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TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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đẩy xuất khẩu nông sản của tỉnh  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
                                    

                Kính gửi:  

- Các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công  nghệ; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 
                                                                                

 

 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh 

tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu các mặt hàng chè chế biến sang các thị trường 

truyền thống, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản 

của tỉnh, ngày 21/10/2021, Đoàn công tác tỉnh Lai Châu đã làm việc với lãnh 

đạo Bộ Ngoại giao và một số cục, vụ, Đại sứ Việt Nam tại 1 số nước Trung 

Đông và nam á để trao đổi các nội dung liên quan đến xuất khẩu các mặt hàng 

nông sản của tỉnh. Trên cơ sở nội dung trao đổi tại buổi làm việc, UBND tỉnh 

yêu cầu: 

1. Sở Ngoại vụ 

Thường xuyên trao đổi với các cơ quan chuyên môn của Bộ Ngoại giao 

nắm bắt thông tin về các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với các Đại sứ quán nước 

ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, các hội nghị, hội thảo quốc tế, 

các Đoàn Đại sứ chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ theo nhiệm kỳ tại nước ngoài, chủ 

động phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo cho doanh nghiệp chuẩn bị 

các sản phẩm để quảng bá, giới thiệu thông qua hình thức quà tặng đối ngoại hoặc 

trưng bày tại khu vực giới thiệu sản phẩm địa phương tại trụ sở Đại sứ quán Việt 

Nam ở các nước. 

Chủ động trao đổi với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước 

ngoài đề nghị cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, các yêu cầu, tiêu chuẩn 

sản phẩm , các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, phân phối, tiêu thụ của nước 

sở tại đối với các mặt hàng nông sản nhất là sản phẩm chè để cung cấp cho 

doanh nghiệp tỉnh và giúp đỡ kết nối khi có đề nghị. 

2. Sở Công Thương 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến thương mại của 

tỉnh hàng năm để hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá, giới thiệu các 
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sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh nói chung nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ 

và tìm kiếm đối tác hợp tác trong phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, nhất là 

sản phẩm chè khô chế biến của tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh tham gia các hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương giữa nhà cung cấp 

với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; phối hợp với các cơ 

 quan liên quan đề xuất các sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh tham gia 

trưng bày tại các Hội chợ quốc tế. 

- Đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã địa bàn tỉnh 

quảng bá, kết nối đưa các sản phẩm chè chế biến của tỉnh vào hệ thống các siêu 

thị, trung tâm thương mại của các tỉnh, thành phố; tham gia các gian hàng trên 

sàn thương mại điện tử lớn như: Alibaba.com, Amazon.com, Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn, Lazada.vn... để giới thiệu và bán sản phẩm. 

- Kịp thời nắm bắt thông tin về nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng,… của thị 

trường trong và ngoài nước đối với mặt hàng chè khô chế biến để phổ biến 

thông tin đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất chế biến chè nắm 

được; đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 

mưu UBND tỉnh định hướng và tổ chức sản xuất sản phẩm chè gắn với thị 

trường tiêu thụ.  

 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực tham mưu triển khai 

thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/02/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-

2025, định hướng 2030; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn; các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, 

hợp tác xã...; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các sản phẩm chủ lực 

của tỉnh và nông sản có chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, phù 

hợp với nhu cầu thị trường. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn các 

doanh nghiệp,hợp tác xã sản xuất,chế biến xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, 

chứng nhận vv... cho các sản phẩm nông sản hàng hóa đảm bảo đáp ứng theo 

yêu cầu của thị trường. 
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5. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  

 Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong tìm kiếm cơ hội hợp 

tác đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường. Hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết 

các vướng mắc phát sinh với các đối tác nước ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích 

chính đáng của doanh nghiệp. 

Căn cứ nội dung Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V, Kt4, CB; 

- Lưu: VT, Th3. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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