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 Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-SHTT ngày 31/11/2012 của Cục Sở hữu 

trí tuệ về cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện 

thương hiệu Xoài Yên Châu; Quyết định số 66/QĐ-KHCN ngày 05/5/2020 của 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quản lý và sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Sơn La” cho sản phẩm quả xoài của tỉnh Sơn La; Quyết định số 

28/QĐ-KHCN ngày 25/2/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quy 

định quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mận Sơn La” cho sản phẩm 

Mận của tỉnh Sơn La; Quyết định số 27/QĐ-KHCN ngày 20/2/2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng 

nhận “Nhãn Sơn La” cho sản phẩm Nhãn của tỉnh Sơn La; Quyết định số 

43/QĐ-KHCN ngày 25/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quy 

định quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh leo Sơn La” cho sản 

phẩm Chanh leo của tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 

05/5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quản lý và sử 

dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sơn La” cho sản phẩm Bơ của tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh 

Sơn La về Kế hoạch Xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn 

La năm 2023; Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Sơn 

La về xuất khẩu sản phẩm hàng hóa tỉnh Sơn La năm 2023;  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phát triển, quảng bá sản phẩm 

nông sản an toàn huyện Yên Châu năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tổ chức thông tin, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản địa 

phương, từng bước nâng cao thương hiệu sản phẩm nông sản huyện Yên Châu 

được thị trường trong và ngoài tỉnh biết đến, công nhận về chất lượng và đặc 

trưng của sản phẩm; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm nông sản có hiệu quả, đưa sản xuất nông nghiệp trở thành sản 

xuất hàng hóa, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội, nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần cho nhân dân. 

Từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển sản phẩm nông sản theo 

hướng bền vững, đầu tư chăm sóc diện tích nông sản hiện có và trồng mới thêm 
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nhiều diện tích nông sản mới để đảm bảo cung cấp nguồn hàng có chất lượng, ổn 

định trên thị trường. 

Tăng cường quan hệ hợp tác, xúc tiến thương mại và đầu tư quảng bá hình 

ảnh của huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; giúp các doanh nghiệp giới 

thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương với người tiêu 

dùng trong nước và bạn bè quốc tế. Trên cơ sở đó để phát triển thương hiệu, tạo 

uy tín trên thương trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tìm kiếm 

cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, 

thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực khác. 

Giúp người dân có điều kiện tiếp cận với hàng hóa Việt Nam chất lượng 

cao, giảm thiểu việc tiêu dùng hàng ngoại nhập; đồng thời, phục vụ nhu cầu 

tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí của nhân dân huyện Yên Châu; đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, gắn sản xuất nông - lâm nghiệp với 

công nghiệp chế biến, ngành nghề thủ công và thương mại, dịch vụ; giới thiệu về 

tiềm năng, kinh tế và những thành tựu kinh tế của huyện Yên Châu cho các tổ 

chức, doanh nghiệp định hướng phát triển, các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của 

địa phương trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

Các nội dung phát triển, quảng bá sản phẩm nông sản phải được thực hiện 

đúng với các quy định của nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, có sự 

phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

huyện. 

Các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ, có nhãn hiệu phải được các cơ quan 

có chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát về tiêu chuẩn chất lượng, hoạt động 

tiêu thụ; mọi hành vi làm giả, gian lận thương mại đều được xử lý nghiêm minh 

theo đúng quy định. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia gian hàng, tổ chức 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng kinh tế và đảm bảo an toàn cho 

khách đến tham quan và mua sắm hàng hóa; hàng hóa trưng bày, giới thiệu và bán 

phải là hàng hóa đặc trưng, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tiêu dùng của các tầng 

lớp nhân dân. 

Nghiêm cấm đưa các mặt hàng cấm, hàng không đảm bảo chất lượng, 

hàng hết hạn sử dụng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác 

tổ chức phải đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền, nhận diện 

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm nông sản được bảo hộ nhãn hiệu (xoài tròn, xoài tượng da 

xanh, xoài keo/xoài hôi, mận, chanh leo, nhãn, bơ …), có đủ tiêu chuẩn chất 

lượng cao; thực hiện nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng nhãn hiệu. 
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Tuyên truyền, vận động các hợp tác xã, hộ gia đình tổ chức sản xuất nâng 

cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời ký cam kết sản xuất, kinh doanh các 

sản phẩm nông sản đảm bảo chất lượng tham gia hệ thống điểm bán hàng giới 

thiệu, quảng bá thương hiệu Xoài Yên Châu, nông sản an toàn huyện Yên Châu. 

Tổ chức phát tờ rơi tại địa điểm phù hợp, căng băng rôn, biển tuyên 

truyền, xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của huyện để tuyên 

truyền, quảng bá. 

Tổ chức xây dựng hệ thống điểm bán hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm 

Xoài Yên Châu theo đúng hệ thống nhận diện thương hiệu. Thuê đơn vị tư vấn 

thiết kế các gian hàng dọc Quốc lộ 6 để quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản 

đã được bảo hộ, có nhãn hiệu của huyện; đồng thời đăng tải thông tin hệ thống 

điểm bán hàng và hình thức nhận diện trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để người tiêu dùng biết đến.  

Tổ chức công bố, công khai thời gian bắt đầu và kết thúc thời vụ Xoài 

Yên Châu tại điểm đầu và điểm cuối vùng chỉ dẫn địa lý trên tuyến đường QL6, 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của huyện. 

2. Công tác truyền thông, quảng bá 

2.1. Xây dựng các tin, bài 

Xây dựng các phóng sự, video clip, tin, bài nhằm thông tin, quảng bá quy 

trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn; việc xây dựng, quản lý chỉ dẫn địa lý, 

nhãn hiệu sản phẩm; việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật sản xuất của vùng trồng; 

việc phát triển thương hiệu, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm nông sản an 

toàn của huyện; hiệu quả từ việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp đối với việc phát triển kinh tế của người dân.  

Xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền đưa tin về các hoạt động sản 

xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản của huyện, giới thiệu hệ thống điểm 

bán hàng trong suốt vụ nông sản năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên mạng xã hội phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Hợp đồng phát sóng các tin, bài, phóng sự trên các kênh truyền hình trung 

ương và địa phương như VTV1, VTV3, VOV; trên các báo như Báo Sơn La, 

Báo Công Thương La, Báo Giao thông và các báo điện tử có uy tín và được 

người đọc quan tâm. 

2.2. Xây dựng Pa nô, áp phích quảng cáo 

Sản xuất lắp đặt các hệ thống Panô, áp phích, khẩu hiệu, maket trên các 

tuyến phố, tuyến đường khu vực đông dân cư, tại các điểm bố trí gian hàng 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm để mọi người dân, đặc biệt là du khách biết đến, 

nhằm quảng bá, phát triển thương hiệu. 

- Lắp đặt 02 bảng quảng cáo kích thước 5mx3m chân đế cao 1,8m in bạt 2 

mặt chỉ dẫn địa lý Xoài tròn ở điểm đầu và điểm cuối khu vực chỉ dẫn địa lý trên 

QL6.  
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- Lắp đặt 02 Panô kích thước 6mx2,5m quảng cáo ngoài trời về sản phẩm  

Xoài và nông sản an toàn huyện Yên Châu tại khu vực tuyến đường trung tâm thị 

trấn Yên Châu.  

- Lắp đặt 15 Băng zôn ngang đường kích thước 10mx0,8m in 02 mặt bằng 

bạt tại các vị trí bố trí gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng 

cáo nông sản an toàn huyện Yên Châu. 

2.3. Quảng bá hình ảnh, chất lượng sản phẩm  

Tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh, chất lượng sản phẩm nông sản an 

toàn huyện Yên Châu đến các tổ chức, cá nhân quan tâm; các siêu thị, trung tâm 

thương mại; các hội nghị kết nối cung, cầu… nhằm quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm, tìm kiếm thị trường. 

Hỗ trợ cho các Hợp tác xã, hộ gia đình trong công tác quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm nông sản, như: Hỗ trợ tem, hộp, tờ rơi tuyên truyền. 

3. Công tác quản lý chất lượng, kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu 

Thành lập Tổ công tác của huyện về kiểm soát hệ thống nhận diện thương 

hiệu của các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ (chỉ dẫn địa lý “Xoài tròn Yên 

Châu”, Nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Sơn La”, “Nhãn Sơn La”, “Mận Sơn La”, 

“Chanh leo Sơn La”, “Bơ Sơn La” “Chuối Yên Châu”) gồm phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, Công an huyện, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Đội Quản lý thị trường số 02. 

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng, giá cả sản phẩm 

và các tiêu chuẩn chất lượng hiện hành đối với sản phẩm nông sản. 

Tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kinh doanh tại hệ thống điểm 

bán hàng giới thiệu, quảng bá; đảm bảo sản phẩm nông sản có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, an toàn vệ sinh thực phẩm khi lưu thông trên thị trường. 

Xử lý kịp thời các trường hợp có hành vi gian lận thương mại, làm nhái 

tem nhãn, bộ nhận diện, đưa sản phẩm nông sản nơi khác về kinh doanh tại các 

điểm giới thiệu xoài thương hiệu và các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh hàng hóa. 

4. Công tác hỗ trợ phát triển thương hiệu 

4.1. Đối với sản phẩm xoài tròn được cấp chỉ dẫn địa lý 

Trên địa bàn các xã được cấp chỉ dẫn địa lý quả Xoài tròn Yên Châu, tổ 

chức trưng bày, bán và giới thiệu sản phẩm quả Xoài tròn Yên Châu được trang 

trí quầy hàng (ô quảng cáo, bàn đựng sản phẩm, biển đứng quảng cáo) theo bộ 

nhận diện chỉ dẫn địa lý, các điểm bán hàng có thể bày bán, giới thiệu thêm sản 

phẩm xoài bản địa, xoài ghép được trồng tại địa phương (nhưng để khu riêng 

biệt, tránh gây nhầm lẫn với xoài tròn Yên Châu). 

Duy trì 10 điểm (11 quầy) trưng bày, bán và giới thiệu sản phẩm tập trung 

cho Xoài tròn Yên Châu tại Chiềng Pằn 04 điểm (Bản Ngùa, bản Thồng Phiêng, 
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bản Sốp Sạng); Viêng Lán 01 điểm (Bản Nà Và); Thị trấn 02 điểm (Tiểu khu 2, 

Tiểu khu 5); Sặp Vạt 03 điểm (Bản Khóng, Bản Sai, Bản Thín). 

(có phụ lục số 01 kèm theo) 

4.2. Đối với sản phẩm nông sản được bảo hộ, có nhãn hiệu 

- Thi công, lắp đặt gian hàng theo thiết kế riêng; Giỏ đựng hàng; băng 

zôn, khẩu hiệu quảng cáo; thẻ bán hàng; tờ rơi; tem nhãn hàng hóa; bao bì, túi 

xách đóng gói theo tiêu chuẩn; vận chuyển gian hàng đến nơi trưng bày hàng 

hóa. 

- Bố trí 05 điểm trưng bày, giới thiệu nông sản an toàn huyện Yên Châu 

năm 2023, trong đó: 

 + Duy trì 03 điểm bán hàng đã được bố trí từ năm 2022 (tại bản Tà Làng 

Thấp, xã Tú Nang; Xóm Đoàn Kết, xã Chiềng Hặc; bản Nà Khái, xã Sặp Vạt) 

+  Xây dựng mới 02 điểm trưng bày, bán và giới thiệu sản phẩm nông sản 

an toàn huyện Yên Châu tại các xã: Xã Tú Nang 01 điểm (Bản Trung Tâm); 

Chiềng Hặc 01 điểm (Bản Nà Ngà)  

(có phụ lục số 02 kèm theo) 

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí hỗ trợ quảng bá, truyền thông quảng bá, tham gia các gian hàng 

giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản địa phương 

giao tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện về 

việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ, các cơ quan liên quan thành lập Tổ 

công tác của huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm nông sản an toàn huyện Yên Châu, 

xong trước ngày 15/3/2023. 

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác 

xã vận chuyển quầy hàng, lắp đặt gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông 

sản; bàn giao thẻ bán hàng, tờ rơi, tem nhãn hàng hóa, bao bì đựng sản phẩm 

cho các Hợp tác xã, hộ gia đình tại các điểm giới thiệu sản phẩm xong trước 

ngày 20/3/2023. 

- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền qua đường tại các điểm 

giới thiệu sản phẩm nông sản, xong trước ngày 10/4/2023. 

- Tăng cường công tác kiểm soát nhãn hiệu, kiểm soát tem nhãn, bao bì, 

chất lượng sản phẩm; kiểm soát hoạt động kinh doanh tại hệ thống điểm bán 

hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, an toàn vệ sinh thực phẩm khi lưu thông trên thị trường. 
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- Xử lý kịp thời các trường hợp có hành vi gian lận thương mại, làm nhái 

tem nhãn, bộ nhận diện, đưa xoài nơi khác về kinh doanh tại các điểm bán hàng; 

các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện đầu mối tổng 

hợp nhu cầu sản phẩm, hàng hóa để chào hàng, quảng bá sản phẩm đến các tổ 

chức, cá nhân, làm cơ sở giao cho các đơn vị tổ chức thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Nông 

nghiệp & PTNT, các Hợp tác xã chuẩn bị các sản phẩm, chuyển cho các tổ chức, 

cá nhân để giới thiệu, chào hàng, quảng bá sản phẩm theo kế hoạch cụ thể của 

Ủy ban nhân dân huyện. 

- Chủ trì tham tổ chức ký kết hợp đồng với đơn vị truyền thông, triển khai 

xây dựng các phóng sự, tin bài và triển khai thực hiện các nội dung truyền thông 

theo kế hoạch. 

- Lập dự toán kinh phí chi tiết trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; quản 

lý, sử dụng kinh phí theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất hàng hóa, đảm bảo sản phẩm đầu 

ra đủ yêu cầu về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và 

các điều kiện thủ tục pháp lý có liên quan. 

- Cử cán bộ phối hợp với lực lượng phóng viên báo, đài, các Hợp tác xã để 

xây dựng các phóng sự, tin bài, hình ảnh quảng bá sản phẩm nông sản địa phương. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện lựa chọn 

nội dung, hình thức truyền thông, quảng bá nông sản an toàn huyện Yên Châu. 

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch mời gọi các đơn vị truyền thông để 

phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức ký kết hợp đồng, triển khai xây 

dựng các phóng sự, tin bài và triển khai thực hiện các nội dung truyền thông 

theo kế hoạch, xong trước ngày 20/4/2023. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp nhu cầu sản phẩm, hàng 

hóa để chào hàng, quảng bá sản phẩm đến các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở giao 

cho các đơn vị tổ chức thực hiện 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu cho UBND huyện cân đối đủ nguồn kinh phí, đồng thời thẩm 

định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.  

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán, quản lý 

sử dụng kinh phí theo đúng các quy định hiện hành. 

6. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa  
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Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin lựa chọn nội dung, hình thức 

truyền thông, quảng bá nông sản an toàn huyện Yên châu. 

7. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 02 

Tăng cường các biện pháp đấu tranh, xử lý các trường hợp gian lận 

thương mại, sử dụng tem nhãn, bao bì giả; tem nhãn, bao bì nhái và các hành vi 

vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Cử cán bộ kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, xuất sứ hàng hóa, nghiêm 

cấm các trường hợp bày bán sản phẩm nông sản nơi khác trong quầy hàng, gian 

hàng nông sản an toàn huyện Yên Châu. 

9. Các Hợp tác xã, hộ gia đình 

- Tiếp nhận quầy hàng, gian hàng, thẻ bán hàng, tờ rơi, tem nhãn hàng 

hóa, bao bì đựng sản phẩm. Có trách nhiệm bảo quản quầy hàng, gian hàng và 

sử dụng đúng mục đích. 

- Thống nhất mức giá giữa các hợp tác xã, các quầy hàng để niêm yết giá 

theo một mức giá chung, niêm yết giá bán cụ thể. 

- Tổ chức trưng bày, bán và giới thiệu sản phẩm hàng hóa, các sản phẩm 

phải có nguồn gốc, xuất sứ tại địa phương.   

Trên đây là Kế hoạch phát triển, quảng bá sản phẩm nông sản an toàn huyện 

Yên Châu năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 

huyện, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; 

- Cổng TT điện tử; 

- Lưu: VT, KTHT 20b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

 

Lù Văn Cường 
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