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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông 

hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng trong 08 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 

thực hiện trong thời gian tới của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Dự án CSSP được triển khai trên địa bàn 30 xã thuộc 3 huyện Hà Quảng, 

Nguyên Bình và Thạch An của tỉnh Cao Bằng. Dự án gồm 4 Hợp phần và 7 tiểu 

hợp phần, thực hiện trong 06 năm từ năm 2017 đến năm 2023. Trong đó, Sở 

Nông nghiệp và PTNT chủ trì thực hiện Tiểu hợp phần 1.1. Kế hoạch đầu tư 

chiến lược và phối hợp thực hiện các hoạt động thuộc Tiểu hợp phần 1.2: Xây 

dựng Kế hoạch hành động ứng phó/thích ứng với biến đổi khí hậu ngành nông 

nghiệp, rà soát và thiết lập bộ chỉ số thích ứng với BĐKH trong ngành nông 

nghiệp với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu  

- Năm 2020, xây dựng ít nhất 5 bản Kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) cấp 

tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện đảm bảo lồng ghép với các nguồn 

lực tại địa phương nhất là các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới, 30A, OCOP, 135,...; sổ tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư chiến 

lược lồng ghép chương trình OCOP của tỉnh được xây dựng và đào tạo tập huấn 

nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp có đủ năng lực để xây dựng và tổ chức 

thực hiện các kế hoạch này. 

- Hàng năm tổng hợp, theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các kế hoạch 

đầu tư chiến lược đã được phê duyệt thực hiện (kết quả thực hiện từ các 

huyện/Thành phố - báo cáo bằng văn bản cho Ban chỉ đạo Dự án và UBND 

tỉnh). 

- Xây dựng Kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh 

vực ngành nông nghiệp tại tỉnh Cao Bằng được phê duyệt, thực hiện vào năm 

2021 và có Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm theo quy định. 

- Chủ động thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh để thực 

hiện các Kế hoạch đầu tư chiến lược được phê duyệt. 

2. Nhiệm vụ  

- Chủ trì tổ chức thực hiện Tiểu hợp phần 1.1. Kế hoạch đầu tư chiến lược 

(SIP); thực hiện các hoạt động liên quan đến ngành về thích ứng với biến đổi khí 

hậu tại Tiểu Hợp phần 1.2: (i) Xây dựng và giám sát quá trình thực hiện Kế 
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hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp, (ii) 

Đánh giá hiệu quả các giải pháp thích ứng với BĐKH đối với lĩnh vực Nông 

nghiệp và Lâm nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên 

và Môi trường để thực hiện Tiểu hợp phần 1.3. Phổ biến kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội có thông tin khí hậu và theo định hướng thị trường và Tiểu hợp 

phần 1.2. Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy định tại Văn kiện và 

sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao 

Bằng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: (i) Hỗ trợ lồng 

ghép phát triển chuỗi giá trị vào kế hoạch MOP-SEDP; (ii) Hỗ trợ kỹ thuật để 

phát triển chuỗi giá trị trong và ngoài vùng Dự án; (iii) Hướng dẫn các tác nhân 

trong chuỗi giá trị và điều phối việc xây dựng, phát triển năng lực cho họ; (iv) 

Phối hợp với chuyên gia trong các chuỗi giá trị cụ thể và trong sản xuất nông 

nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; (v) Hỗ trợ thành lập và hướng dẫn hoạt 

động các nhóm cùng sở thích; (vi) Hướng dẫn đàm phán hợp đồng giữa nông 

dân và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị, hỗ trợ giải quyết tranh chấp và hòa 

giải khi cần. 

3. Cơ cấu Ban thực thi 

Cơ cấu Ban thực thi Dự án CSSP của Sở Nông nghiệp và PTNT gồm một 

đồng chí Lãnh đạo Sở làm Trưởng ban; và 11 thành viên của Ban thực thi là 

công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị của Sở Nông nghiệp và 

PTNT. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG 08 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2022  

1. Hoạt động 5.2 mua sắm cấp 1 lần vật tư dụng cụ thú y, thụ tinh 

nhân tạo lợn theo Biểu rà soát các hoạt động đã thực hiện liên quan đến Kế 

hoạch đầu tư chiến lược ( SIP) lợn đen 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi 

- Kết quả thực hiện như sau:  

+ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi đang thực hiện hoạt động khảo sát, 

phỏng vấn xác định địa điểm dự kiến đặt tủ thuốc thú y tại các xã Đa Thông, 

Quý Quân, Tổng Cọt huyện Hà Quảng; xã Vân Trình, Thái Cường, Quang 

Trọng, Minh Khai huyện Thạch An; Xã Vũ Nông, Triệu Nguyên, Hoa Thám, 

Quang Thành, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Vũ Minh huyện Nguyên 

Bình. 

+ Các nội dung còn lại của Hoạt động 5.2 sẽ tiếp tục thực hiện trong thời 

gian tới để đảm bảo thời gian theo kế hoạch.  

2. Hoạt động 1.2.9 nghiên cứu hỗ trợ thực địa, hội nghị, hội thảo các 

nội dung liên quan đến lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng tại Tiểu hợp phần 1.2 

Lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CCA) thuộc hạng mục ngân 

sách III 
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- Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm 

- Kết quả thực hiện:  

+ Thực hiện nghiên cứu hiện trường, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp các số liệu, 

báo cáo của ngành Lâm nghiệp trong triển khai các hoạt động liên quan đến lâm 

nghiệp tỉnh Cao Bằng, hỗ trợ thực hiện gói thầu Tư vấn đánh giá thực trạng các 

chuỗi giá trị lâm nghiệp, tiềm năng phát triển liên quan đến chứng chỉ rừng bền 

vững và thị trường Carbon. Ngày 20/6/2022, Chi cục Kiểm lâm đã tham dự cuộc 

họp thống nhất nội dung triển khai thực hiện tư vấn đánh giá thực trạng ngành 

lâm nghiệp Cao Bằng với Ban điều phối Dự án CSSP Cao Bằng; Ban thực thi 

Dự án Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban thực thi Dự án Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Đơn vị tư vấn Công ty CP Giải pháp Đô thị - Nông thôn (URS). Trong 

cuộc họp đã thảo luận thống nhất các nội dung Chi cục Kiểm lâm sẽ thực hiện, 

hỗ trợ thực hiện nhằm đánh giá được thực trạng ngành lâm nghiệp Cao Bằng. 

Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo của ngành 

Lâm nghiệp nhằm phục vụ đánh giá thực trạng lâm nghiệp, chứng chỉ rừng bền 

vững và thị trường Carbon, hỗ trợ thực hiện gói thầu Tư vấn đánh giá thực trạng 

các chuỗi giá trị lâm nghiệp, tiềm năng phát triển liên quan đến chứng chỉ rừng 

bền vững và thị trường Carbon. Hỗ trợ Tổ tư vấn Công ty CP Giải pháp Đô thị - 

Nông thôn (URS) thực hiện nghiên cứu, khảo sát hiện trường, thực trạng các 

chuỗi giá trị lâm nghiệp, tiềm năng phát triển liên quan đến chứng chỉ rừng bền 

vững và thị trường Carbon tại huyện Trùng Khánh, Thạch An và Nguyên Bình. 

+ Tổ chức hội thảo Đánh giá thực trạng quản lý lâm nghiệp theo chủ sở 

hữu, theo phân loại rừng, mức độ đóng góp vào GDP của tỉnh và thu nhập, sinh 

kế của các chủ rừng. Ngày 26/7/2022 Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Hội thảo 

Đánh giá thực trạng quản lý lâm nghiệp theo chủ sở hữu, theo phân loại rừng, 

mức độ đóng góp vào GDP của tỉnh và thu nhập, sinh kế của các chủ rừng tại 

huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Tham dự Hội thảo gồm có 40 đại biểu với 

thành phần gồm đại diện UBND xã; chủ rừng là tổ chức; chủ rừng là hộ gia đình 

cá nhân, cộng đồng thôn, xóm; doanh nghiệp, HTX kinh doanh chế biến lâm 

sản. 

3. Hoạt động “Tập huấn TOT về phương pháp CCA trong các chuỗi 

giá trị cho cán bộ khuyến nông và cán bộ nông nghiệp cấp huyện, xã và in 

ấn tài liệu CCA để cung cấp cho các đơn vị huyện, xã” với Ban điều phối 

Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng.  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp. 

- Kết quả thực hiện 

+ Nhiệm vụ tập huấn TOT: Trung tâm đã xây dựng kế hoạch Triển khai 

hoạt động “Tập huấn TOT về phương pháp CCA trong các chuỗi giá trị cho cán 

bộ khuyến nông và cán bộ nông nghiệp cấp huyện, xã” gửi cho các đơn vị 

huyện, xã của vùng dự án; Phân công các giảng viên, trợ giảng biên soạn bài 

giảng dựa trên 07 bộ tài liệu đã được xây dựng; Liên hệ với các cán bộ dự án 

phụ trách các huyện của dự án để lên lịch cụ thể cho các lớp tập huấn. 
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+ Nhiệm vụ in ấn tài liệu CCA: Thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép 

xuất bản cho 07 cuốn tài liệu gửi Sở Thông tin truyền thông. Sau khi có giấy 

phép xuất bản, Trung tâm sẽ in ấn tài liệu theo hợp đồng đã ký.  

4. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn 

+ Hoạt động 1, nội dung 2: Khảo sát đánh giá các sản phẩm tiềm năng xây 

dựng hồ sơ chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022, kiểm tra các sản phẩm đạt 

chứng nhận OCOP năm 2021. Chi cục đã tiến hành đi cơ sở 10/10 huyện, thành 

phố kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động các sản phẩm được công nhận sản 

phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021; đồng thời khảo sát đánh giá 85 sản phẩm 

do các huyện, thành phố đề xuất tham gia chương trình OCOP năm 2022. Qua 

kết quả khảo sát Chi cục nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của các 

sản phẩm đã được công nhận năm 2021, đồng thời lựa chọn được 40 sản phẩm 

tiềm năng đủ điều kiện để tham gia chương trình OCOP năm 2022 đưa vào danh 

mục hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Thực hiện hoạt động 2, nội dung 3: Tổ chức đưa chủ thể cán bộ thực 

hiện chương trình đi tham quan học tập kết hợp mang sản phẩm OCOP đi giới 

thiệu, 4 quảng bá ngoài tỉnh. Chi cục đã tổ chức đoàn thăm quan học tập, trao 

đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm và thực hiện hoạt 

động kết nối xúc tiến quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh tại thành 

phố Hà Nội và tham dự 02 gian hàng tại Hội chợ OCOP hè năm 2022 tại tỉnh 

Quảng Ninh cho 11 Doanh nghiệp, HTX, chủ thể có sản phẩm OCOP và 13 cán 

bộ quản lý thực hiện chương trình các huyện, thành phố và Văn phòng điều phối 

nông thôn mới tỉnh. Qua đó tạo điều kiện cho các chủ thể OCOP của tỉnh có cơ 

hội tiếp cận thị trường, quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ trì thực hiện 

Tiểu hợp phần 1.1. Kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) 

- Rà soát, bổ sung chỉnh sửa các nội dung SIP, VCAP cấp huyện có thích 

ứng với BĐKH; lồng ghép các nguồn lực phù hợp từ các chương trình, dự án 

giai đoạn 2021 - 2025.  

+ Đã tiến hành rà soát 3/3 huyện Dự án (Nguyên Bình, Hà Quảng, Thạch 

An). 

+ Ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố rà soát tình hình triển khai các SIP, VCAP. 

+ Tổ chức 01 Hội nghị cấp tỉnh về lồng ghép nguồn lực để triển khai các 

SIP, VCAP. 

+ Hiện nay, đang tiến hành viết báo cáo rà soát các bản SIP. 

6. Kết quả thực hiện 05 SIP 

6.1. Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP) Lúa gạo 

chất lượng cao, gắn với Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 
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 Sau khi Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP) Lúa gạo 

chất lượng cao, gắn với Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2527/QĐ-UBND, ngày 14/12/2020 UBND.  

- Lồng ghép từ các nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, Năm 2022 đã tập trung mở rộng phát triển được 04 chuỗi giá trị 

và vùng sản xuất gạo chất lượng cao bao gồm: 

+ Chuỗi giá trị gạo nếp hương Bảo Lạc với quy mô 165/140ha (đạt 

117,8% so với kế hoạch chiến lược đề ra), năng suất bình quân đạt từ 40- 42 

tạ/ha.  

+ Vùng sản xuất gạo nhật (Japonica) với quy mô 164/375 ha (đạt 43,7% 

so với kế hoạch chiến lược đề ra), năng suất bình quân đạt từ 58 – 60 tạ/ha. 

Được tập trung trồng tại huyện Hòa An.  

+ Vùng sản xuất gạo nếp ong với quy mô 300/335 ha (đạt 89,5% so với kế 

hoạch chiến lược đề ra), năng suất bình quân đạt 45 tạ/ha. Được tập trung trồng 

tại huyện Trùng Khánh.  

+ Vùng sản xuất gạo nếp pì pất với quy mô 100/165 ha (đạt 60% so với kế 

hoạch chiến lược đề ra), sản lượng đạt 38 – 40 tạ/ha. Được tập trung trồng tại 

thành phố Cao Bằng, huyện Hòa An, Hà Quảng.  

+ Ngoài ra một số loại gạo khác như gạo bao thai, gạo nếp cẩm, gạo tẻ 

thơm, gạo đoàn kết, gạo nếp cốm… đang được trồng trên địa bàn các huyện, 

thành phố tuy nhiên chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung, phát 

triển sản xuất theo các chuỗi giá trị. 

- Tổ chức sản xuất liên kết: duy trì 04/04 tổ chức kinh tế liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị: Công ty TNHH MTV Hòa An hỗ trợ kĩ thuật cho người dân 

và ký kết đảm bảo bao tiêu sản phẩm lúa Japonica trồng tại Hòa An; Doanh 

nghiệp tư nhân 668 Bảo Lâm ký kết bao tiêu sản phẩm Gạo nếp nương Bảo Lạc; 

Công ty cổ phần xây dựng Cao Bằng ký kết bao tiêu sản phẩm Gạo nếp ong 

Trùng Khánh; HTX 3 sạch Hưng Đạo ký kết bao tiêu sản phẩm gạo nếp Pì Pất 

tại thành phố Cao Bằng, huyện Hòa An.  

- Phát triển chuỗi giá trị gắn với sản phẩm OCOP: Hiện nay 04 chuỗi giá 

trị đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh:  

+ Sản phẩm gạo nếp hương Bảo Lạc của Doanh nghiệp tư nhân 686 Bảo 

Lâm. 

+ Sản phẩm Gạo nếp ong của Công ty Cổ phần xây dựng Cao Bằng.  

+ Sản phẩm gạo Nhật Cao Bằng–Công ty TNHH một thành viên Hòa An.  

+ Sản phẩm Gạo nếp Pì pất Cao Bằng – HTX nông nghiệp 3 sạch Hưng 

Đạo.  

- Xúc tiến thương mại: Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT phối 

hợp với Ban điều phối Dự án CSSP đưa các sản phẩm gạo chất lượng cao tham 

gia quảng bá sản phẩm tại hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2022; Phối hợp với cơ 
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sở Xuân Hoà Sơn đưa các sản phẩm OCOP (trong đó có 3 sản phẩm gạo nếp, 1 

sản phẩm gạo Nhật) trưng bày, giới thiệu tại khu du lịch sinh thái Xuân Hoà 

Sơn. Ngoài ra cung cấp thông tin cho các chủ thể chủ động tham gia các sự kiện 

hội trợ OCOP của các tỉnh tổ chức (Hà Nội, Thái Nguyên, Sơn La…). 

6.2. Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP) gừng 

hàng hóa, gắn với Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025  

- Chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP) gừng hàng hóa được triển khai 

thực hiện trong năm 2022 là 223,9ha/396ha (đạt 56,5% kế hoạch chiến lược SIP 

đề ra) tập trung tại huyện Hà Quảng với quy mô 147,9 ha và được Công ty 

TNHH phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE) ký kết bao tiêu sản 

phẩm cho các hộ dân tham gia trồng gừng tại huyện Hà Quảng;  

- Năm 2022 đã mở rộng vùng nguyên liệu trồng gừng tại huyện Hạ Lang 

với quy mô 39 ha, huyện Bảo Lâm 37 ha.  

- Các huyện chưa triển khai thực hiện Chiến lược phát triển chuỗi giá trị 

(SIP) gừng hàng hóa theo kế hoạch gồm: Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hòa an, Quảng 

Hòa.  

- Phát triển chuỗi giá trị gắn với sản phẩm OCOP: Tỉnh chưa có các nhà 

máy chế biến đối với các sản phẩm từ gừng mà chủ yếu do Công ty DACE thu 

mua sản phẩm gừng tươi với người dân. Do đó trên địa bàn tỉnh chưa có sản 

phẩm OCOP từ cây gừng. 

6.3. Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP) Dong 

riềng 

 - Dong riềng là một trong những cây trồng thế mạnh của tỉnh Cao Bằng 

với diện tích tập trung khoảng gần 500 ha, được trồng chủ yếu tại huyện Nguyên 

Bình (các xã Thành Công, Phan Thanh, Thị trấn Tĩnh Túc, Ca Thành, Yên Lạc, 

Vũ Nông); huyện Hòa An (tại xã Nguyễn Huệ); huyện Quảng Hòa (các xã Phi 

Hải, Cai Bộ, Phúc Sen, Chí Thảo, Quốc Toản), trong năm 2021 - 2022 cây dong 

riềng được người dân phát triển trồng tại huyện Trùng Khánh; các loại giống 

dong riềng được người dân trồng như DR1, giống dong riềng đỏ, trắng bản địa. 

- Cây dong riềng là cây trồng bản địa được đánh giá có năng suất cao, 

thích hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, được người dân tỉnh Cao Bằng trồng 

từ lâu để phục vụ chế biến miến dong, là cây trồng hàng hóa mang lại hiệu quả 

kinh tế cao cho người dân.  

- Kết quả sản xuất đến 15 tháng 8 năm 2022 cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu năm 

2022 
Đơn vị Toàn tỉnh 

Trùng 

Khánh 

Quảng 

Hòa 
Hòa an 

Nguyên 

Bình 

Diện tích ha 473,04 60,70 57,70 93,00 261,64 

Năng suất tạ/ha 539,73 350,00 570,00 644,00 540,00 

Sản lượng tấn 25.531,16 2.124,50 3.288,90 5.989,20 14.128,56 
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- Theo báo cáo các huyện có diện tích trồng dong riềng trên địa bàn tỉnh, 

trong năm 2022 do không bố trí được nguồn vốn lồng ghép các chính sách hỗ 

trợ phát triển dong riềng; tuy nhiên người dân sản xuất tiếp tục nhân rộng diện 

tích trồng dong riềng. Bên cạnh đó, các HTX vẫn duy trì diện tích liên kết, đảm 

bảo thu mua sản phẩm dong riềng cho các hộ trong vùng tham gia liên kết. 

- Xây dựng sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp tỉnh: 2 sản phẩm OCOP 3 

sao cấp tỉnh. 

6.4. Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP) bò 

Mông 

- Đang thực hiện hoạt đông khảo sát, phỏng vấn xác định địa điểm dự kiến 

đặt tủ thuốc thú y tại các xã Đa Thông, Quý Quân, Tổng Cọt huyện Hà Quảng, 

xã Vân Trình, Thái Cường, Quang Trong, Minh Khai huyện Thạch An, Xã Vũ 

Nông, Triệu Nguyên, Hoa Thám, Quang Thành, Ca Thành, Phan Thanh, Thành 

Công, Vũ Minh huyện Nguyên Bình. 

- Củng cố, phát triển được  58/30 nhóm đồng sở thích (CIGs) với 793/450 

hộ tham gia. 

- Thẩm định được 16 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò. 

6.5. Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP) lợn đen 

-  Xây dựng vùng chăn nuôi lợn đen tại 7 huyện: Thạch An, Hà Quảng, 

Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hòa An, Hạ Lang. Trong đó, đàn giống gốc 

(đàn hạt nhân) với 50 nái sinh sản, 5 đực giống cho mỗi giống lợn. Kết quả: Lợn 

Lang Đông Khê:  100 nái sinh sản. 

- Phát triển nhóm đồng sở thích (CIG) nuôi lợn đen: 224/30 nhóm với 

3096 hộ tham gia. 

- Xây dựng 2/500 km đường giao thông nông thôn liên thôn, nội thôn 

trong vùng nuôi lợn đen được mở mới, bê tông hóa. 

- Thẩm định được 27 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi lợn. 

7. Hoạt động lồng ghép vào chương trình dự án CSSP 

Triển khai thực hiện 05 SIP trên địa bàn tỉnh được lồng ghép từ nguồn lực 

hỗ trợ của Dự án CSSP và các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia 

và những cơ chế chính sách của tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp và người chăn 

nuôi phát triển sản xuất như: 

- Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Nghị quyết 48/2020/NQ- HĐND, ngày 16/1/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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- Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Quyết định số 225/QĐ-UBND, ngày 28/02/2012 về việc điều chỉnh, bổ 

sung Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt dự án phát triển đàn bò tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-

2015). 

*Kết quả thực hiện như sau: 

a) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND, ngày 05/8/2016 

về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào 

nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (nay là Nghị quyết số 

20/2019/NQ-HĐND, ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc ban 

hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng). 

- Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định được 35 dự án đầu tư vào lĩnh vực 

chăn nuôi. Trong đó: Dự án đầu tư nuôi lợn: 18 dự án; Dự án đầu tư nuôi trâu 

bò: 7 dự án; Dự án chăn nuôi tổng hợp  (lợn, gà, bò, dê, thủy sản): 9 dự án; Dự 

án đầu tư vào chế  biến sản phẩm: 1 dự án.  

- Có 19/35 dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư. 

Trong đó có Dự án chăn nuôi bò sữa tại huyện Quảng Hoà là dự án mang tính 

đột phá, trọng tâm, trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025 với quy mô 

10.000 con, mở ra hướng tiếp cận, hướng đi mới trong việc thay đổi cơ cấu 

trong sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.  

 - Có 08/19 dự án đã được Hội đồng thẩm định đánh giá báo cáo đánh giá 

tác động môi trường.  

- Kinh phí thực hiện: Tổng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 58/2016/NQ – 

HĐND có 04/19 dự án đã được thẩm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư 

số tiền là: 4.290.443.272 đồng. Trong đó:  

+ Dự án trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt tiêu chuẩn công nghệ cao 

và hữu cơ Ánh Dương của công ty CP chăn nuôi Ánh Dương được hỗ trợ: 2 tỷ 

đồng (Quyết định số 1069/QĐ-UBND, ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh) 

+ Dự án Trang trại chăn nuôi lợn hương rừng Cao Bằng của Hợp tác xã 

Thắng Lợi được hỗ trợ: 1.685.169 đồng (Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 

04/12/2019 của UBND tỉnh) 

+ Dự án Trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt và gà ta theo quy mô tập 

trung đẩm bảo an toàn sinh học của HTX nông nghiệp - chăn nuôi Bảo Hưng 

được hỗ trợ 604.948.200 đồng (Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 

04/12/2019 của UBND tỉnh) 

+ Dự án Trang trại Chăn nuôi Vân Trình của CTTNHH 26-3 tại huyện 

Thạch An tỉnh Cao Bằng được hỗ trợ là 315 triệu đồng. 
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Thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 

2025, tầm nhìn 2030 đã thu hút được doanh nghiệp đầu tư trang trại chăn nuôi 

bò sữa tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Với quy mô 10.000 con, tổng vốn 

đầu tư là hơn 2.000 tỷ đồng. 

b) Kết quả thực hiện Nghị quyết 48/2020/NQ- HĐND, ngày 16/1/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Đến thời điểm hiện nay các huyện đang rà soát, lập kế hoạch thấm định 

hộ, trang trại chăn nuôi dự kiến hỗ trợ như: hỗ trợ xây dựng mới chuồng trại, hỗ 

trợ mua con giống, giống thủy sản, trồng cỏ chăn nuôi gia súc.  

- Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND dự kiến các 

huyện đề xuất tổng số tiền là 4.012.000.000 đồng. Trong đó huyện Hòa An đã 

thực hiện hỗ trợ xây dựng mới chuồng trại với số tiền hỗ trợ là 42.000.000 đồng 

cho 3 hộ chăn nuôi tại xã Ngũ lão, Quang Trung.  

c) Kết quả thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 về 

việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 

2011 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án phát triển đàn bò tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2011-2015. 

- Công tác giống bò đã được tổ chức tại tất cả các huyện, thành phố, thông qua 

chọn lọc đực giống tốt, triển khai TTNT. Mua bò đực giống (giống Lai sind, 

Brahmand) 200 con về lai với bò cái nền; thực hiện thiến bò đực cóc được 2.900 con. 

- Ứng dụng công tác TTNT nâng cao tầm vóc đàn bò. Giai đoạn 2011 - 

2015, đã tạo ra được 12.600 con bê từ đực giống được chọn lọc; có 1260 bò cái 

nền được TTNT (bình quân 252 con bò cái được TTNT/năm). Tinh giống bò 

được sử dụng gồm các giống Brahmand, F2 3/4 Zebu). 

- Tổng đàn bò năm 2020 đạt 107.215con (trong đó đàn bò lai có khoảng 

gần 10.000 con), tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ trong chăn nuôi bò chỉ chiếm 

khoảng 9,0%/ tổng đàn năm 2020. 

III. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN 

- Tổng số tiền theo hợp đồng: 1.040.590.000 đồng. 

- Số tiền đã giải ngân tính đến 15/8/2022: 188.962.400 đồng (chiếm 

18,2%). 

- Chi tiết theo từng đơn vị tại bảng sau: 

STT Đơn vị Số tiền theo HĐ  

(đồng) 

Số tiền đã giải ngân 

(đồng) 

1 Chi cục TT&CN 194.590.000 22.860.000 

2 Chi cục PTNT 368.000.000 111.349.000 

3 Chi cục Kiểm lâm 128.000.000 26.620.000 

4 Trung tâm KN&GNLN 142.000.000 0 

5 Khối Văn phòng Sở 208.350.000 28.083.000 
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT thực hiện các Kế hoạch hành động trong các Kế hoạch đầu tư chiến lược 

(SIP) theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt theo đúng tiến độ và hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo hợp đồng đã 

ký kết đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Dự án CSSP thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng tiến độ 

và hiệu quả. 

- Thực hiện in ấn 07 bộ tài liệu CCA theo kinh phí trong hợp đồng đã ký; 

phổ biến, chuyển giao cho các đơn vị huyện, xã trong và ngoài vùng dự án để 

làm tư liệu giảng dạy, nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân.  

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương chăm sóc, thu hoạch đối 

với SIP Gừng và gạo chất lượng cao; Đồng thời đôn đốc các chủ trì liên kết thực 

hiện bao tiêu sản phẩm; Các chủ thể sản phẩm OCOP duy trì phương án sản xuất 

kinh doanh đối với sản phẩm OCOP đã được chứng nhận để cung cấp cho thị 

trường.  

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty CP Giải pháp Đô thị - 

Nông thôn (URS) thực hiện 2 nội dung còn lại gồm: 

+ Tổ chức 1 lớp tập huấn cho các cơ quan khối công và Dự án CSSP về 

chứng chỉ rừng bền vững, chi trả dịch vụ môi trường và thị trường Carbon.  

+ Tổ chức Hội thảo xin ý kiến tham vấn, góp ý về khung kế hoạch phát 

triển lâm nghiệp Cao Bằng (giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030) theo hướng 

chứng chỉ rừng bền vững, chi trả dịch vụ môi trường và thị trường Carbon 

(REDD+). 

- Tổ chức thực hiện 04 lớp tập huấn tại 03 huyện dự án . 

- Tổ chức 01 Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh để mời gọi, thu hút sự 

tham gia của tác nhân đầu tư vào nâng cấp chuỗi giá trị các SIP, VCAP đã được 

phê duyệt. 

- Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán hoạt động với Ban điều phối dự 

án CSSP Cao Bằng. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

- Đề nghị Ban điều phối Dự án CSSP xem xét bố trí kinh phí để triển khai 

thực hiện 05 Kế hoạch Đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP) giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh Cao Bằng. 

- Đề nghị Ban điều phối Dự án CSSP sớm cấp kinh phí và tiếp tục phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện 

hoàn thành các nội dung, hoạt động theo hợp đồng hợp tác đã được ký kết đảm 

bảo thực hiện hoàn thành nội dung đã đề ra. 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Dự án hỗ trợ 

kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng trong 08 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng thực hiện trong thời gian tới của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao 

Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban ĐPDA hỗ trợ nông hộ; 

- GĐ, PGĐ (Đ/C Truân); 

- Các Chi cục: Trồng trọt & Chăn nuôi, 

 Phát triển nông thôn, Kiểm lâm; 

- Trung tâm KN&Giống NLN; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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