
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /SNN-QLCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Cao Bằng, ngày        tháng 9  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh năm 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-BCĐ ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Ban 

chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ 

quan thực thi hoạt động Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao 

Bằng; 

Căn cứ Bản ghi nhớ nội dung hợp tác ngày 30 tháng 9 năm 2020 giữa Ban 

điều phối Dự án CSSP tỉnh với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 

Cao Bằng “Về việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2023”; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách 

năm 2022 của Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng; 

 Căn cứ Hợp đồng số 20/HĐ-CSSP ngày 31/3/2022 của Ban Điều phối Dự 

án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng về hợp đồng hợp tác năm 2022 

giữa Ban Điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Cao Bằng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức 01 Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nông 

nghiệp cấp tỉnh, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh 

nhằm mời gọi, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào các 

chuỗi giá trị của tỉnh nói chung và của các chuỗi giá trị theo các Kế hoạch đầu tư 

chiến lược (SIP) cấp tỉnh và Kế hoạch hành động phát triển các chuỗi giá trị 

(VCAP) cấp huyện đã được phê duyệt nói riêng. 

Giới thiệu cơ hội, lợi thế tiềm năng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; 

Tạo sự kết nối, quảng bá sản phẩm và hợp tác phát triển kinh doanh giữa 

các Doanh nghiệp/Hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. 

Sau hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện 

Dự án tổ chức Hội nghị tại  03 huyện dự án CSSP.  
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Báo cáo kết quả hội nghị cấp tỉnh và huyện cần tổng hợp đầy đủ thông tin 

các tác nhân (doanh nhiệp, HTX, hộ kinh doanh, nhóm CIG/THT) tham gia các 

chuỗi giá trị các SIP, VCAP đã được phê duyệt. 

II. NỘI DUNG  

1. Thời gian, địa điểm tổ chức 

 - Thời lượng: 2 ngày 

- Thời gian: ngày 19/9 - 20/9/2022 (khai mạc 8h00, ngày 19/9/2022. 

 - Địa điểm tổ chức: tại Hội trường số 01, tầng 2, khách sạn Bằng Giang, 

địa chỉ: phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng. 

2. Thành phần tham gia 

- Đại điện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4 người); Tài 

chính (01 người); Công Thương (01 người); Khoa học và Công nghệ (01 người); 

Kế hoạch và Đầu tư (01 người); 

- Đại diện các đơn vị: Hội Nông dân, Liên minh HTX tỉnh, Ban Dân tộc 

(mỗi đơn vị 01 người); 

          - Chi cục Chi cục Phát triển nông thôn (01 người); 

          - Chi cục TT – CN ( 01 người); 

          - Trung tâm KN- Giống nông lâm nghiệp ( 01 người); 

    - Hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng (01 người); 

   - Bưu điện tỉnh Cao Bằng (01 người); 

   - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng (01 người); 

 - Ban điều Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng(02 người); 

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế Thành phố (mỗi 

đơn vị 01 người). 

 - Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh (32 người). 

3. Số lượng đại biểu tham gia 

- Số lượng: 58 người. 

- Ban tổ chức: 03 người.  

4. Nội dung, chương trình 

- Báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn giai đoạn 2016 - 2021. 
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- Giới thiệu cơ hội, lợi thế tiềm năng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Tham luận của các sở, ban, ngành, phòng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (cơ quan quản lý): 

+ Sở Tài chính: Thông tin nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn theo các văn bản hiện hành. 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư của tỉnh 

+ Sở Công thương: Kết quả xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm 

kiếm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

+ Ban điều phối dự án CSSP tỉnh: Giới thiệu Quỹ đầu tư xúc tiến kinh 

doanh nông nghiệp (APIF) trong hỗ trợ thu hút đầu tư vào các chuỗi giá trị đã 

được phê duyệt. 

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT 03 huyện Nguyên Bình, Thạch An, Hà 

Quảng: Kết quả và định hướng trong thời gian tới về xúc tiến đầu tư vào các 

chuỗi giá trị của huyện. 

+ Tham luận của các đơn vị. 

- Ý kiến chia sẻ, đề xuất từ đại diện khối tư (các Doanh nghiệp/Hợp tác 

xã). 

(chi tiết theo Chương trình hội nghị kèm theo) 

 5. Kinh phí tổ chức Hội thảo 

  - Hỗ trợ tiền ăn, đi lại, tiền ngủ (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang). Định mức 

chi theo quy định của dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP).  

 - Để hội nghị đạt hiệu quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đề 

nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự đúng thành phần, chuẩn bị tài liệu theo nội 

dung hội nghị. 

- Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Cao Bằng trước ngày 15/9/2022, theo địa chỉ: số 025, phố 

Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng qua hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành (ioffice), bản mềm gửi qua địa chỉ 

quanlychatluongnonglamthuysan.snn@caobang.gov.vn, thông tin liên hệ Bà 

Lương Kim Oanh, điện thoại: 0912 808 881. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng (Ban thực thi hoạt động Dự án 

hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP): Là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 

các nội dung Kế hoạch. 

mailto:quanlychatluongnonglamthuysan.snn@caobang.gov.vn
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- Phối hợp với Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Cao Bằng; các Sở ngành, 

đơn vị trực thuộc, các huyện để tổ chức thực hiện. 

- Ban thực thi Dự án CSSP Sở nông nghiệp: chuẩn bị chương trình, nội 

dung, hậu cần của hội nghị; Báo cáo kết quả hội nghị 

2. Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Cao Bằng 

- Cử Lãnh đạo tham dự đồng chủ trì hội thảo.  

- Tổng hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các SIP, VAP từ nguồn vốn 

Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ. 

- Hỗ trợ Ban thực thi Dự án CSSP Sở nông nghiệp: chuẩn bị nội dung, 

báo cáo kết quả thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng. Kế hoạch này là căn cứ 

để các bên thực hiện/. 

Nơi nhận: 

- Các Sở: Tài chính, Công Thương, KH và 

CN; KH và ĐT; 

- Ban Dân tộc; 

- Hội Nông dân; 

- Liên minh hợp tác xã; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh; 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Ngân hàng NN và PTNT tỉnh; 

- Phòng NN và PTNT huyện; 

- Phòng Kinh tế Thành phố Cao Bằng;  

- Doanh nghiệp, HTX (bản giấy); 

- Lưu: VT, QLCL. 

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Ngày 19/9/2022 và 20/9/2022 

- Chủ trì: Ông Nguyễn Ngọc Truân – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT- Trưởng 

ban thực thi Dự án CSSP. 

- Đồng chủ trì: Ông Lâm Duy Tàng - PGĐ Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh 

 

STT Thời 

gian 

Nội dung Đơn vị thực 

hiện 

Ghi chú 

Ngày 

19/9 

Buổi 

sáng 

- 7h30 – 8h00: Đón tiếp 

đại biểu 

Sở NN và 

PTNT 

Ban thực thi 

dự án CSSP 

- Ổn định tổ chức Sở NN và 

PTNT 

Ban thực thi 

dự án CSSP 

- Khai mạc hội thảo Ông: Nguyễn 

Ngọc Truân – 

PGĐ Sở NN 

và PTNT, 

Chủ trì hội 

thảo 

 

- Báo cáo tình hình xúc 

tiến đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp tỉnh Cao 

Bằng 

- Giới thiệu cơ hội, lợi thế 

tiềm năng đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp. 

Ông: Nguyễn 

Ngọc Truân – 

PGĐ Sở NN 

và PTNT, 

Chủ trì hội 

thảo 

 

- Tham luận của Ban điều 

phối dự án CSSP tỉnh. 

Ông: Lâm 

Duy Tàng - 

PGĐ Ban 

điều phối dự 

án CSSP tỉnh, 

Đồng chủ trì 

hội thảo 

 

 Buổi 

chiều 

- 14h00: tham luận của Sở 

Tài chính 

  

  - Tham luận của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 
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Ngày 

20/9/2022 

Buổi 

sáng 

- 8h00: Tham luận của Sở 

Công thương 

  

- Tham luận của Huyện 

Hà Quảng  

  

- Tham luận của Huyện 

Thạch An  

  

Tham luận của huyện 

Nguyên Bình. 

  

Buổi 

chiều 

- 14h00: Phát biểu tham 

luận của các sở, ban, 

ngành 

  

- Thảo luận chung và 

thống nhất các hành động 

đồng thuận 

Chủ trì hội 

thảo 

 

- Bế mạc hội thảo Ông: Nguyễn 

Ngọc Truân – 

PGĐ Sở NN 

và PTNT, 

Chủ trì hội 

thảo 
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