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UBND TỈNH NINH BÌNH 

 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ 

 

Số: 326 /KH-LMHTX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng  11 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị “Kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm HTX sản xuất  

kinh doanh gắn với chuỗi giá trị năm 2019”   

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/4 năm 2019 của UBND 

tỉnh về phát triển kinh tế tập thể năm 2019; Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình xây 

dựng Kế hoạch tổ chức “Hội nghị kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các 

HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị năm 2019” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 Tổ chức Hội nghị nhằm tạo cơ hội, điều kiện và là cầu nối giúp các HTX, 

cơ sở sản xuất tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối; các HTX, doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh có cơ hội được gặp gỡ, giới thiệu kết nối với nhau trao đổi 

thông tin, đẩy mạnh liên kết trong đầu tư sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu 

thụ sản phẩm; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước 

củng cố, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng 

công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững theo Nghị quyết 05 của 

Tỉnh ủy và Nghị quyết 39 của HĐND tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

 Tổ chức Hội nghị đảm bảo tiết kiệm hiệu quả và mang lại lợi ích thiết 

thực cho HTX và doanh nghiệp.  

Thông qua hội nghị nhân rộng và phát triển các mối quan hệ hợp tác, liên 

kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN  

1. Thời gian, địa điểm.  

- Thời gian:  2 ngày, vào ngày 04- 05/ 12/ 2019 (Dự kiến) 

- Địa điểm: Hội trường tầng 9, Nhà khách An Bình (Phường Đông Thành, 

Thành phố Ninh Bình) 

2. Thành phần tham dự  

- Khách mời Trung ương: Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam. 

- Khách mời trong tỉnh: 

+ Thường trực Tỉnh ủy; HĐND; Lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  
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+ Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Khoa học - Công nghệ; Sở Du 

Lịch; các đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp; Lãnh đạo UBND 8 huyện, thành phố; 

Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

+ Các doanh nghiệp, đơn vị thuộc hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm: 

Siêu thị Big C Ninh Bình; Siêu thị Coopmart Ninh Bình; Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Xuất khẩu Đồng Giao; Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Giống Cây 

Trồng Con Nuôi Ninh Bình; Công ty Việt Xanh… 

+ Các HTX, Liên hiệp HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn Ninh 

Bình, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sản phẩm và nhu cầu kết nối, khoảng 20 

đơn vị (có danh sách cụ thể kèm theo) thuộc các lĩnh vực. 

- Khách mời các tỉnh: 

+ Liên minh HTX các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà 

Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc 

Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Yên Bái. 

+ HTX, Liên hiệp HTX có sản phẩm tiêu biểu, doanh nghiệp có nhu cầu 

về vùng nguyên liệu, liên kết bao tiêu sản phẩm, tìm kiếm thị trường của các 

tỉnh: Mỗi tỉnh mời 02 đơn vị. 

* Số lượng đại biểu dự kiến: 100 đại biểu 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ.  

1. Ngày 04/12/2019: 

- Từ 9h-11h: 

+ Đón tiếp đại biểu 

+ Hướng dẫn các đoàn vị trí trưng bày sản phẩm; 

+Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các HTX, doanh nghiệp 

trong tỉnh và các sản phẩm đặc sản của các tỉnh tham dự.  

- Từ 11h-12h: Ăn trưa 

- Từ 13h30 - 16h30: Đại biểu đi thăm một số mô hình HTX gắn với chuỗi 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh: HTX sản xuất cây con đặc sản Yên Hòa; HTX dược 

liệu Yên Sơn; HTX Nông sản – Du lịch Tam Điệp. 

- Từ 18h30- 20h: ăn tối, giao lưu các đoàn 

2. Ngày 05/12/2019:  

- Từ 7h30 – 8h30: Đại biểu dự Lễ khai trương Khu sơ chế, bảo quản và 

tiêu thụ sản phẩm của Liên hiệp HTX nông sản an toàn Ninh Bình (mô hình hỗ 

trợ xây dựng chuỗi của Liên minh HTX Việt Nam); 

- Từ 8h30-11h30: Hội nghị kết nối 

+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và chủ tọa Hội nghị; 

http://ninhbinh.vietnamnay.com/ho-so/cong-ty-co-phan-thuc-pham-xuat-khau-dong-giao-353745.html
http://ninhbinh.vietnamnay.com/ho-so/cong-ty-co-phan-thuc-pham-xuat-khau-dong-giao-353745.html
https://thongtindoanhnghiep.co/2700137162-cong-ty-co-phan-tong-cong-ty-giong-cay-trong-con-nuoi-ninh-binh
https://thongtindoanhnghiep.co/2700137162-cong-ty-co-phan-tong-cong-ty-giong-cay-trong-con-nuoi-ninh-binh
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+ Phát biểu khai mạc của Thường trực Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình; 

+ Báo cáo tình hình và kết quả xây dựng các sản phẩm theo các chuỗi giá 

trị hàng hóa trên địa bàn tỉnh;  

+ Xem phóng sự, hình ảnh các sản phẩm chủ lực được sản xuất theo chuỗi 

trên địa bàn tỉnh;  

+ Tọa đàm, trao đổi về kinh nghiệm kết nối cung - cầu, thực trạng cung 

ứng hàng hóa vào hệ thống phân phối, các giải pháp nâng cao hiệu quả kết nối 

cung - cầu thời gian tới; 

+ Giải lao, thăm quan các sản phẩm trưng bày; 

+ Phát biểu của Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; 

+ Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình; 

+ Đáp từ các lãnh đạo phát biểu; 

+ Tổ chức cho các HTX, doanh nghiệp ký bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác. 

+ Kết thúc Hội nghị 

- Từ 12h: Mời cơm giao lưu tại Nhà khách An Bình 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công tác chuẩn bị, kết nối trước Hội nghị 

- Xin ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 

phát triển kinh tế tập thể tỉnh về Kế hoạch, chương trình Hội nghị. 

- Khảo sát địa điểm, thiết kế market, phương án bố trí các bàn trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm của các HTX trong và ngoài tỉnh (chuẩn bị biển tên cho 

Liên minh HTX các tỉnh và cho các HTX trưng bày tại Hội nghị). 

- Làm việc với một số HTX, doanh nghiệp dự kiến tham gia Hội nghị. 

- Rà soát, lựa chọn, lập danh sách sản phẩm của các HTX trong tỉnh trưng 

bày tại Hội nghị 

- Tổng hợp sản phẩm của Liên minh HTX các tỉnh trưng bày tại Hội nghị. 

- Xây dựng Báo cáo tình hình sản xuất các sản phẩm HTX sản xuất, kinh 

doanh gắn với chuỗi giá trị.  

- Thiết kế băng zôn, tờ rơi tuyên truyền, quảng cáo các sản phẩm chủ lực 

của các HTX, doanh nghiệp trong tỉnh, in ấn phát tại Hội nghị và gửi Liên minh 

HTX các tỉnh. 

- Xây dựng video giới thiệu 12 sản phẩm của các HTX trên địa bàn tỉnh 

sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa (gồm: SP tinh bột nghệ của HTX dược liệu 

Yên Sơn; Nấm Nhật Minh; SP Chạch sụn của HTX cây con đặc sản Yên Hòa; 

SP rau củ quả an toàn của HTX rau an toàn Đại Hoàng; SP Dê của HTX dê Ninh 

Bình; SP Gạo hữu cơ của HTX NN Hợp Tiến, Khánh Nhạc; SP Chè An Nguyên 

của HTX hoa, cây cảnh Tam Điệp; SP Gà thảo dược của HTX nông sản hữu cơ 

Ninh Bình; SP Bưởi, cam của HTX Bưởi da xanh; SP Lá Bồ đề, tinh dầu, muối 
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ngâm chân của HTX Sinh Dược; SP thủ công mỹ nghệ cói, gốm của các HTX 

Minh Châu, Gốm Bồ Bát, Gốm Gia Thủy, Hùng Sơn và tổng hợp một số SP đặc 

trưng khác). 

- Phân công nhiệm vụ các Phòng, đơn vị, cán bộ cơ quan Liên minh HTX 

tỉnh phục vụ Hội nghị. 

2. Hướng dẫn trưng bày sản phẩm tại Hội nghị 

- Liên hệ hướng dẫn các HTX trong và ngoài tỉnh trưng bầy sản phẩm giới 

thiệu tại Hội nghị. 

- Dự kiến bố trí từ 8-10 bàn trưng bày sản phẩm cho Liên minh HTX các 

tỉnh; từ 10-12 bàn trưng bày cho các sản phẩm của các HTX trong tỉnh; 

- Thời gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm: bắt đầu từ sáng ngày 04/12 và 

xong trước khi Hội nghị diễn ra. 

- Nắm bắt tình hình thực hiện các bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết sau Hội nghị. 

- Rút kinh nghiệm báo cáo UBND tỉnh để tiếp tục tổ chức Hội nghị kết 

nối tiêu thụ sản phẩm cho những năm tiếp theo. 

3. Nhiệm vụ cụ thể: 

3.1. Phòng Tuyên truyền 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị, làm đầu mối phối hợp 

công tác chuẩn bị giữa các cơ quan, đơn vị. Kết nối, trao đổi thông tin giữa 

HTX, cơ sở sản xuất và hệ thống phân phối, chuẩn bị cho các hoạt động ký kết 

(xong trước 15/11/2019). 

- Xây dựng kịch bản Hội nghị, thiết kế Maket và phương án trang trí 

khánh tiết, in ấn tài liệu (xong trước 25/11/2019). 

- Tổng hợp danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia, danh sách đại 

biểu mời, tổng hợp các báo cáo tham luận tại Hội nghị (xong trước 20/11/2019); 

- Chuẩn bị báo cáo đề dẫn; clip giới thiệu sản phẩm HTX trong tỉnh. 

(xong trước ngày 30/11/2019). 

- Chuẩn bị nội dung dự thảo bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết chắp nối cho 

các đơn vị có nhu cầu liên kết ký kết (xong trước ngày 30/11/2019). 

3.2. Phòng nghiệp vụ:  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Khai trương Khu sơ chế, bảo quản và tiêu 

thụ sản phẩm của Liên hiệp HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn Ninh Bình 

(xong trước 10/11/2019); 

- Phối hợp lên ma két, nội dung trang trí, tập trung sản phẩm, hàng hóa tại 

Khu sơ chế, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm (xong trước 25/11/2019);  

- Phối hợp với Phòng Tuyên truyền lên danh sách các HTX, doanh nghiệp 

tham gia hội nghị và có nhu cầu kết nối (xong trước 15/11/2019). 

- Chủ động kết nối, mời gọi các HTX, doanh nghiệp tham gia Hội nghị. 
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3.3. Văn Phòng: Tham mưu công tác hậu cần, bố trí kinh phí, phối hợp 

với các đơn vị lên phương án đón tiếp khách mời, chuẩn bị hội trường, khánh 

tiết và những điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị. 

3.4. Trung tâm hỗ trợ Hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ: 

-  Phối hợp chuẩn bị các điều kiện về hội trường, vị trí các sản phẩm trưng 

bày của  đơn vị và công tác hậu cần, đón tiếp khách. 

- Phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh về quy trình sản xuất sản phẩm 

HTX trưng bày tại hội nghị. 

- Liên hệ các HTX chuẩn bị sản phẩm; chuẩn bị giá, kệ, sơ đồ vị trí trưng bầy 

sản phẩm hàng hóa của các đơn vị trong tỉnh và các sản phẩm hàng hóa tỉnh ngoài. 

3.5. Đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố: 

 Rà soát, mời gọi HTX, doanh nghiệp, hệ thống đơn vị phân phối tham gia 

Hội nghị, lập danh sách tham dự, đăng ký bàn trưng bày sản phẩm (ưu tiên  sản 

phẩm đạt chuẩn VietGap, GlobalGap, sản phẩm rõ xuất sứ nguồn gốc, sản xuất 

theo chuỗi,..), gửi về  Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình trước ngày 20/11/2019. 

3.6. Đề nghị  Sở Nông nghiệp, Sở Công thương, Hiệp hội doanh nghiệp, 

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, UBND các huyện, thành phố của tỉnh: 

- Phối hợp cung cấp danh sách, khảo sát thông tin nhu cầu, lựa chọn, giới 

thiệu hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, làng nghề … tham gia hội nghị. 

- Phối hợp tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp, HTX có nhu cầu liên kết 

hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng hợp tác. 

Để tổ chức thực hiện thành công Hội nghị, Liên minh HTX tỉnh yêu cầu các 

phòng, đơn vị trực thuộc được phân công phối hợp thực hiện tốt nội dung, chương 

trình Kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, các đơn vị liên quan để triển 

khai thực hiện. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc 

báo cáo trực tiếp Thường trực Liên minh HTX tỉnh để kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Liên minh HTX Việt Nam( để BC); 

- UBND tỉnh ( để BC); 

- Liên minh HTX các tỉnh, TP mời liên kết; 

- Các sở, ngành liên quan (để phối hợp); 

- Thường trực LMHTX; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VP.  

 

 

 


