
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /TB-SNN 
V/v thông báo khuyến khích, kêu gọi 

các doanh nghiệp, HTX tham gia xây 

dựng kế hoạch, dự án hỗ trợ phát triển  

sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự 

án 02, Dự án 03, Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

Cao Bằng, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Báo Cao Bằng; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT đang được giao nguồn vốn 2.166.746.000 đồng vốn 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện nội dung hỗ 

trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (Tiểu dự án 02, Dự án 03).  

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã việc 

tuyển chọn các kế hoạch/dự án phát triển phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, với 

các nội dung như sau:  

1. Một số loại chuỗi:  

- Chuỗi liên kết trồng, thu mua đối với cây Thạch đen. 

- Chuỗi liên kết trồng, thu mua đối với cây Thuốc lá. 

- Chuỗi liên kết trồng, thu mua đối với cây Quế. 

- Chuỗi liên kết trồng, thu mua đối với cây Hồi. 

- Chuỗi liên kết trồng, thu mua đối với cây Mắc ca. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

- Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân 

tham gia là đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, ưu 

tiên nguồn lực thực hiện dự án, mô hình có trên 70% người dân tham gia là đối 

tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, 

người có công với cánh mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo (Có minh chứng bằng Danh 

sách các hộ tham gia liên kết, Danh sách thể hiện được được thành phần hộ nghèo, 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số... nhu cầu, quy mô tham gia 
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của từng hộ.  Danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã). 

- Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, 

mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế 

hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án. 

- Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên 

bản hợp tác về đạo tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức 

sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm.  

- Quy mô: Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị có quy mô từ 02 huyện 

trở lên. 

3. Nội dung hỗ trợ 

- Tư vấn xây dựng liên kết, chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển 

chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình 

kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường; 

- Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, 

vật nuôi; 

- Đào tạo kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp 

đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; 

- Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật 

trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 

- Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

4. Thời gian, mẫu hồ sơ 

- Thời gian thực hiện liên kết:  

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm 

trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 05 năm.  

+ Đối  với  sản  phẩm  nông  nghiệp  có  chu  kỳ nuôi,  trồng, khai thác dưới  

01 năm, thời gian liên kết tối thiểu là 03 năm. 

- Mẫu hồ sơ: theo Hướng dẫn số 2436/HD-UBND, ngày 22/9/2022 của 

UBND tỉnh về mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản 

xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết của các 

doanh nghiệp, HTX chậm nhất vào ngày 20/11/2022 để tổng hợp, gửi UBND tỉnh 

xem xét, lựa chọn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

+ Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng đăng tải thông 
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báo này trên Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng. 

+ Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng phối hợp gửi 

thông báo này đến với các doanh nghiệp, HTX thành viên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính mong quý cơ quan cùng phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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