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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 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. UBND huyện Đình Lập xây dựng Kế hoạch tham gia tổ chức Hội nghị 

xúc tiến đầu tư năm 2019 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 

nước về phát triển giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu 

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

 Từ đó tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, 

dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi 

mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí 

tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn huyện. Đồng thời tạo cơ 

hội giới thiệu các sản phẩm truyền thống nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế thương 

mại của huyện góp phần tiêu thụ các sản phẩm sẵn có của địa phương. 

2. Yêu cầu 

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 tổ chức tiết kiệm, hiệu quả và thiết 

thực, nâng cao danh tiếng, uy tín và nâng cao giá trị kinh tế của các sản phẩm 

nông sản đặc sản của huyện,tỉnh.  

II. NỘI DUNG  

1. Trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản huyện Đình Lập 

- Quy mô: huyện Đình Lập tham gia trưng bày 01 gian hàng. 

- Trưng bày các sản phẩm chủ lực tại gian hàng. 

- Các sản phẩm có nhãn mác, hộp đựng, bao bì, nguồn gốc… 

2. Hàng hóa và trang trí gian hàng 

Sử dụng các mặt hàng sản phẩm chủ lực của huyện như: Chè, Ba kích, 

Nấm lim, Hoa hồi, Nhựa thông, Sa nhân, Bún ngô khô…  

(Có biểu danh mục sản phẩm kèm theo). 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan. 

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 26-30/9/2019 cho tới kết thúc hội nghị 
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2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn 

3. Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

4. Kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện gian hàng trưng bày giới thiệu sản 

phẩm nông sản, hàng hóa tiềm 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. 

- Lập dự toán kinh phí để tham gia các hoạt động tại Hội nghị xúc tiến 

đầu tư năm 2019. 

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

hàng. 

- Làm đầu mối tổ chức trưng bày từ ngày 26 đến 30/9/2019 cho đến thời 

điểm kết thúc hội nghị.  

2. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện. 

- Trang trí thiết kế gian hàng, phối hợp với Đoàn thực hiện các nhiệm vụ 

trong quá trình tổ chức trưng bày. 

- Sưu tầm hình ảnh triển lãm gồm, phông maket phối cảnh quê hương 

Đình Lập có vành đai biên giới, đồi chè, rừng thông, toàn cảnh Đình Lập, đồng 

thời chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng lắp đặt, trang trí hoàn 

thành. 

- Xây dựng phóng sự, bố trí trang thiết bị phát tại gian hàng. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 

Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị các sản phẩm trưng bày, 

tham gia giới thiệu sản phẩm. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 của 

UBND huyện Đình Lập, yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp để tổ chức thực 

hiện có hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:   

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: NN & PTNT, TC-KH,    (eOffice) 

KT-HT, TTVHTT và Truyền thông;  

- Lưu VT.      

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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