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“Xúc tiến tiêu thụ Bưởi Phúc Trạch, Hương Khê Hà Tĩnh” 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về tạo 

điều kiện trong lưu thông hàng hóa và hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các 

sản phẩm nông sản; để chủ động trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-

19 và hỗ trợ tiêu thụ Bưởi Phúc Trạch trước mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh, gắn với hoạt động truyền thông, quảng bá theo hình thức trực tiếp 

kết hợp trực tuyến qua phần mềm Zoom. 

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 31/8/2021 (Thứ 3). 

2. Địa điểm: Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Hội trường UBND huyện Hương 

Khê và truyền trực tuyến qua phần mềm Zoom cloud Meeting đến các đại biểu ở 

Trung ương, tỉnh bạn và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (các điểm cầu trực 

tuyến đại biểu không phải ngồi tập trung nên không hạn chế số lượng đại biểu). 

3. Thành phần tham dự: 

3.1. Tại các điểm trực tuyến ở Trung ương, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và PTNT và Trung ương 

đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách: Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Thương mại điện tử và 

Kinh tế số, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ thị trường trong nước; Ban thanh niên nông thôn 

Trung ương đoàn; 

- Đại diện: Các Sàn thương mại điện tử: Voso, Postmart, Sendo, Công ty Cổ phần 

Icheck và một số đối tác thương mại điện tử; Tập đoàn Central Retail; Liên hiệp HTX 

Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty MM Mega Market Việt Nam; Trung 

tâm cung ứng hàng hóa Vimart - Tập đoàn Masan; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương tham dự và đưa tin. 

3.2. Tại các điểm trực tuyến ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng 

Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT;  

- Đại diện các nhà phân phối, bán lẻ, siêu thị trên địa bàn; 

- Đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh, thành phố tham dự 

và đưa tin. 
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3.3. Tại Hội trường UBND huyện Hương Khê, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể: Văn phòng UBND tỉnh, Công thương, 

Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Hội nông dân tỉnh, Liên 

minh Hợp tác xã; 

- Đại diện các công ty, sàn thương mại điện tử: Icheck, voso.vn, postmart.vn; 

- Đại biểu huyện Hương Khê: Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực 

HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;  

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh cử phóng viên cùng dự và đưa tin; 

- Đại diện các cơ quan thông tấn và báo chí trung ương, địa phương đóng trên 

địa bàn tỉnh đến dự, đưa tin (giao Sở Thông tin và Truyền thông tin mời và đề nghị 

các phóng viên tham dự hỗ trợ công tác truyền thông trên báo, đài, website; đưa tin 

(livestream, share, v.v.) về sự kiện và các thông tin liên quan lên các trang mạng xã 

hội, hội, nhóm, fanpage, v.v. để hỗ trợ người dân tiêu thụ bưởi Phúc Trạch). 

3.4. Tại các điểm trực tuyến ở các huyện, thành phố, thị xã còn lại: 

- Đại diện lãnh đạo: UBND các huyện, thành phố, thị xã; Huyện đoàn; Hội 

nông dân; các phòng: Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT; Văn 

phòng Điều phối NTM; 

- Đại diện các nhà phân phối; thương nhân kinh doanh, tiêu thụ, vận chuyển 

nông sản trên địa bàn (giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tin mời); 

4. Chương trình Hội nghị: Tại Phụ lục kèm theo. 

5. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện 

- Sở Công Thương chủ trì, làm đầu mối khâu nối các cơ quan, ban, ngành 

chuẩn bị các nội dung, chương trình, kịch bản Hội nghị và thiết kế trang trí, lắp dựng 

thêm trang thiết bị phòng hội nghị; chủ trì liên hệ, gửi địa chỉ (ID), mật khẩu (pass) 

cho đại biểu Bộ Công Thương; các Tập đoàn, sàn thương mại điện tử, cơ quan báo 

chí trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố; UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh đoàn chủ động liên hệ, gửi địa 

chỉ (ID) và mật khẩu (pass) cho thành phần mời tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Giao Sở Y tế hướng dẫn tổ chức Hội nghị đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19.  

- Đề nghị Viễn thông Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND 

huyện Hương Khê thiết lập phòng họp trực tiếp tại UBND huyện Hương Khê và 

phòng họp trực tuyến qua Zoom; chuyển địa chỉ (ID) và mật khẩu (pass) cho các 

thành viên dự Hội nghị trước 14 giờ, ngày 30/8/2021 để truy cập. Hỗ trợ về mặt kỹ 

thuật cho các thành viên trong quá trình kết nối và dự họp. 
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- Đề nghị các đơn vị quản lý sàn thương mại điện tử voso.vn, postmart.vn chuẩn 

bị điều kiện, bố trí phương tiện tổ chức lễ xuất đoàn xe tiêu thụ bưởi Phúc Trạch Hà 

Tĩnh; livestream bán hàng, giới thiệu của các sàn thương mại điện tử. 

UBND tỉnh Hà Tĩnh trân trọng kính đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND các 

tỉnh, thành phố tạo điều kiện, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh triển khai Hội nghị thành công.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ; 

- Chánh, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, NL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng  Ngọc  Sơn 
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