
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

Số: 187/KH-UBND Văn Quan, ngày  25 tháng 9 năm 2019 

KẾ HOẠCH 
Triển khai công việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư gian hàng  

huyện Văn Quan tại thành phố Lạng Sơn năm 2019 

Thực hiện Công văn số 939/UBND-KGVX ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai công việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch triển khai công việc 

tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư gian hàng huyện Văn Quan tại thành phố Lạng 

Sơn năm 2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Giới thiệu các sản phẩm truyền thống nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế 

thương mại của huyện với các bạn hàng trong và ngoài tỉnh. Góp phần tiêu thụ các 

sản phẩm sẵn có của địa phương. 

- Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông 

nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ trên địa bàn, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại địa phương. 

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tạo cơ hội để huyện Văn Quan giới thiệu 

tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục các dự án trọng 

điểm thu hút đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

II. NỘI DUNG  

1. Thực hiện gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị  

- Quy mô: Huyện Văn Quan tham gia trưng bày 01 gian hàng. 

- Gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thông tin về hình ảnh, 

con người, giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu của địa phương. 

- Các sản phẩm tham gia trưng bày đảm bảo mẫu mã, thẩm mỹ, chất lượng, 

có đầy đủ nhãn mác, hộp đựng, bao bì, nguồn gốc… 

- Xây dựng các hình ảnh quảng bá về tiềm năng của huyện, các tờ rơi, bảng 

thông tin (in màu A4) ghi rõ thông tin về sản phẩm như: Diện tích, sản lượng, mùa 

vụ thu hoạch, khả năng cung ứng, áp dụng công nghệ sản xuất VietGAP…  

2. Các mặt hàng tham gia hội chợ (Có biểu danh mục sản phẩm kèm theo). 

Sử dụng các mặt hàng sản phẩm chủ lực của huyện như: Hồi tươi, Hồi khô, 

tinh dầu Hồi, Cao khô Chợ bãi, Mật ong, Gạo nhật, quả Sở… 

Phòng Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tập hợp các mặt hàng xong 

trước 14h30phút ngày 26/9/2019. 

 



 

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 27/9/2019 đến ngày 30/9/2019.  

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. 

3. Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

IV. Thành phần  

1. Thành phần tham dự 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông. 

2. Thành phần tham gia trưng bày gian hàng 

- Bà Hoàng Thị Dụng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông La Mạnh Hùng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Lý Văn Đàm, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Chu Văn Vượng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Bà Hà Thị Hạnh, Kế toán Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Bà Dương Thị Vân, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Bà Hoàng Thị Thu, Viên chức Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng kinh phí thực hiện: 42.700.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu 

bảy trăm nghìn đồng chẵn). 

- Sử dụng nguồn ngân sách huyện. 

(Có biểu dự trù kinh phí kèm theo). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tổ chức thực hiện gian hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa ti ềm năng, thế 

mạnh của địa phương. 

- Trưng tập các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực của địa phương phục vụ 

gian hàng có đủ số lượng, chất lượng và hiệu quả. 

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm lập dự toán kinh phí để tham gia tổ 

chức Hội nghị xúc tiến đầu tư gian hàng huyện Văn Quan tại thành phố Lạng Sơn 

năm 2019 đạt hiệu quả cao. 



 

- Trang trí thiết kế gian hàng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, các sản phẩm 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp để trưng bày, nội dung giới thiệu sản phẩm. 

- Phân công cán bộ thường trực để điều hành, quản lý, hoạt động của gian 

hàng. 

- Chuẩn bị bài giới thiệu về huyện và các gian hàng cho lãnh đạo. Hoàn thành 

xong trước 11 giờ ngày 26/9/2019. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và 

Truyền thông 

- Giới thiệu sản phẩm hàng hóa ti ềm năng, thế mạnh của địa phương, thông 

tin về hình ảnh, con người và các vùng đất, khu du lịch của huyện; trưng bày giới 

thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích 

đầu tư, ưu đãi đầu tư; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến các 

tổ chức, các nhà đầu tư trong và ngoài nước (Bằng hình ảnh, video). 

- Chuẩn bị một số ảnh tiêu biểu của huyện trên tất cả các liñh vưc̣ để trưng 

bày tại khu vực sảnh Hội nghị. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí kịp thời theo Kế hoạch để 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 

gian hàng huyện Văn Quan tại thành phố Lạng Sơn năm 2019, yêu cầu các cơ quan 

liên quan phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm xúc tiến đầu tư;    

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Các Phòng: NN & PTNT, Tài chính - Kế hoạch, 

Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa - TT; 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; 
- Lưu: VT.      
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dự toán Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư gian hàng huyện Văn 

Quan tại thành phố Lạng Sơn năm 2019 
(Biểu chi tiết kèm theo KH số  187/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Văn Quan) 

TT Sản phẩm Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn giá  

(đồng) 
Thành tiền 

Ghi 

chú 

1 Hoa Hồi tươi Kg 5         35.000  175.000   

2 Hoa Hồi khô Kg 10       150.000  1.500.000   

3 Dầu Hồi Lít 3    1.000.000  3.000.000   

4 Túi đựng Hồi khô Cái 50         20.000  1.000.000   

5 Lọ đựng đầu Hồi 10ml Cái  50         20.000  1.000.000   

6 Lọ đựng đầu Hồi 20ml Cái  50         20.000  1.000.000   

7 Lo go dầu Hồi, hoa Hồi Tờ 99         10.000  990.000   

8 Hương Hồi Chai 3         80.000  240.000   

9 Hương Bồ kết Chai 2       120.000  240.000   

10 Xà phòng hương Hồi Chai 2       110.000  220.000   

11 Nha đam Bạc hà Chai 2       120.000  240.000   

12 Bánh xà phòng hương Hồi Bánh 3         40.000  120.000   

13 Quả Sở Kg 5         15.000  75.000   

14 Quả Mác ca Kg 5       120.000  600.000   

15 Cao khô Chợ Bãi bó to Bó 50         30.000  1.500.000   

16 Cao khô Chợ Bãi bó nhỏ Bó 50         25.000  1.250.000   

17 Nhãn mác cao khô Tờ 100         10.000  1.000.000   

18 Mật ong rừng Chai 9       350.000  3.150.000   

19 Gạo nhật Japonica(TBJ3) Kg 50         30.000  1.500.000   

20 Rượu men lá Hữu Lễ  Chai 25         80.000  2.000.000   

21 Khẩu sli Gói 20         25.000  500.000   

22 Quả Trám đen Kg 20       100.000  2.000.000   

23 Miến dong Kg 5       100.000  500.000   

24 
Lo go khẩu sli, miến dong, 

trám đen 
Tờ 20         10.000  200.000   

25 Nước uống Thùng 4       100.000  400.000   

26 Thuê xe đi và về Chuyến 4    2.000.000  8.000.000   

27 
Phòng nghỉ đoàn của 

huyện  
Phòng 5       350.000  1.750.000   

28 Thuê phòng nghỉ (3 đêm) 2 Phòng/Đêm 6       350.000  2.100.000   

29 Công tác phí (10 người) 3 Ngày 3    1.200.000  3.600.000   

30 In phông bat. M2 19       150.000  2.850.000   

Tổng cộng       42.700.000   

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn) 



 

 


