UBND các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn. 

Trân trọng đề nghị UBND các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn: 

- Hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức điểm cầu trực tuyến tại địa phương kết nối với 

điểm cầu tại Sơn La; tham dự và mời các đại biểu dự hội nghị; 

- Chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, thông tin, kết nối các 

doanh nghiệp, thương nhân của tỉnh Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc tham 

gia hội nghị và kết nối tiêu thụ sản phẩm Xoài và nông sản Sơn La; hỗ trợ tỉnh 

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

- Chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Hải quan cửa khẩu và các cơ quan liên 

quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu Xoài và các nông sản của tỉnh Sơn 

La; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, thông 

quan hàng hóa nông sản của Sơn La tại các cửa khẩu 

5.  UBND các tỉnh, thành phố 

Trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương hỗ 

trợ tỉnh Sơn La tổ chức điểm cầu trực tuyến tại địa phương kết nối với điểm cầu tại 

Sơn La; mời các đại biểu dự hội nghị; quan tâm hỗ trợ kết nối  tiêu thụ sản phẩm 

Xoài và nông sản của Sơn La trên địa bàn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Thực hiện công tác tổ chức tại hội nghị (ổn định tổ chức, giới thiệu đại 

biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu). 

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh;  
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- 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 đón tiếp đại biểu. 

2. Sở Công Thương 

- Chủ trì làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương đề nghị 

hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị (hỗ trợ tổ chức 26 điểm cầu trực tuyến tại 

các tỉnh, thành phố trong nước và khoảng 18 điểm cầu tại nước ngoài); Tham 

mưu cho UBND tỉnh mời Lãnh đạo Bộ Công Thương đồng chủ trì tổ chức hội 

nghị với tỉnh Sơn La; 

- Chủ trì làm việc với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng 

Yên, Hải Dương, Hải phòng, Quảng Ninh, Thái nguyên, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp) đề nghị hỗ trợ tổ chức điểm cầu. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông, VNPT Sơn La và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị hạ tầng Internet, 

thiết bị, kỹ thuật đảm bảo đường tryền tại các điểm cầu phục vụ hội nghị trực 

tuyến đảm bảo ổn định thông suốt trong thời gian tổ chức Hội nghị; 

- Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, về tình hình sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm xoài và nông sản tỉnh Sơn La; 

- Chủ trì xây dựng VideoClip quảng bá, giới thiệu sản phẩm xoài và nông 

sản Sơn La để phục vụ trình chiếu tại Hội nghị; 

- Phối hợp với Văn phòng UBND 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; 

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

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị và phát hành các 

công văn, giấy mời; 

- Chủ trì tổ chức treo băng zôn, phướn tuyên truyền quảng bá về hội nghị; 

- Chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn lựa chọn mời các đại biểu tham dự Hội nghị, tổng hợp danh sách trình 

UBND phê duyệt; 

- Trực tiếp mời các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; Phòng Công nghiệp 

và Thương mại Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân; các doanh nghiệp, các tập 

đoàn phân phối, các doanh nghiệp kinh doanh trái cây, nông sản, chợ đầu mối; các 

doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại các tỉnh (Theo danh sách được duyệt);  

- Đầu mối liên hệ, thuê phiên dịch, dịch tiếng Trung, tiếng Anh (phiên dịch 

theo hình thức dịch đuổi phục vụ Hội nghị). 

- Theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin đăng ký đại biểu tại 26 điểm cầu trực 

tuyến tại các tỉnh thành phố trong nước và khoảng 18 điểm cầu tại nước ngoài; 



10 

- Tổng hợp thông tin, danh sách đại biểu đăng ký dự Hội nghị tại Thành 

phố Sơn La; 

- Chủ trì đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu ngoài tỉnh tham dự 

hội nghị (trong 02 ngày dự kiến từ ngày 17-18/5/2022); 

- Chuẩn bị sản phẩm Xoài gửi các đại biểu ngoài tỉnh lên dự Hội nghị 

tại điểm cầu Sơn La (khoảng 70 xuất);  

- Chuẩn bị sản phẩm Xoài gửi Sở Công Thương 25 tỉnh, thành phố có tổ chức 

điểm cầu trực tuyến để giới thiệu, quảng bá sản phẩm (Dự kiến 50kg/1 Điểm cầu) 

- Xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao theo Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư 

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

các huyện, thành phố tổ chức Chương trình cắt băng khởi hành đoàn xe đưa sản 

phẩm xoài vào hệ thống phân phối và xuất khẩu; Xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện nghi lễ cắt băng khởi hành đoàn xe 

(3 chiếc Công Ten nơ) trở Xoài đi tiêu thụ.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, mời các cơ quan 

Báo, Đài Trung ương và địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về Xoài và 

nông sản Sơn La tham dự và đưa tin về Hội nghị. 

- Phối hợp mời các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh tham dự hội 

nghị (Theo danh sách đã được phê duyệt); 

- Phối hợp với Văn phòng UBND, Sở Công Thương tổ chức đón tiếp đại biểu. 

- Phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị tài liệu các báo cáo để phục 

vụ Hội nghị. 

- Tổng hợp số lượng đại biểu đăng ký dự Hội nghị theo danh sách đã được 

phân công mời gửi Sở Công Thương tổng hợp (trước ngày  05/5/2022);  

- Xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ được giao theo Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

4. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

- Chủ trì mời các Cục, Vụ đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn; liên hệ thông tin, đón tiếp dẫn Đoàn dự Hội nghị. 

- Theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin, danh sách đại biểu các Cục, Vụ 

đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn dự Hội nghị gửi Sở Công 

Thương tổng hợp (trước ngày  05/5/2022). 

- Phối hợp với Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh đón tiếp đại 

biểu dự Hội nghị. 
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- Phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị báo cáo về tình hình sản 

xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm Xoài để phục vụ Hội nghị. 

- Chủ trì lựa chọn, bố trí địa điểm, dẫn các đoàn đại biểu, các cơ quan Báo, 

Đài đi thăm vùng trồng Xoài và nông sản trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư) mời Tham tán thương mại Trung quốc tại Việt Nam tham dự 

Hội nghị trực tuyến (tại Điểm cầu Trụ sở Tham tán Thương mại Trung quốc tại 

Hà Nội); liên hệ với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại Giao kết nối các điểm cầu quốc 

tế.   

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Các văn bản đề nghị chính quyền tỉnh Vân Nam. Quảng Tây (Trung quốc hỗ trợ 

tỉnh Sơn La tổ chức điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung 

Quốc); đảm bảo công tác lễ tân khánh tiết tổ chức hội nghị trực tuyến với 04 điểm 

cầu của Trung Quốc. 

6. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị gửi, cấp kinh phí cho các đơn vị 

triển khai thực hiện nhiệm vụ  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

7. Công An tỉnh 

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, đối với 

thương nhân nước ngoài vào khảo sát, thu mua Xoài và nông sản tại Sơn La. 

8. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và các địa phương 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm Xoài Sơn La tại thị 

trường trong nước và xuất khẩu. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá về chương trình, kịp thời đưa 

tin về các sự kiện (Hội nghị trực tuyến...) trên sóng truyền hình STV,  Fanpage, của 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La. 

 - Phối hợp với Viễn thông Sơn La đảm bảo về kỹ thuật, kết nối đường truyền 

thông suốt với các điểm cầu trong nước và  quốc tế. 

 - Bố trí nhân lực trực kỹ thuật tại hội nghị để điều khiển các thiết bị thu phát 

tín hiệu có độ phân giải cao; khả năng quay quét toàn cảnh, cận cảnh đảm bảo rõ 

ràng; chất lượng hình ảnh, âm thanh, tốc độ truyền cũng như an toàn, bảo mật tốt. 

 9. Báo Sơn La 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và các địa phương 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm Xoài Sơn La tại thị 

trường trong nước và xuất khẩu. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá về chương trình, kịp thời đưa 

tin về các sự kiện (Hội nghị trực tuyến...) trên Báo Sơn La. 
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10. Sở Thông tin và Truyền thông 

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

đảm bảo hạ tầng kết nối, đường truyền Internet ổn định, chất lượng băng thông 

kết nối trực tuyến phục vụ hội nghị. 

- Chỉ đạo Viễn Thông Sơn La chuẩn bị các điều kiện để khai trương Sàn 

thương mại điện tử  nông sản tỉnh Sơn La tại Hội nghị. 

11. Sở Y tế : 

 Chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh 

thực phẩm trong thời gian diễn ra các sự kiện. 

12. Viễn thông Sơn La (VNPT Sơn La)  

- Chủ trì tổ chức chương trình khai trương Sàn Thương mại điện tử tỉnh Sơn 

La; 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Văn 

phòng UBND tỉnh Sơn La, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, triển khai các 

phương án kỹ thuật để thiết lập điểm cầu hội nghị trực tuyến với tại Hội trường 

số 218 Tòa Nhà Trung tâm hành chính tỉnh kết nối với các điểm cầu trong nước 

và quốc tế. 

- Kết nối với VNPT các tỉnh có các điểm cầu để hỗ trợ tổ chức các điểm 

cầu kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Sơn La.  

- Trực tiếp xây dựng và thiết lập lưu lượng đường truyền tín hiệu tốc độ cao, 

để đảm bảo kết nối tới server quốc tế.  

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện việc 

lắp đặt các thiết bị đầu, cuối và kiểm tra chạy thử.  Đảm bảo về kỹ thuật, kết 

nối đường truyền thông suốt với các điểm cầu trong nước và nước ngoài. 

 - Bố trí nhân lực trực kỹ thuật tại hội nghị để điều khiển các thiết bị thu phát 

tín hiệu có độ phân giải cao; khả năng quay quét toàn cảnh, cận cảnh đảm bảo rõ 

ràng; chất lượng hình ảnh, âm thanh, tốc độ truyền cũng như an toàn, bảo mật tốt. 

13. UBND các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương báo 

cáo về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản Sơn La,  để 

phục vụ Hội nghị. 

- Bố trí đại diện lãnh đạo UBND huyện, phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự Hội nghị;  

- Lựa chọn mời các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

nông sản trên địa bàn tham dự Hội nghị. 

 - Tổng hợp thành phần, danh sách đại biểu của huyện đăng ký dự Hội nghị 

gửi Sở Công Thương (trước ngày 05/5/2022); 
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 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối tiêu thụ, xuất khẩu 

Xoài và nông sản Sơn La năm 2022. UBND tỉnh Sơn La trân trọng đề nghị các 

Bộ, ngành, các cơ quan Báo, Đài Trung ương quan tâm phối hợp thực hiện; Yêu 

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

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

 

 Nơi nhận:  

- Bộ Công Thương (b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Bộ Ngoại giao (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, 

Kế hoạch Đầu tư, Ngoại vụ,  Y Tế, Thông tin và Truyền 

thông, Tài chính; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Sơn La; 

- Hội Nông dân tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Biên KT, 5 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

  

Nguyễn Thành Công 
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Maket Hội nghị trực tuyến 

 

 

UBND TỈNH SƠN LA                                               BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

 

 

   

 

HỘI NGHỊ 

KẾT NỐI XÚC TIẾN TIÊU THỤ, XUẤT KHẨU XOÀI  

VÀ NÔNG SẢN TỈNH SƠN LA NĂM 2022 

 

 

 

Sơn La, ngày      tháng 5 năm 2022 
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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: Từ 08h00 - 11h30 thứ  tư, ngày 18/5/2022 

 

Số TT Nội dung Thực hiện 

I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (7h00 đến 8h00)  

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 CHÍNH THỨC (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 

5 Phát biểu của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Lãnh đạo Cục Chế biến 

và Phát triển thị trường 

nông sản 

6 
Phát biểu của Tham tán thương mại Trung Quốc 

tại Việt Nam  

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 
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9 Phát biểu từ điểm cầu Nhật Bản 
Tham tán Việt Nam tại 

Nhật Bản 

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 
Tham tám Việt Nam tại 

Úc 

14 
Phát biểu của tỉnh Lạng Sơn  (Tại Điểm cầu 

Lạng Sơn) 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

Lạng Sơn 

15 
Phát biểu của tỉnh Lào Cai (Tại Điểm cầu Lào 

Cai) 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

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 
Lãnh đạo UBND tỉnh 

Sơn La 

III 

CHƯƠNG TRÌNH CẮT BĂNG KHAI 

CHƯƠNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

TỈNH SƠN LA (Từ 10h45 đến 11h10) 

VNPT Sơn La 

IV 

CHƯƠNG TRÌNH CẮT BĂNG ĐƯA SẢN 

PHẨM XOÀI VÀO HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI VÀ XUẤT KHẨU (Từ 11h00 đến 

11h30) 

Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư – Sở KHĐT 

 

(Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phối hợp với Sở 

Công Thương xây dựng chương trình kịch bản 

chi tiết thực hiện) 
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THỬ NGHIỆM KẾT NỐI KỸ THUẬT 

 

- Thời gian: 15h00, thứ ba, ngày  17/5/2022 tại tất cả các điểm cầu. 

- Đơn vị thực hiện: VNPT Sơn La chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội trường Văn phòng UBND tỉnh ….  

- Nội dung: Lắp đặt các thiết bị, kiểm tra đường truyền, đảm bảo các điều 

kiện kỹ thuật 
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