
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:         /SCT-QLTM&HTQT 

V/v phối hợp tham dự chuỗi các 

phiên tư vấn xuất khẩu. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 868/XTTM-HTXK ngày 24/3/2022 của Cục Xúc tiến 

thương mại về việc chuỗi phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. 

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại (XTTM) năm 

2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2926/QĐ-BCT 

ngày 24 tháng 12 năm 2021, Cục XTTM có kế hoạch “Tổ chức Chương trình 

hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, điều 

kiện xuất nhập khẩu hàng hóa với các thị trường nước ngoài và các cam kết quốc tế 

về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu” với khoảng 30 Phiên tư vấn. 

Theo đó, Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý đơn vị tham dự các 

chương trình xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:  

1. Thời gian tổ chức (dự kiến): Từ 29 tháng 3 đến 24 tháng 8 năm 2022. Chi 

tiết thời gian tổ chức từng phiên tư vấn tại văn bản đính kèm.  

2. Địa điểm: Trực tiếp tại một số tỉnh, thành phố kết hợp trực tuyến trên nền 

tảng Zoom và Phổ biến trên fanpage Facebook Cục XTTM.  

3. Mục đích các Phiên tư vấn: 

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những thông tin cập nhật về các 

quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu của các thị trường trên thế giới đối 

với một số sản phẩm xuất khẩu tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam để từ đó áp 

dụng và tuân thủ.  

- Tư vấn, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm liên quan đến việc xuất, 

nhập khẩu với các thị trường nước ngoài như yêu cầu đối với chất lượng và phẩm 

cấp hàng hóa, phương thức thanh toán, cách thức vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa 

xuất nhập khẩu, giải quyết các vấn đề bất cập có thể phát sinh trong quá trình xuất 

nhập khẩu...  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phục hồi sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu 

các sản phẩm tiềm năng và thế mạnh sang các thị trường nước ngoài.  

4. Quy mô Phiên tư vấn: Từ 70 - 100 cơ quan, doanh nghiệp cho mỗi Phiên.  
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5. Ngành hàng tư vấn mục tiêu: Theo trọng tâm chuyên đề từng Phiên tư 

vấn (Sản phẩm chế biến - chế tạo, chế tạo, thời trang (dệt may, da giầy…), lúa gạo, 

thủy sản, chè, cà phê, sản phẩm trái cây (xoài, sầu riêng, dứa, bưởi, dừa, thanh 

long…), hạt điều, gia vị, đồ gỗ và trang trí nội thất…).  

6. Đối tượng tham gia: Các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các 

hợp tác xã, hiệp hội, ngành hàng và các tổ chức XTTM.  

7. Nội dung chương trình các Phiên tư vấn: Đính kèm.  

8. Chi phí tham dự: Miễn phí. 

9. Đăng ký tham dự 

- Quý đơn vị có nhu cầu tham dự chương trình đăng ký theo mẫu (Mục I, 

phụ lục đính kèm). 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố hỗ trợ, phối hợp mời các doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn đăng ký tham dự theo mẫu (Mục II, phụ lục đính kèm). 

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 30/3/2022 (gửi về Sở Công Thương tổng 

hợp và 01 bản mềm về địa chỉ mail: huyenvt.sct@sonla.gov.vn) 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Vũ Thanh Huyền – Chuyên viên Phòng 

Quản lý thương mại và Hợp tác quốc tế – SĐT: 0395.465.676) 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý đơn vị./. 

 

Nơi  nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLTM&HTQT (Huyền). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Bích Châu 



Phụ lục  

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

(Kèm theo Công văn số       /SCT-QLTM&HTQT ngày      /3/2022 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La) 

 

I. Dành cho các sở, ngành, hiệp hội, ... 
 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Email 

1 ....     

2 ....     

 

II. Dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã 

 

STT Tên doanh nghiệp/HTX 
Họ và tên, chức vụ  

người đại diện 
Số điện thoại 

Số 

lượng 

lao 

động 

Ngành nghề kinh doanh,  

sản phẩm chủ lực 
Mã số thuế 

1 ....      

2 ....      

3 ....      
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