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Quáng Trj, ngày

16 tháng 7 nãm 2020

KE HOACH
V vic triên khai thtyc hin Quyt dlnh 1797/QD-TTg ngày 12/12/2019
cüa Thu tircrng ChInh phu
Thirc hin Quyêt djnh s 1797/QD-TTg ngày 12/1 2/2019 cüa Thu t.ràng
ChInh phü v phê duyt Dé an "Huy dng ngtthi Vit Nam nixâc ngoài tham gia
gii thiu, tiêu th san phâm và phát triên các kênh phân phôi hang Vit Narn a
nuâc ngoâi giai doan 2020-2024", UBND tinh ban hânh Ké hoch triên khai Dê an
nhu sau:
I. MJC TIEU
1. Myc tiêu tng quát:
Thông tin tuyên tmyn sâu rtng v san phâm, hang hóa và djch vi cüa Vit
Nam và tinh Quâng Trj trong cong dông ngu&i Vit Nam a ntthc ngoài
(N\TNONN), trirc tiêp hoc gián tiêp phát triên các kenh phân phôi hang hóa Vit
Nam và tinh Quân Trj a nuâc sa tai, vüng lânh thô, gop phân tang quy mô kim
ngch hang hOa xuât khãu cUa Vit Nam, tinh Quáng Trj ti các h thông phAn phôi
hang hóa rnxac ngoài; kêt nôi các doanh nghip san xuât, xuât nhp khâu trong nuac
tham gia hiu qua hon vâo các kênh phân phôi hang Vit Nam a rnthc ngoài.
2. Miic tiêu cy the:
- Tip t11c day mnh trin khai Cuc v.n dng "Ngixäi Vit Nam isu tiên
dung hang Vit Nam" trong cong dông NVNONN thông qua các hInh thirc da dng.
- Dy manh cong tác thông tin v hang hóa san phm cüa Vit Nam và tinh
Quãng Trj nhäm tang kim ngch xuât khâu hang Vit Nam thông qua h thông phân
phôi cüa kiêu bào vâ t' l sfr diing hang Vit trong tiêu dung cüa cong dông
NVNONN.
- Vn dng doanh nghip ngli&i Vit Nam a nrac ngoài, các Hi dng
huong ngu?ii Vit Nam nói chung và nguai Quãng Trj nói riêng tham gia vic giOi
thiu và thiêt 1p kênh phân phôi hang hóa Vit a nuôc sâ tai.
- Näm 2020, tp trung triên khai tuyên truyên K hoach cüa tinh; Nàm 2021,
hoàn thành vic xây drng h thông co sO dü 1iu san phâm hang cüa tInh Quãng Trj
dü diêu kiin tiêu chuân xuât khâu dê dam báo tiêu thi tai thj tru&ng ni.r&c ngoâi;
Den näm 2024 hoân tat các nhim vii, giãi pháp dâ dê ra, óp phn dat duqc chi tiêu
Dé an dâ dê ra (80-90% cong dông NVNONN biêt, hiêu nghia và hu&ng rng
Cuc vn dng 0 nithc sO tai).
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II. NHIIM VIJ, GIAI PHAP
1. Tang curng cong tác thOng tin, tuyên truyn Va Xãy diyng co' sr dIr
iiu:
- TIch circ ph biên, tuyên truyn nghTa, m1ic dIch và các hott dng cüa
Cuc 4n dng "Ngu'ài Vit Nam icu tiên dung hang Vit Nam" tói dông dão bà con
kiêu bào nuàc ngoài, nhât là trén các kênh thông tin cho kiêu bào qua các chixo'ng
trInh, hot dng lãnh dao tinh, các Sà, ngãnh di thàm, lam vic & nu&c ngoài hoc
tai các sir kin chInh trj, kinh tê, hi chq, triên lam và các hInh thüc tuyên truyên
khác.
- Thông tin, tuyên truyn d cong dng NVNONN bi& và hiu v chit luqng,
tInh uu vit cüa san phâm, hang hóa, khâ nàng san xuât, kinh doanh dáp rng nhu
cau xuât khâu cüa các doanh nghip trong nithc nói chüng và trong tinh nói riêng.
- Rà soát các san phm hang Vit cüa tinh dáp 1rng tiêu chun xut kh.0 vâi
thj tris&ng các ni.râc; Nâng cap h thông thông tin và Co s& d1t lieu ye cong dông
NVNONN tao diêu kin dê các doanh nghip Vit Nam biêt, khai thác xuât khâu
hang hóa vào các thj trithng.
2. Dy mnh xüc tin thu'o'ng mi Va kt ni doanh nghip Vit trong và
ngoài ntro'c:
- Trin khai các hoat dng xüc tin thucmg mai cüa tinh Quâng Trj vâi s1r
tham gia cüa các doanh nghip Vit Nam & trong và ngoài nuOc, tnrâc mat có the
tp trung vào các thj tnr&ng trQng diem bao gôm: các rnxâc châu A và các nuâc
trong khu virc ASEAN.
- Phi hçip vôi cong dng NVNONN, chInh quyn s& tai t chüc chuong
trInh lam vic, kêt nôi giao thuong, hi chci, triên lAm hang hóa, diên dan - hi thão
hoc các hoat dng xüc tiên thucrng mai khác dê giOi thiu, quàng ba hang hóa Vit
Nam, hang hóa cüa tinh Quãng Trj tai nuóc s& tai cting nhu két nôi các doanh
nghip ngithi Vit và nithc ngoài.
- Nghiên ciru, d xut, dam phán vâi các h thng phân phi ni.ràc s& tai các
thôa thu.n, cam kêt ye so hrqng, chüng loi san phâm, hang hóa thucing hiu Vit
Nam ducirc phân phôi trong các mng kr&i cüa h thông phân phôi nuâc s& tti.
3. Thñc dy vai trô cüa các hip hi doanh nghip, chuyên gia, trI thu'c
cüa ngu'ô'i Vit Nam I nu*c ngoài.
- Vn dng các hip hi doanh nhân, doanh nghip, cá nhân NVNONN tr&
thành dâu môi nhp khâu trirc tiêp hang hóa Vit Nam hoc trung gian dim hang
hóa Vit Nam, hang hóa tinh Quàng Trj vào các h thông phân phôi hang hóa &
nuóc s& tai; tp trung vào các thj tris&ng truyên thông có dông nglx&i Vit sinh song.
- Phi hçp vâi Thixong v1i, Dai sir quán Vit Nam tai các nuâc d vn dng
các hip hi doanh nhân ngu&i Vit Nam tai các ni.râc to chi'rc hi nghj, hi thào kêt
hqp trung bay giói thiu các san phâm, hang hóa Via Nam và tinh Quâng Trj a
nix&c so tai.
- H trçl cung cp thông tin y thj trtr&ng sO tai tOi các doanh nghip san xut,
xuât khâu trong tinh.
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- Vn dng các chuyên gia, trI thirc, doanh nhân NVNONN tIch circ chuyn
giao khoa h9c - cong ngh tiên tiên ye niiOc dé áp diing vào san xuât, ho trçl nãrig
cao nàng Iirc san xuât, chat lugng hang hóa Vit.
4. V chInh sách
- Trên Co sâ rà soát các Co ch& chInh sách cüa Trung uang, tinh trong lTnh
vrc xüc tiên thiicmg mai hin hành, nghiên ciru dé nghj bô sung các chInh
sách ixu dãi riêng cho doanh nghip, kiêu bào và doanh nghip kiêu bào a nu&c
ngoài trInh các co quan có thâm quyên phê duyt.
- Co hInh thrc khen thixmg, khuyn khIch kjp thai NVNONN Co thành tIch
trong vic giài thiu, ho trq thiêt 1p các kênh phân phôi hang Vit Nam ti nixac sa
ti; phát hin, thông báo cho các Co quan di din Vit Nam ye nhüng mt hang
giã, nhái hang Vit Nam ti nuóc si ti dé có bin pháp báo v thtxong hiu và hang
xuât xir Viêt Nam.
III. TO CHI5'C THC HIN
1. Các S&, Ban ngành, doàn the, UEND các huyn, thj xã, thành ph:
- TIch circ tuyên truyn, vn dng, quáng bá ye Cuôc vn dng "Ngithi Vit
Nam uu tiên dung hang Vit Nam" den vai kiêu bào nuOc ngoài thông qua các
chuyên thäm, lam vic, dc bit giâi thiu các san phâm cOa dja phisong dé gOp
phãn phát triên kinh té chung cüa tinh.
- Huàng dn, h trçi các th chüc, doanh nghip, h gia dInh trén dja bàn san
xuât, quãng bá các 1oi san phãm, hang hOa truyên thông cüa dja phumg, san phâm
hang hóa có tiêm näng xuât khâu.
2. S Ngoi vy:
- Nâng cp trang Thông tin din tCr cüa So bang song ngt Vit — Anh, cp
nht thông tin, tuyên truyên trong cong dông NVNONN, hithng den vic huy dng
ngu&i Vit Nam 0 nu'Oc ngoài tham gia gi0i thiu, tiêu th san phâm và phát triên
các kênh phân phôi hang Vit Nam 0 nuOc ngoài; Nâng cap h thông thông tin và
co sO dft lieu ye NVNONN.
- PhM hqp vOi SO Cong Thxang, SO Nông nghip và Phát trin nông thôn
cp nht thông tin và d lieu ye cac san phâm dc tnrng cüa tinh, các san phâm
hang hóa dü diêu kin tiêu chuân xuât khau dé diia len Trang Thông tin din tO cüa
SO nhäm giOi thiu, quãng bá và xOc tiên th.rcing mgi.
- ChO trI, phi hcp v0i các co quan di din ngoi giao tai các rnrOc, các don
j lien quan näm thông tin ye cong dông NVNONN, các hip hi, doanh nghip cCia
ngu0i Vit Nam 0 rnr0c ngoài, dc bit các Hi ngi.r0i Vit ti các tinh, thành các
mrOc cO quan h hqp tác thucing mai, du Ijch vOi tinh nhu Lao, Thai Lan, Nht Bàn,
Han Quôc... dê phôi hçTp trong vic triên khai Cuc vn dng ngiRii Vit Nam uu
tiên dung hang Vit Nam, cung cap cho các doanh nghip, don vj trong tinh khi cO
yeu cau.
- Chi do Trung tam Phiic vi di ngoi tinh 1ng ghép hot dng giOi thiu
san pham, phát trien kênh phãn phôi hang hóa Vit Nam thông qua NVNONN vào
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các hot dng xi1c tin, mi rng thj tru&ng t?i mt s tinh thuc các quoc gia tiêm
nAng ma trung tam có kê hoch khâo sat dê triên khai djch vii.
- Nghiên ciru, tng hcip vã tham muu các hInh thirc h trçi vâ khen thithng các
Hôi nguii Vit Nam a ni.rac ngoài trong vic triên k.hai Cuc vn dng ngu?i Vit
Nam xutiên dung hang Vit Nam.
- Theo dôi vic triên khai thuc hiên Kê hoch nay vâ dinh k' 01 näm báo cáo
két qua thrc hin theo quy djnh.
3. Sr Cong Thirong:
- Chü trI, phôi hcxp vâi Trung tam Xüc tin Du tr Thwmg mi và Du ljch
tinh triên khai các hoat dng xüc tiên thixong mi, kêt nôi doanh nghip trong niràc
vOi doanh nghip Vit Nam a nisâc ngoài, tranh thu cong dông ngiiai Vit Nam a
ntrOc ngoài dê xác 1p kênh phân phôi hang hóa cüa tinh sang thj tnrang nuàc ngoài
và ma rng vic phân phôi hang Vit Nam, các san phâm cüa dja phucmg den
nhüng noi có dong ngi.rYi Vit Nam dang sinh song, dc bit ru tiên giai thiu san
phãm cüa dja phuong sang các tInh giáp biên Lao và các tinh vüng Dông Bäc Thai
Lan thông qua các Hi chq khu virc biên giOi, Phiên chçi hang Vit ye vüng biên
giói, Hi chq Xiic tiên Tht.rcmg mi và Du ljch 3 rnric, Hi chçi Thrnng mi cüa các
dja phuong...
- CQtp nht thông tin v các doanh nghip dja phtwng có th mnh trong xut
khâu hang hóa; xây drng co sa dU 1iu các san phâm, hang hóa du diêu kiin tiêu
chuân xuât khâu dê dam báo tiêu thii tai thj truang ntxâc ngoài; Tang cuang phôi
hcip vai Sa Thuong mi, co quan phi trách lTnh virc thucing mi cüa các tinh, thành
cac nuac có quan h hçip tác thuong mai vói tinh Quáng Trj nhãm cung cap, chia sé
thông tin, tang cuäng hiu qua cong tác giOi thiu hang hóa Vit Nam den vai Hip
hi, doanh nghip ngu&i Vit Nam ô rnxc ngoài và bà con kiêu bào a nu&c ngoài,
gop phân kêt nôi tiêu th san phâm cüa dja phuong t?i nuac ngoai.
- Chu trI, phi hçp vai sa K ho?ch và Du tu, các don vj, lien quan nghiên
ciiru, xay dirng chInh sách cüa tinh ho trç các doanh nghip kiêu bào CO ho?t dng
kinh doanh tai dja phucing và các doanh nghip, Ca nhãn có các ho?t dng kêt nôi
tiêu thti phân phôi hang hóa cüa tinh ti thj truang nu&c ngoài.
- Tham gia, kt hçp trong các chuyn Cong tác cüa lãnh dio tinh, lãnh do sa
to chi.rc các hot dng giao hru, lam vic vOi các Hip hti doanh nghip ngi.rai Vit
Nam a rnrâc ngoài dê ho trçl các doanh nghip Quang Trj giâi thiu và phát triên
cac keth phân phôi hang hóa cüa tinh a nuâc ngoài.
4. S& Thông tin và Truyn thông:
- Ch trI, ph& hç'p vâi Uy ban Mt trn to qu& Vit Nam tinh, Sà Cong
Thixong, Sâ Ngoi vii và các don vj lien quan xây drng chuong trinh tuyên truyên
nhãm quãng bá ye Cuc vn dng Nguai Vit Nam i.ru tien dOng hang Vit Nam
tren các phuong tin truyên thông, dc bit là các kênh thông tin cho kiêu bào.
- Ch trI, djnh huâng các co quan báo chI xây dijng kê hoach tuyên truyén v
quâng bá thuong hiu, hInh ành Quãng Trj thông qua các thucing hiu hang hOa,
djch vi rng ding cong ngh thông tin tiên tiên, hin d?i.
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5. S& K hoach và Du tur:
- Lông ghép dê xuât ni dung quãng bá, giâi thiu san phâm hang hóa Vit
Nam den vâi bà con kiêu bào trong các chuyên cong tác cüa Lath do tinh 0 nithc
ngoài; tham dr các hi thão, diên dan, sr kin ngoi giao dé tang cu?ing hcp tác
kinh tê, quãng bá các san phâm cüa doanh nghip trên dja bàn tinh và thu hut dâu tu
tr doanh nghip nglxii Vit Nam a rnrâc ngoài.
- Phôi hçp vcii Sâ Ngoi vii và các co quan lien quan to diêu kin thu.n lçi
cho các doanh nghip ngithi Vit Nam a nisóc ngoài có hot dtng dâu tu ti dja
phuang.
6. Sv Nông nghip và Phát triên nông thôn:
- Phôi hcp S& Cong Thixong rà soat, xây dirng co so d 1iu cac san phâm,
hang boa trong 1mb virc nông nghip dü diêu kin tiéu chuân xuât khâu dê dam bão
tiêu thii tai thj trithng nixOc ngoài.
- Thirc hin các chining trInh phát triên nOng nghip lrng dtng cong ngh
cao, phát triên nOng nghip toàn din, ben vtng, chuyên manh Co CU nôngnghiêp
sang san xuât nông san thirc phâm chat hrçing cao, dam báo an toàn thirc phâm, dáp
üng tiêu chuân xuâtkhâu.
- Tuyên truyên, hrOng dan nãng cao nhn thüc cho các doanh nghip san
xuât, kinh doanh, xuât khâu nông lam thüy san trong ntxâc ye van dê bâo 4 quyên
igi ngrai tiêu dung, yêu câu chat hxçmg, k thut, sO hüu trI tuê, mâu ma, quy cách
hang hóa; quy trInh quân l và kiêm soát chat luqng, an toân thirc phâm theo yêu
câu xuât khâu.
- GiOi thiu các phôn kiêm nghim dü näng hrc dáp 1rng các yêu câu, quy
djnh ci1a tiêu chuân quôc té dä drçic B Nông nghip và phát triên nông thôn chi
djnh cho các doanh nghip xuât khâu san phâm nOng lam thüy san chat lixçmg cao,
dam báo an toàn thirc phâm.
7.S&TàichInh:
Phôi hçp vOi các cci quan có lien quan tham mini, dê xuât UBND tinh bO trI
kinh phi thrc hin theo quy djnh.
8. Trung tam xüc tin Du tirThirong miii và Du 1ch tinh:
- Hoàn thin trang Thông tin din tO cüa Trung tarn Xüc tiên dâu tir, thucing
mi và du ljch theo hisOng song ng& Vit — Anh dê cung cap thông tin, hinh ânh san
phâm, hang hóa, doanh nghip tinh Quàng Trj theo hirOng chuyên nghip. Nghiên
cOu, thc hin quâng bá san phâm, hang hóa tinh Quâng Trj tren các Trang thông
tin din tO cüa các nhà phân phôi uy tin t?i nirOc ngoài.
- Xây drng các an phâm, hang hóa Co khá näng xuât khâu cUa tinh Quâng
Trj; các an pham ye nghiên thu thj trirOng xuât khâu truyên thông và thj trirOng
xuât khâu tiêm nAng theo xu the hang näm.
- Hang nàm, xây drng kê hoch to chOc doàn doanh nghip tham gia hi chçi,
trien lam ti nithc ngoài nhãm giOi thiu, quáng bá san phãm, nhãn hiu, doanh
nghip Quãng TrI. TO chOc gian hànghoc bàn tnrng bay quâng bá san phâm, hang
hóa tinh Quâng Trj ti các hOi ch, triên lam uy tin và có nhiêu ngi.thi Vit Nam noi
chung và ngtthi Quàng trj nói rieng sinh song.
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- Chi trI, phi hçip vii So Cong Thuang và các dcin vj lien quan t chi.rc
doãn doanh nghip di kháo sat thj truOng, giao dlch thixang mai ti nuOc ngoài
nhäm to diêu kin cho các doanh nghip Quang Trj, tiêp xüc vOi cong dông
NVNONN cüng nhu ngi.r&i Quáng Trj 0 nuOc ngoài dê tim kiên cci hi hcrp tác
trong san xuât, kinh doanh cUng nhi.r ho trçl các doanh nghip khâo sat thj tnrOng
xuât khâu.
- Hang nàm xãy drng k hoch to chrc các lOp dào to, tp hun cho di ngü
can b lam cOng tác XTTM, các nhà quãn 1, nhân viên trong các doanh nghip ye
các k5' nàng, nghip vii nhäm phiic vil cho hoat dng XTTM thj truOng nuOc
ngoài. MOi cac chuyên gia dê tu van phát triên san phâm, nâng cao chat luçing san
phâm, phát triên xuât khâu, thâm nhp thj truOng ti nuOc ngoài.
9. Ban Thi dua Khen thLr&ng:
Phôi hçip v0i SO Ngoi v1i và các dcn vi lien quan xây dirng các ni dung,
tiêu chI khen thixOng các tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong cong tác dua
hang hóa cüa Vit Nam giOi thiu ti thj truOng nuOc ngoài hang näm và giai don
2020-2024; Phôi hcip vOi các dcm vi thãm djnh, dê xuât UBND tinh khen thiiOng.
10. Các Hi, hip hi trên dla bàn tinh:
Tuyên truyn, vn dng các doanh nghip tr1rc thuc tIch crc huOng 1rng
tham gia các chucmg trInh cOa tinh dê thrc hin Dê an huy dng nguOi Vit Narn 0
nuOc ngoài tham gia giOi thiu, tiêu thii san phâm và phát triên các kênh phân phôi
hang Vit Nam 0 nu0c ngoài giai doan 2020-2024.
Trên day là K hoch triên khai D an "Huy dng nguOi Vit Nam 0 nuOc
ngoài tham gia giOi thiu, tiêu thi san phâm và phát triên các kênh phân phôi hang
Vit Nam 0 nuOc ngoài giai don 2020-2024"; UBND tinh yêu cau các ca quan,
dn vj, da phuang có lien quan xây dimg kê hoch thrc hin chi tiêt, cii the dOi vOi
tüng ni dung Kê hoach; Trong qua trinh triên khai thirc hin, nêu có khó khän,
vuOng mac, kjp th&i phân ánh ye SO Ngoi vi dê tong hp, báo cáo UBND tinh
xem xét, chi
NoinhçIn:
- Nhii trén;
- B Ngoai giao (b/c);
-TTTinhüy(b/c);
- IT HDND tinh (b/c);
- CT và các PCT UBND tinh;
- UB MYFQ VN tinh;
- Các Sâ, Ban, ngành, dja phuGng &rçic
giao nhim vii tai KH (dê thu-c hin);
- Dâi PTTH tinh, Báo QT, website tinh;
- Ltru: VT, TM D.
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