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LỜI NÓI ĐẦU 

Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn thực hiện theo Hiệp định cấp vốn của Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết 

định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 (gọi tắt là dự án BIIG1). Dự án có tổng mức đầu 

tư là 190,34 triệu USD. Vốn vay ưu đãi từ nguồn ADF/COL của ADB là 150 triệu USD, 

vốn đối ứng tương đương 40,34 triệu USD. Trong đó: Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, nguồn 

vốn đầu tư: Vốn vay ưu đãi từ ADB (ADF/COL) 15 triệu USD và  vốn đối ứng: 42,9 tỷ 

VNĐ tương đương 1,91 triệu USD. Cơ chế tài chính trong nước bao gồm phần vốn vay 

ADF/COL của ADB: Ngân sách trung ương cấp phát bổ sung có mục tiêu 90% và cho 

địa phương vay lại 10% phần vốn vay ADB. 

Mục tiêu dự án BIIG1 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tăng 

trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa 

thị trường của nền kinh tế khu vực Đông Bắc Bộ. Dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn 

được đầu tư thực hiện 04 hợp phần: Hợp phần 1- Hệ thống đường giao thông liên kết 

vùng; Hợp phần 2 - Hạ tầng cấp nước sinh hoạt; Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá 

trị nông nghiệp; Hợp phần 4: Nâng cao năng lực quản lý tài sản công. Trong đó, hợp 

phần 3- cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp đóng vai trò quan trọng nhằm thu hút 

đầu tư từ phía tư nhân, cải thiện hiệu quả kinh tế, xã hội tại khu vực nông thôn nhằm 

nâng cao đời sống; phát triển vùng sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn để từng 

bước hình thành vùng hàng hóa tập trung của ngành nông nghiệp. Nguồn tài chính đầu 

tư, gồm: i) Đầu tư công phát triển cơ sở hạ tầng cho các công trình đường giao thông 

liên thôn, đường vào rừng sản xuất, đường nội đồng, công trình thủy lợi, cầu, và đường 

điện hạ thế… góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội và nâng cao giá trị sản phẩm 

nông nghiệp ii) Đầu tư cho các tác nhân tư nhân  là các doanh nghiệp và Nhóm sản xuất 

thông qua các gói vốn cạnh tranh, hỗ trợ nguồn vốn nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị 

sản phẩm nông nghiệp bền vững; iii) Thực hiện một số giải pháp thiết yếu theo Kế hoạch 

chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp quế, hồi, thạch đen và rau an toàn tỉnh 

Lạng Sơn cung cấp hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho các chuỗi giá trị nông nghiệp và nông 

thôn (ARVC). 

Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện được xây dựng dựa trên cơ sở về 

nhu cầu phổ biến quy trình cấp vốn cho các đối tượng hưởng lợi từ dự án. Đồng thời, sổ 

tay hướng dẫn này sẽ trở thành căn cứ để triển khai thực hiện cấp vốn cạnh tranh hỗ trợ 

cho các doanh nghiệp và các Nhóm sản xuất thực hiện đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng 

công trình và phi công trình tại vùng Dự án. 

Trong khuôn khổ văn kiện đã ký kết, các căn cứ pháp lý đã được phê duyệt và quá 

trình triển khai hoạt động, Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện có thể được 

điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn của địa phương với mục tiêu phát huy hiệu quả cao 

nhất nguồn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đơn vị chủ trì biên 

soạn rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến bổ sung của các cơ quan, đơn vị và tổ chức, 

cá nhân có liên quan để tiếp tục hoàn thiện. Mọi ý kiến xin gửi về: 

 

Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp (gọi tắt Ban QLDA HP3) - Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Điện thoại: 02053.870.353, Fax: 02053.874.140, Email: 

banqldahp3.htdb@gmail.com
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PHẦN I 

 GIỚI THIỆU CÁC GÓI VỐN CẠNH TRANH 

 

Hợp phần 3 thuộc dự án BIIG1-tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện hỗ trợ các 

doanh nghiệp, các nhóm sản xuất (HTX, THT) có thể tiếp cận nguồn vốn đầu tư thông 

qua các gói vốn cạnh tranh để giúp họ khắc phục những thiếu sót về năng lực tài chính, 

tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị, đáp 

ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các gói vốn cạnh tranh là một trong những 

hoạt động quan trọng nằm trong Hợp phần 3. Ý tưởng xây dựng các gói vốn cạnh tranh là 

nhằm mục tiêu thúc đẩy các mối liên kết thị trường của các sản phẩm nông sản, nhằm 

tăng cường khả năng sản xuất kinh doanh, khép kín chuỗi giá trị và nâng cao giá trị các 

sản phẩm nông sản.Các gói cấp vốn này có vai trò góp phần hiện đại hóa doanh nghiệp, 

giúp các doanh nghiệp sau thu hoạch quy mô nhỏ có thể thiết lập được cơ sở hạ tầng và 

hệ thống tập kết sản phẩm, sơ chế, đảm bảo chất lượng. Các gói cấp vốn phát triển thị 

trường cũng như nghiên cứu cải tiến sẽ được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh nông 

sản. Các Nhóm sản xuất  cũng sẽ được hỗ trợ thông qua các gói hỗ trợ theo nhóm để xây 

dựng mạng lưới hợp tác theo chiều ngang trong tiểu ngành đồng thời kết nối các nhóm 

với các chuỗi giá trị hiện đại. 

Thời gian thực hiện các gói vốn cạnh tranh từ năm 2022-2024 trên địa bàn các 

huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn (gọi là vùng dự án). 

I. Căn cứ lập sổ tay hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện 

Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  

Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Luật Doanh Nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp; 

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư;  

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/1021 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều của luật doanh nghiệp;  

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, 

giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; 
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Thông tư số 02/2018/ TT-BKH ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu 

tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. 

Thông tư số 01/2020/TT/BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã; Thông tư số 124/2021/TT-BTC của 

Bộ Tài chính ngày 30/12/2021 hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021- 2025 ban hành kèm 

theo quyết định số 1804 /QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ Tường Chính phủ. 

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị 

quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn;  

Quyết định 699/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 3: Hạ tầng cho chuỗi giá trị nông 

nghiệp thuộc Dự án “Cơ sở hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng bao trùm các tỉnh Đông Bắc 

Bộ: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn ”- tỉnh Lạng Sơn, quỹ Ngân hàng Phát 

triển Châu Á (ADB) 

Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 30/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc Phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh 

Lạng Sơn, thuộc Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp, dự án “Hạ 

tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển 

nhiệm vụ chủ đầu tư Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) thuộc dự án 

“Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 3: Hạ tầng cho chuỗi giá trị 

nông nghiệp thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn ”- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng 

Phát triển Châu Á ADB; 

Căn cứ Sổ tay Quản trị thực hiện dự án (PAM) được thống nhất giữa đại diện 4 tỉnh 

tham gia dự án và Nhà tài trợ ADB tại Đàm phán kỹ thuật, tiền Đàm phán khoản vay (03-

05/11/2017); Sổ tay Quản trị thực hiện Hợp phần 3 (PAM cập nhật tháng 11 năm 2021); 

Căn cứ “Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt 

Thiết kế mẫu mặt đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn”.  

Hướng dẫn liên ngành số 1678/HDLN-SKHĐT-STC-SCT SNN&PTNT-SKHCN- 

CN NHNN ngày 29/9/2021 của các Sở, ngành liên quan về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực 

hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 



3 

 

II. Giới thiệu các gói vốn 

1. Đối tượng nhận gói vốn 

Các doanh nghiệp, nhóm sản xuất trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn trực 

tiếp đầu tư tại vùng dự án; có năng lực, tư cách pháp nhân, khả năng tài chính triển 

khai, tổ chức thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, sơ chế chế biến, liên kết thị 

trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 04 chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp Quế, Hồi, 

Thạch đen và Rau an toàn của địa phương. Cụ thể: 

- Đối tượng là các Doanh nghiệp (DN): Phân loại thành ba nhóm để xem xét, phê 

duyệt hỗ trợ gói vốn, bao gồm:  

+ Doanh nghiệp cấp độ ngành hoặc đa sản phẩm chiến lược: Là các doanh nghiệp 

vừa theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; 

+ Doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP;   

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP. 

- Đối tượng  các Nhóm sản xuất (NSX): Là các Hợp tác xã có năng lực, có tư cách 

pháp nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ 

Doanh nghiệp, nhóm sản xuất tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư. 

Thực hiện hỗ trợ sau đầu tư với các doanh nghiệp và hỗ trợ trong quá trình đầu tư với các 

nhóm sản xuất; định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục đầu tư, công trình do Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành. 

Tất cả các gói tài chính cho nhóm Nhóm Sản xuất sẽ được cấp theo nhóm, đối với 

các nhóm sản xuất dưới 10 thành viên, vốn phân giới hạn ở mức tối đa 7.000USD/thành 

viên (một hộ gia đình được tính là một thành viên nhóm) 

3. Phân loại gói vốn hỗ trợ 

Các gói vốn được chia ra làm 04 loại theo đối tượng được nhận cấp vốn, bao gồm: 

- Gói vốn cấp độ ngành hoặc đa sản phẩm chiến lược (Gói 1): Gói vốn này có 

giá trị tối đa là 300.000USD, dành cho các doanh nghiệp vừa đầu tư trực tiếp tại vùng dự 

án và thỏa mãn các điều kiện của gói vốn. Có tối đa 02 gói vốn này, mỗi doanh nghiệp 

được nhận 01 gói. 

- Gói vốn Bổ trợ phát triển doanh nghiệp (Gói 2): Gói vốn này có giá trị tối đa 

là 200.000USD, dành cho các doanh nghiệp  nhỏ và vừa đầu tư trực tiếp tại vùng dự án 

và thỏa mãn các điều kiện của gói vốn. Có tối đa 03 gói vốn này, mỗi doanh nghiệp được 

nhận 01 gói. 

- Gói vốn Bổ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ (Gói 3): Gói vốn này có giá trị 

tối đa là 70.000USD, dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đầu tư trực tiếp tại 

vùng dự án và thỏa mãn các điều kiện của gói vốn. Có tối thiểu 05 gói vốn này, mỗi 

doanh nghiệp được nhận 01 gói. 

- Gói vốn cho Nhóm sản xuất (Gói 4): Gói vốn này hỗ trợ tổ chức thực hiện trực 

tiếp tại vùng dự án, phát triển vùng sản xuất, kinh doanh đầu tư sản phẩm 04 chuỗi giá trị 

quế, hồi, thạch đen và rau an toàn theo phương thức nhóm, thông qua Hợp tác xã. Được 
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hỗ trợ giá trị gói vốn tối đa là 70.000USD/1 nhóm. Tổng số lượng gói vốn hỗ trợ tối thiểu 

30 gói.  

4. Thẩm quyền phê duyệt gói vốn  

- Gói vốn có giá trị trên 70.000USD
1
: Thẩm quyền phê duyệt gói vốn thuộc 

UBND tỉnh. Ban QLDA HP3 phối hợp với đơn vị tư vấn ARVC và các cơ quan liên quan 

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xin cấp vốn của các doanh nghiệp trước khi trình Hội đồng thẩm 

định cấp tỉnh
2
. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh sẽ do UBND tỉnh thành lập trên cơ sở đề 

xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư). Thành phần Hội đồng thẩm định gồm 

Lãnh đạo các Sở ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan do Chủ đầu tư chủ 

trì có trách nhiệm thẩm định, đánh giá hồ sơ xin cấp vốn của các doanh nghiệp; trình 

UBND tỉnh phê duyệt gói vốn nếu đủ điều kiện. 

- Gói vốn giá trị ≤70.000USD: Thẩm quyền phê duyệt gói vốn thuộc Chủ đầu tư. 

Ban QLDA HP3 phối hợp với đơn vị tư vấn ARVC và các cơ quan liên quan kiểm tra, 

đánh giá hồ sơ xin cấp vốn của các doanh nghiệp trước khi trình Hội đồng thẩm định
3
. 

Hội đồng thẩm định do Chủ đầu tư thành lập trên cơ sở đề xuất của Ban QLDA HP3. 

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Sở ngành, UBND cấp huyện, các đơn 

vị trực thuộc Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan do Ban QLDA HP3 chủ trì có trách 

nhiệm thẩm định, đánh giá hồ sơ xin cấp vốn của các doanh nghiệp và Hợp tác xã; trình 

Chủ đầu tư phê duyệt gói vốn nếu đủ điều kiện. 

5. Điều kiện các gói vốn 

5.1. Đối với các gói vốn bổ trợ cho các Doanh nghiệp (Gói 1, Gói 2, Gói 3) 

(i) Nhà đầu tư góp ít nhất 51% tổng giá trị đầu tư dự kiến, riêng với Gói 3 góp ít 

nhất 20%;  

(ii) Dự án phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

(iii) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn dự án (các huyện Văn Quan, Bình 

Gia, Tràng Định, Thành phố Lạng Sơn) chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đầu 

tư, đất đai, xây dựng và các quy định khác có liên quan và các quy định tại Sổ tay này. 

(iv) Bảng cân đối kế toán lãi lỗ đã được kiểm toán cho năm (5) năm trước đó (báo 

cáo tài chính 5 năm, trong đó có ít nhất 1 năm được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra); 

riêng với Gói 3 chỉ cần bảng cân đối kế toán lãi lỗ tài chính cho ba (3) năm trước đó; 

(v) Nhà đầu tư phải là thành viên chính thức của Nhóm Sản phẩm được thành lập 

theo dự án, và minh họa rõ ràng đề xuất khoản đầu tư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả 

chuỗi giá trị như thế nào thông qua việc cung cấp hậu cần, quản lý, đảm bảo chất lượng, 

bổ sung giá trị và các liên kết trước và sau đó. 

5.2. Đối với các gói vốn hỗ trợ cho Nhóm sản xuất (Gói 4): 

(i) Tổng giá trị của gói vốn theo nhóm cho mỗi nhóm sẽ được xác định dựa vào tính 

khả thi và lợi nhuận tỷ lệ kinh doanh trong kế hoạch kinh doanh ba (3) năm của nhóm.  

(ii) Mỗi nhóm sản xuất phải có tài khoản ngân hàng riêng với ít nhất 2 chữ ký 

                                                 
1 Theo quy định Sổ tay Quản trị thực hiện Hợp phần 3 (PAM cập nhật tháng 11 năm 2021) mục 82 và mục 205  
2 Hội đồng thẩm định cấp tỉnh được thành lập 1 lần, gồm nhiều thành viên là Lãnh đạo các Sở ngành, UBND cấp 

huyện và các đơn vị có liên quan để thẩm định các gói vốn trên 70.000USD. Với mỗi gói vốn có các lĩnh vực khác 

nhau thì sẽ mời các thành phần cho phù hợp.  
3 Hội đồng thẩm định do Chủ đầu tư thành lập có thể thành lập 1 lần hoặc nhiều lần tùy theo điều kiện của các gói vốn. 
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được ủy quyền. Ngân sách của dự án dành cho mua sắm, xây dựng các hạng mục được 

phê duyệt phải để trong tài khoản ngân hàng của nhóm;  

(iii) Gói vốn cho nhóm sản xuất là gói vốn cấp phát duy nhất. Nhóm Sản xuất sẽ 

chịu trách nhiệm quản lý quỹ của mình để sử dụng cho các hạng mục đầu tư tiếp theo.  

(iv) Thành viên nữ chính thức tối thiểu phải là 30%. 

6. Các hạng mục được hỗ trợ trong các gói vốn  

6.1. Gói vốn cấp độ ngành hoặc đa sản phẩm chiến lược: 

Dành cho khoản đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh nông sản vào các cơ sở vật 

chất đa năng bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thu hái, sơ chế, chế biến, 

vận chuyển, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới để phục vụ chuỗi giá trị 

nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp có nhu cầu: Đầu tư cơ sở vật chất đa 

năng hoàn chỉnh, liền mạch từ nhà xưởng tới dây chuyền, trang thiết bị, phương tiện vận 

chuyển sản phẩm: 

- Đối với nhà xưởng: Nhà xưởng được xây dựng kiên cố, có đủ diện tích, trang thiết 

bị, phòng chức năng phục vụ tập kết nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm. 

- Đối với trang thiết bị thu hái, sơ chế, chế biến: Ưu tiên các doanh nghiệp có 

phương án đầu tư trang thiết bị tạo thành dây chuyền khép kín, tự động hoặc bán tự động; 

Ưu tiên các doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng công nghệ cao từ các nước tiên tiến, máy 

móc đồng bộ, phù hợp với điều kiện nhà xưởng được thiết kế. Chất lượng sản phẩm đầu 

ra phải đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, có đầy đủ bao bì, nhãn mác. 

- Vận chuyển: Đầu tư phương tiện, dụng cụ phục vụ vận chuyển sản phẩm hàng 

hóa với quy mô tối thiểu từ 500kg - 10 tấn sản phẩm trở lên. 

6.2. Gói vốn bổ trợ phát triển doanh nghiệp: 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh nông sản quy mô lớn, có nhu cầu đầu 

tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để hiện đại hóa quy trình sản xuất, cải tiến 

sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chuỗi giá trị nông nghiệp quế, hồi, 

thạch đen, rau an toàn và các sản phẩm nông sản khác. Các lĩnh vực ưu tiên của gói vốn 

bao gồm:  

- Đầu tư vào các cơ sở vật chất và trang thiết bị: Ưu tiên các doanh nghiệp cải tạo 

nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ chế biến, phơi sấy; đầu tư các loại máy móc, thiết bị tự 

động hoặc bán tự động, hoàn thiện sản phẩm từ chế biến, phơi sấy tới đóng gói, bảo quản 

sản phẩm... 

- Phát triển thị trường: Các điều kiện bổ sung để sử dụng gói vốn bổ sung phát 

triển doanh nghiệp cho phát triển thị trường là:  

+ Doanh nghiệp phải sử dụng gói vốn trong thời gian hai (2) năm;  

+ Chi phí thời gian cho lao động của doanh nghiệp không được tính là phần đóng 

góp của doanh nghiệp; 

 + Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị đề xuất phát triển thị trường như là một phần trong 

kế hoạch marketing. Kế hoạch marketing phải bao gồm tiềm năng phát triển thị trường 

dựa vào dữ liệu thị trường tin cậy;  

+ Gói vốn phát triển thị trường tự dự án không được sử dụng đồng thời với bất kỳ 

gói vốn phát triển thị trường nào khác của tỉnh Lạng Sơn. 
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 - Nghiên cứu cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm mới: Ưu tiên các doanh 

nghiệp có nhu cầu cải tiến chất lượng sản phẩm hiện có, đạt các tiêu chuẩn về Vệ sinh an 

toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn về ISO, tiêu chuẩn xuất khẩu tại các thị trường lớn như 

Organic, GAP... Hoàn thiện bao bì, nhãn mác và đăng ký chất lượng cho sản phẩm. Các 

điều kiện bổ sung để sử dụng gói vốn bổ trợ phát triển doanh nghiệp cho phát triển 

nghiên cứu ứng dụng là:   

+ Doanh nghiệp phải sử dụng gói vốn trong thời gian 1 năm;  

+ Đề xuất nghiên cứu ứng dụng cải tiến phải minh họa rõ ràng những lợi ích thông 

qua một trong những lĩnh vực sau: Nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả chế biến, và 

phát triển sản phẩm mới giúp tăng lợi ích cho doanh nghiệp nhờ việc tăng các cơ hội thị 

trường và giá sản phẩm cao hơn;  

+ Nghiên cứu ứng dụng cải tiến phải được thực hiện bởi một đơn vị chuyên môn 

có đăng ký chính thức (không sở hữu chung với doanh nghiệp nộp đơn) và được hợp thức 

hóa bởi hợp đồng dựa trên kết quả đầu ra;  

+ Các doanh nghiệp nhà nước và các viện nghiên cứu của chính phủ có thể ký hợp 

đồng nghiên cứu cải tiến nếu hoạt động đúng luật pháp và độc lập về tài chính, hoạt động 

theo luật thương mại và không phải là cơ quan phụ thuộc của Bên vay vốn hoặc nhà bên 

vay vốn phụ;  

+ Nghiên cứu ứng dụng cải tiến phải bao gồm các bằng chứng chứng minh các 

hợp đồng cung ứng với các nhóm sản xuất và chi tiết giá sản phẩm sẽ tăng như thế nào 

cần được chia sẻ với các thành viên trong nhóm sản xuất. 

 6.3. Gói vốn bổ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ:  

Dành cho doanh nghiệp kinh doanh nông sản nhỏ để giúp họ đầu tư hiện đại hóa 

thiết bị chế biến, cải thiện việc chế biến sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm, đồng thời áp dụng 

công nghệ đảm bảo chất lượng sau thu hoạch. Các lĩnh vực ưu tiên của gói vốn bao gồm: 

- Đầu tư vào các trang thiết bị chế biến, bảo quản sản phẩm để làm tăng giá trị sản 

phẩm như hiện đại hóa thiết bị chế biến, cải thiện việc chế biến sản phẩm; các trang thiết 

bị giúp cải tiến đảm bảo chất lượng sau thu hoạch như kho lạnh, nhà bảo ôn,... 

- Phát triển thị trường: Các điều kiện bổ sung để sử dụng Gói vốn bổ trợ phát triển 

doanh nghiệp nhỏ cho phát triển thị trường là: 

+ Chi phí thời gian cho lao động của doanh nghiệp không được tính là phần đóng 

góp của doanh nghiệp;  

+ Doanh nghiệp (hoặc các doanh nghiệp) sẽ chuẩn bị đề xuất phát triển thị trường 

thực tế là một phần trong kế hoạch thị trường. Kế hoạch thị trường phải có tiềm năng 

phát triển thị trường dựa vào dữ liệu thị trường phụ thuộc, và;  

+ Gói vốn phát triển thị trường từ dự án không được sử dụng đồng thời với bất kỳ 

gói vốn phát triển thị trường nào khác của tỉnh Lạng Sơn. 

6.4. Gói vốn cho Nhóm sản xuất:  

Các Hợp tác xã sẽ thông qua cơ chế cấp phát vốn theo nhóm đối tượng ưu tiêu 

phát triển sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn.  

6.4.1. Nhóm tham gia chuỗi giá trị sản phẩm Hồi, Quế: 

a.  Hạ tầng phục vụ: Đường nội đồng và cơ sở hạ tầng bổ trợ 
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- Đường nội đồng: Các tuyến đường cho người đi bộ phục vụ chính cho việc di 

chuyển người giữa các nhóm dân, các hộ gia đình từ nhà đến các khu vực canh tác trên 

đồi núi, các nương bãi tập kết thu gom sản phẩm, cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ, kinh 

doanh xúc tiến thương mại,… Giao thông vận tải trên các tuyến đường chủ yếu là xe đạp, 

xe máy, xe thồ, xe ngựa. 

Lưu ý: + Độ rộng đường 1m, độ dày tối thiếu 10cm theo Quyết định số 866/QĐ-

UBND ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh;  

            + Các tuyến đường không nằm trong các hạng mục công trình thuộc 

Chương trình Nông thôn mới, Đề án phát triển Giao thông nông thôn. 

- Cơ sở hạ tầng bổ trợ:  

+ Địa điểm thu gom, tập kết, bảo quản, sơ chế, sân phơi, giới thiệu sản phẩm, 

vườn ươm, … 

+ Hệ thống mái che cho địa điểm cho thu gom, tập kết,… 

+ Hệ thống mái che, hệ thống phun tưới cho vườn ươm cây giống,… 

+ Hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, … 

+ Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, phế thải từ các vật liệu kim loại, 

đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường,… 

b. Trang thiết bị thu hái:  

- Trang thiết bị hỗ trợ thu hoạch hồi trên cao, máy thu hái hồi tự động,… 

- Các trạng thiết bị khác: Máy cưa, cáp tời, dao, bao bì, phông, bạt,.... 

c. Trang thiết bị sơ chế, chế biến, thu gom, vận chuyển sản phẩm: 

- Thiết bị sơ chế, chế biến các sản phẩm; 

- Công nghệ chế biến, đóng gói,… 

- Thiết bị thu gom, vận chuyển giúp việc bốc xếp: Xe ôtô, máy cắt tỉa, máy bốc 

xếp,… 

Lưu ý: Đối với trang thiết bị thu gom, vận chuyển hỗ trợ tối đa 50% giá trị 1 

trang thiết bị; tổng giá trị hỗ trợ các thiết bị không quá 10.000 USD. 

d. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật: 

- Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất, chế biến và phát triển thị trường; 

- Chứng nhận nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chứng 

nhận hợp chuẩn/hợp quy hợp quy, truy suất nguồn gốc, thiết kế tem, nhãn… tiêu chuẩn 

ATTP, OCOP, tiêu chuẩn hữu cơ,…. 

6.4.2. Nhóm tham gia chuỗi giá trị sản phẩm Thạch đen, Rau an toàn: 

a. Hạ tầng phục vụ: Đường nội đồng và cơ sở hạ tầng bổ trợ; 

- Đường nội đồng: Các tuyến đường cho người đi bộ phục vụ chính cho việc di 

chuyển người giữa các nhóm dân, các hộ gia đình từ nhà đến các khu vực canh tác trên 

nương bãi, các cánh đồng, cơ sở sản xuất, thu gom chế biến nhỏ,… Giao thông vận tải 

trên các tuyến đường chủ yếu là xe đạp, xe máy, xe thồ, xe ngựa. 

Lưu ý: + Độ rộng đường 1m, độ dày tối thiếu 10cm theo Quyết định số 866/QĐ-
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UBND ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh; 

+ Các tuyến đường không nằm trong các hạng mục công trình thuộc 

Chương trình Nông thôn mới, Đề án phát triển Giao thông nông thôn. 

- Cơ sở hạ tầng bổ trợ:   

+ Địa điểm thu gom, tập kết, bảo quản, sơ chế, sân phơi, nhà giới thiệu sản phẩm, … 

+ Hệ thống mái che cho địa điểm cho thu gom, tập kết,… 

+ Hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, … 

+ Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, phế thải từ các vật liệu kim loại, 

đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường,… 

b. Trang thiết bị:  

- Hệ thống tưới tiêu: Bơm, bể chứa, vòi phun và hệ thống kênh mương, đường ống 

tưới nhỏ giọt,... 

- Trang thiết bị sơ chế, chế biến, thu gom, vận chuyển sản phẩm;  

- Thiết bị đo lường vệ sinh ATTP cho sảm phẩm Thạch đen và Rau an toàn 

 Lưu ý: Đối với trang thiết bị thu gom, vận chuyển hỗ trợ tối đa 50% giá trị 1 

trang thiết bị; tổng giá trị hỗ trợ các thiết bị không quá 10.000 USD. 

c. Nhà lưới (nhà kính, nhà màng): Hệ thống khung giàn, vách lưới chống côn 

trùng, mái bằng màng phủ Politiv, Hệ thống lưới cắt nắng, hệ thống quạt thông gió, hệ 

thống tưới tự động, Ao, bể chứa nước (nếu chưa có nguồn nước),… 

d. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật: 

- Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất, chế biến và phát triển thị trường; 

- Chứng nhận nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chứng 

nhận hợp chuẩn/hợp quy, truy suất nguồn gốc, thiết kế tem, nhãn… tiêu chuẩn ATTP, 

OCOP, tiêu chuẩn hữu cơ,…. 

7. Một số lưu ý 

 - Các đơn vị kinh doanh không đủ điều kiện xin cấp vốn: Bị phá sản hay đang 

thanh lý tài sản; Bị kết án vì phạm tội hay bị ra tòa vì bị cáo buộc; Không thực hiện hoặc 

vi phạm các nghĩa vụ thuộc quy định của Nhà nước Việt Nam, như: không nộp thuế, vi 

phạm trong thanh toán, trong đấu thầu, kinh doanh, sản xuất các mặt hàng, sản phẩm 

không thuộc diện khuyến khích đầu tư… 

- Các chi phí không cấp vốn: Không nằm trong các ưu tiên đã được thông báo và 

phê duyệt. Ngày hoàn thành của tiểu dự án được cấp vốn không nằm trong khung thời 

gian đã được thống nhất. Nếu giá trị khoản đầu tư cao hơn dự kiến ban đầu trong hợp 

đồng thì phần giá trị cao hơn sẽ do doanh nghiệp tự chủ động nguồn vốn thanh toán và 

không tính vào đối ứng của doanh nghiệp; Hồ sơ xin cấp vốn không tuân thủ theo các 

quy định đã được đề cập trong thông báo kêu gọi nộp hồ sơ. Đơn vị xin cấp vốn không 

thực hiện hoặc vi phạm các điều khoản của một dự án nào đó của ADB hoặc dự án được 

cấp vốn bởi các các tổ chức khác trước đó dẫn đến việc bị hủy cấp vốn. Các tài sản sau 

đây không được Dự án coi là phần đóng góp của đơn vị nhận cấp vốn hoặc là các tài sản 

mua sắm hợp lệ để nhận bồi hoàn: 

- Thuê thiết bị, đất đai và cơ sở sản xuất, chi phí giải phóng mặt bằng; 
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- Phí ngân hàng, chi phí bảo lãnh và các phí tương tự; 

- Giá trị của quyền sở hữu trí tuệ; 

- Giá trị của hàng hóa đang có trong kho được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc 

dịch vụ cho dự án; 

- Chi phí chung của một đề xuất đầu tư, ví dụ như chi phí thuê chuyên gia chuẩn bị 

tiểu dự án, chi phí xây dựng các mô hình để đánh giá tính khả thi... hoặc các chi phí 

không nằm trong khuôn khổ các ưu tiên của dự án; Chi phí nhân công lao động của 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 
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PHẦN II 

 QUY TRÌNH CẤP VỐN VÀ THỰC HIỆN 

 

          I. Sơ đồ Quy trình cấp vốn và thực hiện các gói vốn canh tranh 

Các bước để thực hiện quy trình cấp vốn cho các tác nhân tư nhân là các doanh 

nghiệp, Hợp tác xã được áp dụng theo sơ đồ sau: 

 

 

Hình 1. Sơ đồ tổng thể thực hiện Quy trình cấp vốn và thực hiện dự án 

 

 

 

BƯỚC 1:  

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN TRIỂN 

KHAI VÀ SƠ TUYỂN NHANH 

 

BƯỚC 2:  

 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ DỰ ÁN  

 

BƯỚC 3: 

THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

 

BƯỚC 4: 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

BƯỚC 5: 

NGHIỆM THU DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN 
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II. Các bước thực hiện quy trình 

1. Quy trình cấp vốn và thực hiện đối với gói vốn trên 70.000 USD  

Bước 1: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai và sơ tuyển nhanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-1. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 1 
 

1. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị để tuyên truyền về dự án và các gói vốn 

nhằm giúp các DN tiềm năng hiểu rõ hơn về dự án, các gói vốn cũng như quy trình cấp 

vốn và thực hiện. Thành phần tham dự gồm có Ban QLDA HP3, đơn vị tư vấn ARVC, 

các DN/NSX thuộc đối tượng nhận gói vốn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có 

quan tâm tới dự án. Ban QLDA HP3 là đơn vị chủ trì, đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC sẽ 

chuẩn bị các tài liệu liên quan tới dự án, gói vốn để tuyên truyền, phổ biến tới các DN 

quan tâm tới dự án. 

2. Ban QLDA HP3 ban hành Thông báo kêu gọi đề xuất (Mẫu 1). 

3. Đơn vị tư vấn ARVC hướng dẫn các DN quan tâm tới dự án và có nhu cầu tiếp 

cận các gói vốn hỗ trợ chuẩn bị danh mục các tài liệu cần thiết để làm hồ sơ phục vụ công 

tác sơ tuyển nhanh. Các đối tượng tham gia dự án sẽ gửi văn bản đăng ký chính thức về 

Ban QLDA HP3 kèm theo các tài liệu liên quan làm cơ sở sơ tuyển nhanh (03 bộ). 

4. Ban QLDA HP3 cùng đơn vị tư vấn ARVC thực hiện khảo sát, sơ tuyển nhanh 

các hồ sơ quan tâm để sàng lọc các đối tượng tham gia trong thời gian không quá 30 ngày 

kể từ khi các đối tượng có văn bản đăng ký gửi về Ban QLDA.  

Các đối tượng quan tâm có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu cần thiết để chứng 

minh năng lực và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp. Danh mục 

tài liệu, hồ sơ sơ tuyển cụ thể như sau:.  

a. Đơn đề nghị tham gia sơ tuyển (Mẫu 2) kèm theo tiêu chí đánh giá sơ tuyển 

nhanh (mẫu 2-1 và mẫu 2-2). 

b. Hồ sơ năng lực tổ chức/cá nhân: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài 

liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý, Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân của cá nhân đứng đầu tổ chức; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư; Báo cáo tài chính tối thiểu 03 năm gần nhất của nhà đầu tư.  

c. Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất, thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác 

xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; 

1. Tổ chức các cuộc 

hội thảo, hội nghị để 

tuyên truyền, giới thiệu 

về dự án và các gói vốn 

 

 

2. Thông báo kêu 

gọi đề xuất 

 

 

3. Hướng dẫn các 

DN làm hồ sơ để sơ 

tuyển nhanh 

4. Sơ tuyển nhanh 
5. Thông báo kết 

quả sơ tuyển nhanh 

Các đối tượng thông qua 

sơ tuyển sẽ tiến hành 

thực hiện bước 2 
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5. Thông báo cho các đối tượng đăng ký tham gia kết quả sơ tuyển, sàng lọc. Kết 

quả sàng lọc sơ tuyển được đánh giá phân loại như sau: 

- Tài liệu, hồ sơ đầy đủ; năng lực của đối tượng đạt yêu cầu sẽ tiếp tục triển khai bước 2; 

- Tài liệu, hồ sơ thiếu hoặc cần bổ sung làm rõ thì đối tượng tham gia tiếp tục 

được đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ ARVC hướng dẫn hoàn thiện tới khi đạt yêu cầu; 

Nếu quá thời gian sơ tuyển sẽ tiếp tục xem xét đề nghị dự tuyển trong kỳ tiếp theo. 

- Tài liệu, hồ sơ không cung cấp đủ; năng lực của đối tượng yếu hoặc không thỏa 

mãn yêu cầu tham gia dự án sẽ được thông báo loại khỏi đối tượng sơ tuyển và không 

thuộc đối tưởng được xem xét cấp vốn thực hiện dự án. 

Văn bản phản hồi của Ban QLDA gửi tới các đối tượng tham gia sẽ nêu rõ lý do 

không đủ điều kiện tham gia. 

Lưu ý: Hồ sơ kêu gọi hỗ trợ đầu tư gói vốn cạnh tranh cho các đối tượng có nhu 

cầu đăng ký thực hiện dự án được Ban QLDA HP3 tiếp nhận và sơ tuyển liên tục cho đến 

khi triển khai hết các gói vốn canh tranh của dự án Hợp phần 3.  

Bước 2: Hướng dẫn lập hồ sơ dự án 

 

 

 

 

 

Hình 2-2. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 2 

 

1. Các DN sau khi đã vượt qua vòng sơ tuyển nhanh sẽ trở thành các đối tượng 

được cấp vốn tiềm năng. Các DN này sẽ hoàn thiện hồ sơ đề xuất (sau đây gọi là hồ sơ 

dự án đầu tư) dưới sự hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC hoặc các đơn vị 

chuyên môn để phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư.  

2. DN sau khi hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sẽ trình thẩm định chủ 

trương đầu tư dự án hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Trình tự, thủ tục các bước theo Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh ban hành. 

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt dự án (Chủ trương đầu tư) 

 

 

 

 

 

Hình 2-3. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 3 

1. Sở KH&ĐT tổ chức thẩm 

định chủ trương đầu tư hoặc 

hồ sơ đề nghị cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

2. UBND tỉnh ra QĐ phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

hoặc Sở KHĐT cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

1. Tiếp nhận, hướng dẫn lập hồ 

sơ dự án để phê duyệt chủ 

trương đầu tư hoặc đề nghị cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  

2. Trình hồ sơ xin chủ trương 

đầu tư hoặc cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 
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1. Sau khi các DN hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư của dự án do 

DN đề xuất.  

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho DN khi đủ điều kiện. Trường hợp 

không đủ điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

Trình tự, thủ tục các bước theo Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh ban hành. 

 Bước 4: Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-4. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 4  

 

1. DN sẽ triển khai lập hồ sơ thực hiện dự án trên cơ sở chủ trương đầu tư được 

phê duyệt hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp. Danh mục hồ sơ dự án tham 

khảo Phụ lục VIB kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, DN tự thuê thẩm tra hồ sơ tùy theo quy mô và 

mức độ ảnh hưởng tới an toàn cộng đồng của hạng mục đầu tư quy định tại Nghị định 

06/2021/NĐ-CP; DN tiến hành tự phê duyệt hồ sơ dự án làm cơ sở triển khai thực hiện.   

Lưu ý: Trước khi DN tự phê duyệt hồ sơ dự án cần lấy ý kiến tham vấn của Chủ 

đầu tư về các hạng mục dự kiến đầu tư và tổng mức đầu tư. 

 Danh mục hồ sơ cần đáp ứng các điều kiện nhà tài trợ ngân hàng phát triển châu 

Á (ADB), bao gồm: 

(i) Kế hoạch kinh doanh nhất thiết phải có bao gồm:  

 

1. Doanh nghiệp 

lập hồ sơ thực 

hiện dự án 

2. DN gửi hồ sơ dự án kèm 

theo kế hoạch thực hiện 

cho Ban QLDA HP3 để xét 

duyệt gói vốn 

 

 

3. Ban QLDA HP3 tổng 

hợp hồ sơ,  tham mưu CĐT 

trình UBND tỉnh thành lập 

Hội đồng thẩm định và xét 

duyệt gói vốn 

4. Ban QLDA HP3 xin ý 

kiến nhà tài trợ về gói 

vốn sau khi có kết quả 

thẩm định của Hội đồng 

5. Ban QLDA HP3 tham 

mưu cho Chủ đầu tư 

trình UBND tỉnh phê 

duyệt gói vốn 

6. Ban QLDA HP3 

Thông báo kết quả đến 

DN và ký hợp đồng 

7. DN tổ chức thực hiện 

dự án, đơn vị ARVC hỗ 

trợ và Ban QLDA HP3 

thực hiện giám sát 
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- Quy mô của các loại sản phẩm chính; 

- Kế hoạch tài chính năm (5) năm xác nhận mức độ sẵn sàng về tài chính cho 

khoản đầu tư đề xuất và minh họa tỷ lệ đóng góp đầu tư để giúp tăng lợi nhuận cho 

doanh nghiệp;  

- Toàn bộ các nguồn tài chính cho khoản đầu tư đề xuất, bao gồm bằng chứng 

chứng minh nguồn tiền của nhà đầu tư như thư của ngân hàng hay các tài liệu được 

công nhận chính thức khác;  

- Bảng cân đối kế toán lãi lỗ đã được kiểm toán cho năm (5) năm trước đó (báo 

cáo tài chính 5 năm, trong đó có ít nhất 1 năm được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra);  

(ii) Kế hoạch thị trường cho các sản phẩm của nhà đầu tư bao gồm phân tích nghiên 

cứu thị trường có bằng chứng chứng minh về giá và giả thiết về nhu cầu của thị trường;  

(iii) Bằng chứng về hợp đồng chính thức với các đối tác kinh doanh sử dụng cơ 

sở vật chất.  

2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ dự án, DN làm văn bản (Mẫu 4-1: Đơn xin cấp vốn) 

gửi Ban QLDA HP3 xem xét thẩm định hỗ trợ các hạng mục đầu tư kèm theo hồ sơ dự 

án và các kế hoạch kinh doanh (Mẫu  3-1: Kế hoạch kinh doanh cho DN). 

Thời gian để hoàn thiện hồ sơ là 45 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

3. Ban QLDA HP3 sẽ tham mưu cho Chủ đầu tư trình UBND tỉnh thành lập hội 

đồng thẩm định xét duyệt gói vốn do DN đề xuất; Hội đồng thẩm định sẽ gồm lãnh đạo 

các Sở ngành, UBND huyện thành phố và các đơn vị liên quan, lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT sẽ là chủ tịch hội đồng.  

Thời gian thực hiện công tác xét duyệt gói vốn là tối đa 10 ngày làm việc. Trường 

hợp gói vốn do DN đề xuất có tính khả thi và được Hội đồng thẩm định thông qua sẽ 

chuyển thực hiện các bước tiếp theo; nếu gói vốn DN chưa đạt yêu cầu sẽ được thông báo 

trả lại để chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định (Mẫu số 5). 

4. Trên cơ sở kết quả thẩm định của hội đồng xét duyệt gói vốn hỗ trợ, Ban QLDA 

HP3 sẽ lấy ý kiến không phản đối của nhà tài trợ ADB về giá trị gói vốn hỗ trợ DN.  

5. Các gói vốn hỗ trợ DN sau khi nhận được thư không phản đối từ nhà tài trợ 

ADB thì Ban QLDA HP3 sẽ tham mưu cho chủ đầu tư sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt 

gói vốn. Trường hợp gói vốn cần hoàn thiện theo ý kiến của nhà tài trợ, Ban QLDA 

HP3 sẽ có văn bản gửi tới DN và đơn vị tư vấn ARVC để chỉnh sửa, hoàn thiện. 

6. Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi gói vốn được UBND tỉnh phê duyệt, Ban 

QLDA HP3 sẽ thông báo kết quả phê duyệt gói vốn cho DN; tiến hành đàm phán ký 

hợp đồng cấp vốn cho DN trong vòng 05 ngày tiếp theo (xem Mẫu 6-1 Mẫu hợp dồng 

dự án cho DN). 

Hợp đồng cấp vốn được làm thành 10 bản: Ban QLDA HP3 - 06 bản, đơn vị 

nhận cấp vốn giữ 04 bản. 

7. DN triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành dự án đã phê duyệt chủ trương 

đầu tư và phê duyệt gói vốn hỗ trợ. Đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC sẽ thực hiện hướng 

dẫn DN, Ban QLDA HP3 thực hiện giám sát dự án trong quá trình triển khai. 
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Bước 5: Nghiệm thu dự án và thực hiện giải ngân 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-5. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 5  

 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi dự án được nghiệm thu hoàn thành bàn giao 

và đưa vào sử dụng, DN làm thủ tục đề nghị nghiệm thu (Mẫu 7: Giấy đề nghị nghiệm 

thu) và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ đã được phê duyệt. 

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được giấy đề nghị nghiệm thu của DN, 

Ban QLDA HP3 sẽ phối hợp với đơn vị tư cấn ARVC tiến hành  nghiệm thu các hạng 

mục dự án đầu tư được phê duyệt (Mẫu 8: Biên bản nghiệm thu) và thực hiện giải ngân 

gói vốn. Các hồ sơ, thủ tục thanh toán các khoản chi bao gồm: 

2.1. Đề nghị thanh toán  

2.2. Chứng từ thanh toán (Phiếu chi/UNC)  

2.3. Các chứng từ kèm theo gồm: 

a. Mua sắm thiết bị, phương tiện, vật tư sản xuất: Hợp đồng, biên bản giao nhận, 

nghiệm thu thanh lý hợp đồng, hóa đơn bán hàng (đủ điều kiện thanh toán) của đơn vị 

cung cấp; Bản xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. 

Phiếu bảo hành, Catalog, giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng nhập khẩu (CO), 

giấy chứng nhận phù hợp chất lượng theo quy định (QO). 

b. Công trình xây dựng theo hình thức thiết kế đơn giản:  

- Biên bản nghiệm thu công trình; 

- Biên bản thanh lý hợp đồng; 

- Bản xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành; 

- Hóa đơn bán hàng, chứng từ giao nhận tiền; 

- Các quyết định, hợp đồng, báo cáo ...  được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

liên quan đến gói vốn. 

(Tất cả các danh sách ký nhận, bảng kê phải có thông tin địa chỉ, số điện thoại có 

thể xác minh, kiểm chứng). 

3. Ban QLDA HP3 thực hiện hanh lý hợp đồng và kết thúc gói vốn (Mẫu 9: Biên 

bản thanh lý hợp đồng).  

  

Doanh nghiệp làm 

thủ tục đề nghị 

nghiệm thu 

Ban QLDA HP3 chủ trì 

Nghiệm thu các hạng 

mục dự án được phê 

duyệt và thực hiện giải 

ngân gói vốn 

Ban QLDA HP3 

Thanh lý hợp đồng 

Doanh nghiệp 

file:///C:/Users/nng20/OneDrive/Desktop/so-tay-huong-dan-dong-tai-tro-canh-tranh-p-pc1.doc%23MauDeNghiThanhToan
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2. Quy trình cấp vốn và thực hiện đối với gói vốn từ 70.000 USD trở xuống 

 Bước 1: Tuyên truyền Phổ biến, hướng dẫn triển khai và sơ tuyển nhanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-1. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 1 

 

1. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị để tuyên truyền về dự án và các gói vốn 

nhằm giúp các DN/NSX tiềm năng hiểu rõ hơn về dự án, các gói vốn cũng như quy trình 

cấp vốn và thực hiện. Thành phần tham dự gồm có Ban QLDA HP3, đơn vị tư vấn 

ARVC, các DN/NSX thuộc đối tượng nhận gói vốn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan có quan tâm tới dự án. Ban QLDA HP3 là đơn vị chủ trì, đơn vị cung cấp dịch vụ 

ARVC sẽ chuẩn bị các tài liệu liên quan tới dự án, gói vốn để tuyên truyền, phổ biến tới 

các DN quan tâm tới dự án. 

2. Ban QLDA HP3 ban hành Thông báo kêu gọi đề xuất (Mẫu 1). 

3. Đơn vị tư vấn ARVC Hướng dẫn các DN/NSX quan tâm tới dự án và có nhu cầu 

tiếp cận các gói vốn hỗ trợ chuẩn bị danh mục các tài liệu cần thiết để làm hồ sơ phục vụ 

công tác sơ tuyển nhanh. Các đối tượng tham gia dự án sẽ gửi văn bản đăng ký chính thức 

về Ban QLDA HP3 kèm theo các tài liệu liên quan làm cơ sở sơ tuyển nhanh (03 bộ). 

4. Ban QLDA HP3 cùng đơn vị tư vấn ARVC Thực hiện khảo sát, sơ tuyển nhanh 

các hồ sơ quan tâm để sàng lọc các đối tượng tham gia trong thời gian không quá 30 ngày 

kể từ khi các đối tượng có văn bản đăng ký gửi về Ban QLDA. 

Các đối tượng quan tâm có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu cần thiết để chứng 

minh năng lực và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp. Danh mục 

tài liệu, hồ sơ sơ tuyển cụ thể như sau: 

a. Đơn đề nghị tham gia sơ tuyển (Mẫu 2) kèm theo tiêu chí đánh giá sơ tuyển 

nhanh (mẫu 2-3 và mẫu 2-4). 

b. Hồ sơ năng lực tổ chức/cá nhân: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài 

liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý, Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân của cá nhân đứng đầu tổ chức; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư; Báo cáo tài chính tối thiểu 03 năm gần nhất của nhà đầu tư.  

c. Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất, thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu 

khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; 

1. Tổ chức các cuộc hội 

thảo, hội nghị để tuyên 

truyền, giới thiệu về dự 

án và các gói vốn 

 

 

 

2. Thông báo kêu 

gọi đề xuất 

 

3. Hướng dẫn các 

DN/NSX làm hồ sơ 

để sơ tuyển nhanh 

 

4. Sơ tuyển nhanh 
5. Thông báo kết 

quả sơ tuyển nhanh 

Các đối tượng thông qua 

sơ tuyển sẽ tiến hành 

thực hiện bước 2 
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5. Thông báo cho các đối tượng đăng ký tham gia kết quả sơ tuyển, sàng lọc. Kết 

quả sàng lọc sơ tuyển được đánh giá phân loại như sau: 

- Tài liệu, hồ sơ đầy đủ; năng lực của đối tượng đạt yêu cầu sẽ tiếp tục triển 

khai bước 2; 

- Tài liệu, hồ sơ thiếu hoặc cần bổ sung làm rõ thì đối tượng tham gia tiếp tục 

được đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ ARVC hướng dẫn hoàn thiện tới khi đạt yêu cầu; 

Nếu quá thời gian sơ tuyển sẽ tiếp tục xem xét đề nghị dự tuyển trong kỳ tiếp theo. 

- Tài liệu, hồ sơ không cung cấp đủ; năng lực của đối tượng yếu hoặc không thỏa 

mãn yêu cầu tham gia dự án sẽ được thông báo loại khỏi đối tượng sơ tuyển và không 

thuộc đối tưởng được xem xét cấp vốn thực hiện dự án. 

Văn bản phản hồi của Ban QLDA gửi tới các đối tượng tham gia sẽ nêu rõ lý do 

không đủ điều kiện tham gia. 

Lưu ý: Hồ sơ kêu gọi hỗ trợ đầu tư gói vốn cạnh tranh cho các DN, NSX có nhu 

cầu đăng ký thực hiện dự án được Ban QLDA HP 3 tiếp nhận và sơ tuyển liên tục cho 

đến khi triển khai hết các gói vốn canh tranh của dự án Hợp phần 3.  

 

Bước 2: Hướng dẫn lập hồ sơ dự án 

 

   

 

 
 

Hình 3-2. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 2 

 

1. DN/NSX sau khi đã qua vòng sơ tuyển nhanh sẽ trở thành các đối tượng được 

cấp vốn tiềm năng. Các đối tượng này sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh dưới sự hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC hoặc các đơn vị 

chuyên môn (Mẫu 3-1: Kế hoạch kinh doanh cho DN và Mẫu 3-2: Kế hoạch kinh doanh 

cho NSX). Danh mục hồ sơ dự án tham khảo Phụ lục VIB kèm theo Nghị định 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. 

2. DN/NSX tự thuê thẩm tra hồ sơ tùy theo quy mô và mức độ ảnh hưởng tới an 

toàn cộng đồng của hạng mục đầu tư quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CPl; DN/NSX 

tiến hành tự phê duyệt hồ sơ dự án làm cơ sở triển khai thực hiện.  

Lưu ý: Trước khi DN tự phê duyệt hồ sơ dự án cần lấy ý kiến tham vấn của Chủ 

đầu tư về các hạng mục dự kiến đầu tư và tổng mức đầu tư.  

1. Tiếp nhận, hướng dẫn  

DN/NSX lập hồ sơ thực hiện 

dự án và kế hoạch kinh doanh 

2. DN/NSX thẩm tra hồ sơ 

và tự phê duyệt dự án 
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Bước 3: Thẩm định và phê duyệt gói vốn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3-3. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 3 
 

1. DN/NSX làm văn bản (Mẫu4-2: Đơn xin cấp vốn) gửi Ban QLDA HP3 xem xét 

thẩm định hỗ trợ các hạng mục đầu tư kèm theo hồ sơ dự án và các kế hoạch kinh doanh. 

Danh mục hồ sơ thẩm định phải bao gồm: 

Với các Doanh nghiệp: 

(i) Kế hoạch kinh doanh nhất thiết phải có bao gồm:  

- Kế hoạch tài chính ba (3) năm xác nhận mức độ sẵn sàng về tài chính cho khoản 

đầu tư đề xuất và minh họa tỷ lệ đóng góp đầu tư để giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp;  

- Toàn bộ các nguồn tài chính cho khoản đầu tư đề xuất, bao gồm bằng chứng 

chứng minh nguồn tiền của nhà đầu tư như thư của ngân hàng hay các tài liệu được công 

nhận chính thức khác;  

- Bảng cân đối kế toán lãi lỗ đã được kiểm toán cho ba (3) năm trước đó (báo cáo 

tài chính); 

(ii) Kế hoạch thị trường cho các sản phẩm của nhà đầu tư bao gồm phân tích 

nghiên cứu thị trường có bằng chứng chứng minh về giá và giả thiết về nhu cầu của thị 

trường;  

(iii) Bằng chứng về hợp đồng chính thức với các đối tác kinh doanh sử dụng cơ sở 

vật chất.  

Với Nhóm sản xuất: (hợp tác xã) 

(i) Kế hoạch kinh doanh phải bao gồm: hoạt động sản xuất và kết quả đạt được, 

ngân sách tài chính cho các hoạt động theo kế hoạch, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tiếp thị 

và phân tích thị trường, phân tích rủi ro;  

(ii) Có hợp đồng cung cấp thị trường với một doanh nghiệp có đưa vào trong Kế 

hoạch Phát triển của Nhóm Sản phẩm. Đối với các nhóm rau an toàn đây sẽ là một hợp 

đồng hoặc hợp đồng cung cấp với một đơn vị bán lẻ rau an toàn. Các hợp đồng hoặc thỏa 

thuận cung cấp sản phẩm phải nêu rõ các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng tối thiểu. Các 

1. DN/ NSX  gửi hồ 

sơ dự án và kế hoạch 

kinh doanh cho Ban 

QLDA HP3  

2. Ban QLDA HP3 

trình chủ đầu tư thành 

lập hội đồng thẩm định 

và xét duyệt gói vốn 

3. Ban QLDA HP3 Xin 

ý kiến nhà tài trợ về gói 

vốn sau khi có kết quả 

thẩm định của Hội đồng 

4. Ban QLDA HP3 

trình Chủ đầu tư phê 

duyệt gói vốn 

5. Ban QLDA HP3 

Thông báo kết quả đến 

DN/Nhóm sản xuất và 

ký hợp đồng 
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doanh nghiệp có trụ sở ở Việt Nam mà có các hợp đồng thị trường với các nhóm sản xuất 

phải là thành viên của Hiệp hội nhóm hàng liên quan.  

(iii) Kế hoạch đầu tư của mỗi nhóm phải trình bày chi tiết các khoản thu chi dựa 

vào các hạng mục đã phê duyệt. Kế hoạch kinh doanh (với kế hoạch sản xuất và 

marketing) phải trình bày được trường hợp kinh doanh sử dụng vốn đầu tư.  

2. Ban QLDA HP3 sẽ trình Chủ đầu tư thành lập Hội đồng thẩm định và xét duyệt 

gói vốn do DN/NSX đề xuất; Hội đồng sẽ gồm đại diện các sở ngành, UBND cấp huyện, 

bộ phận chuyên môn của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, lãnh đạo Ban QLDA HP3 sẽ 

là chủ tịch hội đồng. 

Thời gian thực hiện công tác xét duyệt gói vốn là tối đa 10 ngày làm việc. Trường 

hợp gói vốn do DN/NSX đề xuất có tính khả thi và được Hội đồng thẩm định thông qua 

sẽ chuyển thực hiện các bước tiếp theo; nếu gói vốn DN chưa đạt yêu cầu sẽ được thông 

báo trả lại để chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định (Mẫu số 5). 

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định của hội đồng xét duyệt gói vốn hỗ trợ, Ban QLDA 

HP3 sẽ lấy ý kiến không phản đối của nhà tài trợ ADB về giá trị gói vốn hỗ trợ DN/NSX. 

Trong trường hợp Hồ sơ dự án và kế hoạch kinh doanh của DN/NSX chưa đạt yêu cầu, hội 

đồng thẩm định sẽ có văn bản phản hồi để các đơn vị tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ. 

4. Các gói vốn hỗ trợ DN/NSX sau khi nhận được thư không phản đối từ nhà tài 

trợ ADB thì Ban QLDA HP3 sẽ trình chủ đầu tư phê duyệt gói vốn. Trường hợp gói vốn 

cần hoàn thiện theo ý kiến của nhà tài trợ, Ban QLDA HP3 sẽ có văn bản gửi tới 

DN/NSX và đơn vị tư vấn ARVC để chỉnh sửa, hoàn thiện. 

5. Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi gói vốn được chủ đầu tư phê duyệt, Ban 

QLDA HP3 sẽ thông báo kết quả phê duyệt gói vốn cho DN/NSX; tiến hành đàm phán 

ký hợp đồng cấp vốn cho DN/NSX trong vòng 05 ngày tiếp theo (Mẫu 6-1 Mẫu hợp đồng 

dự án cho DN hoặc Mẫu 6-2 Mẫu hợp đồng dự án cho NSX). 

Hợp đồng cấp vốn được làm thành 10 bản: Ban QLDA HP3 06 bản, đơn vị nhận 

cấp vốn giữ 04 bản. 

Bước 4: Tổ chức thực hiện dự án  

 

 

 

 

 

Hình 3-4. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 4 

 

1. DN/NSX triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành dự án, Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và gói vốn đã phê duyệt.  

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC sẽ thực hiện hướng dẫn DN/NSX, Ban QLDA 

HP3 thực hiện giám sát dự án trong quá trình triển khai. 

 

1. DN/NSX  tổ chức 

triển khai thực hiện 

dự án;   

2. Đơn vị tư vấn  ARVC hỗ 

trợ, Ban QLDA HP3 đôn 

đốc tiến độ, kiểm tra giám 

sát; hoạt động dự án  
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Bước 5: Nghiệm thu dự án và thực hiện giải ngân 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. 4.5. Sơ đồ thực hiện quy trình bước 5 

 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi dự án được nghiệm thu hoàn thành bàn giao 

và đưa vào sử dụng, DN/NSX làm thủ tục đề nghị nghiệm thu (Mẫu 7: Giấy đề nghị 

nghiệm thu) và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ đã được phê duyệt; 

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được giấy đề nghị nghiệm thu của DN, 

Ban QLDA HP3 sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn ARVC tiến hành nghiệm thu các hạng 

mục dự án đầu tư được phê duyệt (Mẫu 8: Biên bản nghiệm thu).  

Các hồ sơ, thủ tục thanh toán các khoản chi bao gồm: 

2.1. Đề nghị thanh toán  

2.2. Chứng từ thanh toán (Phiếu chi/UNC)  

2.3. Các chứng từ kèm theo gồm: 

a. Mua sắm thiết bị, phương tiện, vật tư sản xuất: Hợp đồng, biên bản giao nhận, 

nghiệm thu thanh lý hợp đồng, hóa đơn bán hàng (đủ điều kiện thanh toán) của đơn vị 

cung cấp; Bản xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. 

Phiếu bảo hành, Catalog, giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng nhập khẩu (CO), 

giấy chứng nhận phù hợp chất lượng theo quy định (QO). 

b. Công trình xây dựng theo hình thức thiết kế đơn giản:  

- Biên bản nghiệm thu công trình; 

- Biên bản thanh lý hợp đồng; 

- Bản xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành; 

- Hóa đơn bán hàng, chứng từ giao nhận tiền. 

- Các quyết định, hợp đồng, báo cáo ...  được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

liên quan đến gói vốn. 

 (Tất cả các danh sách ký nhận, bảng kê phải có thông tin địa chỉ, số điện thoại có 

thể xác minh, kiểm chứng). 

c. Các Hồ sơ chứng từ khác theo quy định của pháp luật 

3. Ban QLDA HP3 thực hiện hanh lý hợp đồng và kết thúc gói vốn (Mẫu 9: Biên 

bản thanh lý hợp đồng).  

III. Một số lưu ý trong quy trình cấp vốn và thực hiện 

1.  Quyền sở hữu hàng hóa, trang thiết bị sau khi dự án đầu tư hoàn thành 

1. DN/NSX  làm 

thủ tục đề nghị 

nghiệm thu 

2. Ban QLDA HP3 chủ 

trì Nghiệm thu các 

hạng mục dự án theo 

hồ sơ và thực hiện giải 

ngân gói vốn 

3. Ban QLDA HP3 

Thanh lý hợp đồng với 

DN/NSX 

file:///C:/Users/nng20/OneDrive/Desktop/so-tay-huong-dan-dong-tai-tro-canh-tranh-p-pc1.doc%23MauDeNghiThanhToan
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Đơn vị được cấp vốn phải tuân thủ mọi quy định về sử dụng hàng hóa trong dự án 

(cả trong và sau khi hoàn thành dự án đầu tư) như đã thống nhất trong hợp đồng cấp vốn. 

Tất cả hàng hóa được mua (bao gồm vật tư, thiết bị, dữ liệu và thông tin) là tài sản của dự 

án trong suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư. Đơn vị được cấp vốn (bên thụ hưởng) có 

quyền sở hữu tài sản đối với hàng hóa đã mua chỉ khi dự án đầu tư kết thúc. Bên thụ 

hưởng có trách nhiệm bảo quản, bảo trì tất cả tài sản. Nếu được quy định trong Hợp 

đồng cấp vốn, bên thụ hưởng phải mua bảo hiểm cho tài sản bằng vốn cấp vốn.  

Trong trường hợp dự án đầu tư bị hủy do đơn vị được cấp vốn vi phạm hợp 

đồng cấp vốn, các trang thiết bị đã mua trong quá trình thực hiện dự án đầu tư sẽ bị 

thu hồi. Những thiết bị bị thu hồi sẽ được bán và số tiền thu được được trả về nguồn 

vốn cấp vốn để tái phân bổ.2. Báo cáo, giám sát và đánh giá  

Ban QLDA và Đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC có trách nhiệm theo dõi, giám sát 

các dự án đầu tư được cấp vốn thông qua việc xem xét tất cả các bản báo cáo tiến độ và 

các chuyến khảo sát thực địa. Mỗi đơn vị nộp hồ xin cấp vốn thành công theo yêu cầu 

phải nộp báo cáo hàng quý cho Ban QLDA để lồng ghép các điểm liên quan vào trong 

báo cáo tiến độ hàng quý của Hợp phần 3. Các báo cáo này của các đơn vị nộp hồ sơ 

thành công theo yêu cầu sẽ được cung cấp đến khi DN/NSX chính thức thanh lý gói vốn 

theo quy trình của dự án. Các báo cáo sẽ dựa vào Báo cáo tiến độ hàng quý và tiến độ 

thực hiện, các vấn đề và giải pháp, cũng như tiến độ tài chính. 

Ban QLDA chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động giám sát và đánh giá. Đơn vị cung 

cấp dịch vụ ARVC có trách nhiệm hỗ trợ Ban QLDA thực hiện hoạt động giám sát và 

đánh giá này. Bên được cấp vốn có trách nhiệm nộp báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối kỳ.  

3. Quy định về giám sát, đánh giá  

Kiểm tra thực địa ban đầu: Đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra thực địa, Ban QLDA thực hiện giám sát.  

Việc quản lý gói vốn hỗ trợ bổ trợ cho các Doanh nghiệp và Nhóm sản xuất được 

Ban QLDA thực hiện ngay từ đầu khi các đối tượng xin cấp vốn thông qua xét tuyển 

nhanh cho đến khi kết thúc dự án. 

4. Kết thúc, tạm ngưng, hủy vốn cấp vốn 

Kết thúc cấp vốn: Sau khi bên nhận cấp vốn thực hiện xong các nghĩa vụ theo hợp 

đồng và có báo cáo chi tiết về khối lượng công việc hoàn thành gửi lên BQLDA. 

BQLDA tiến hành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán hoạt động đầu tư và trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, và gửi thông báo kết thúc cấp vốn. Bên nhận cấp vốn có trách 

nhiệm giải trình với các cơ quan chức năng trong quá trình thẩm định, phê duyệt quyết 

toán vốn đầu tư liên quan đến các hoạt động được cấp vốn. 

Thời gian/thời điểm kết thúc cấp vốn: Căn cứ thời gian trong hợp đồng cấp vốn, 

thời gian kết thúc cấp vốn chỉ được quyết định khi BQLDA đánh giá hoàn thành dự án 

đầu tư của đơn vị nhận cấp vốn, thời gian đánh giá và đưa ra quyết định không quá 30 

ngày tính từ thời điểm kết thúc dự án đầu tư theo Hợp đồng cấp vốn được hai bên ký kết. 

Tạm ngưng và Huỷ cấp vốn: BQLDA có quyền chấm dứt cấp vốn ở bất cứ thời 

điểm nào nếu: (i) Bên nhận cấp vốn không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng cấp 

vốn; (ii) Bên nhận cấp vốn để xảy ra những chậm trễ nghiêm trọng trong khi thực hiện dự 

án đầu tư và BQLDA cho rằng dự án đầu tư không thể đạt được các mục tiêu đề ra; (iii) 

Bên nhận cấp vốn không thể trình báo cáo tài chính hoàn chỉnh; (iv) Bên nhận cấp vốn 
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không thể trình bản sao chứng từ để hoàn thành báo cáo tài chính; (v) không có số liệu kế 

toán chính xác trong hồ sơ tài chính; (vi) cung cấp tài liệu hoặc thông tin sai lệch; (vii) 

nguồn vốn cấp vốn được dùng để cấp vốn cho các chi phí không được BQLDA phê duyệt 

và thực hiện các hoạt động không được phê duyệt; (viii) Đơn vị đứng đơn xin cấp vốn 

chính chấm dứt dự án đầu tư; (ix) Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ sai mục đích.  

Trong trường hợp huỷ cấp vốn, tất cả nguồn vốn đã nhận trong dự án đầu tư chưa 

được sử dụng phải hoàn trả về tài khoản của BQLDA. Toàn bộ các khoản chưa thanh toán 

sẽ bị huỷ và tất cả các trang thiết bị đã mua bằng vốn cấp vốn phải trả lại cho dự án. Trong 

trường hợp dùng sai mục đích các khoản vốn cấp vốn, đơn vị đứng đơn xin cấp vốn chính 

sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn toàn bộ số vốn đã sử dụng.  

Các trường hợp bất khả kháng: Bên nhận cấp vốn hay Dự án HP3 không phải 

chịu trách nhiệm với bên còn lại cho sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc thực hiện bất kỳ 

một nghĩa vụ nào đã đề cập trong thỏa thuận khi sự thất bại đó là do hoả hoạn, lũ lụt, 

cháy nổ, sét, bão, động đất, lún đất, lệnh của toà án hoặc sự can thiệp của chính phủ, dân 

biến, nổi loạn, chiến tranh, đình công, bạo động của đơn vị lao động, nằm ngoài tầm kiểm 

soát mà không có lỗi hoặc sự lơ là của bên nhận cấp vốn hay Dự án HP3. 

 

PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện 

thành phố cùng các đơn vị liên quan chủ động thành lập hoặc tham mưu UBND tỉnh 

thành lập hội đồng thẩm định xét duyệt gói vốn do DN/NSX đề xuất phù hợp với Sổ tay 

hướng dẫn thực hiện dự án và các quy định hiện hành. 

2. Quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ: Việc quyết toán kinh phí hỗ trợ thực 

hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và quy định 

tại Sổ tay hướng dẫn này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn, Nhà đầu tư, các cơ 

quan, đơn vị liên quan, các tổ chức cá nhân cần kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp để trình UBND tỉnh xem xét, thoát gỡ, điều chỉnh bổ xung 

kịp thời./. 

 

 

 



PHỤ LỤC  

DANH MỤC CÁC MẪU PHỤ LỤC 

(Kèm theo Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện) 

STT Tên mẫu văn bản Ký hiệu 

1 Mẫu thông báo kêu gọi đề xuất Mẫu 1 

2 Đơn đề nghị tham gia sơ tuyển Mẫu 2 

3 Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh Gói 1 Mẫu 2-1 

4 Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh Gói 2 Mẫu 2-2 

5 Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh Gói 3 Mẫu 2-3 

6 Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh Gói 4 Mẫu 2-4 

7 Mẫu Kế hoạch kinh doanh dành cho Doanh nghiệp  Mẫu 3-1 

8 Mẫu Kế hoạch kinh doanh dành cho Nhóm sản xuất  Mẫu 3-2 

9 Mẫu đăng ký xin cấp vốn của Doanh nghiệp thuộc Gói 1,2,3 Mẫu 4-1 

10 Mẫu đăng ký xin cấp vốn của Nhóm sản xuất thuộc Gói 4 
Mẫu 4-2 

11 Mẫu thẩm định gói vốn 
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Mẫu 1 

Mẫu thông báo kêu gọi đề xuất 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

BAN QLDA CSHT CHUỖI 

GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-DAHP3 Lạng Sơn, ngày      tháng    năm 202 

 

THÔNG BÁO 

Về việc kêu gọi đề xuất các tiểu dự án thành phần xin cấp vốn từ Hợp phần 3: Cơ sở 

hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện  

các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn 

 

 

1. Giới thiệu dự án, gói vốn 

Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn thực hiện theo Hiệp định cấp vốn của Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết 

định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 (gọi tắt là dự án BIIG1). Dự án BIIG1-Tiểu dự án 

tỉnh Lạng Sơn được đầu tư thực hiện 04 hợp phần: Hợp phần 1- Hệ thống đường giao thông 

liên kết vùng; Hợp phần 2 - Hạ tầng cấp nước sinh hoạt; Hợp phần 3- Cơ sở hạ tầng cho 

chuỗi giá trị nông nghiệp; Hợp phần 4- Nâng cao năng lực quản lý tài sản công. Trong đó, 

Hợp phần3- cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp đóng vai trò quan trọng nhằm thu 

hút đầu tư từ phía tư nhân, cải thiện hiệu quả kinh tế, xã hội tại khu vực nông thôn nhằm 

nâng cao đời sống; phát triển vùng sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn để từng bước 

hình thành vùng hàng hóa tập trung của ngành nông nghiệp. 

Hợp phần 3 thuộc dự án BIIG1-tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện hỗ trợ các 

doanh nghiệp, các nhóm sản xuất (HTX, THT) có thể tiếp cận nguồn vốn đầu tư thông 

qua các gói vốn cạnh tranh để giúp họ khắc phục những thiếu sót về năng lực tài chính, 

tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị, đáp 

ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.  

Các gói vốn cạnh tranh là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong Hợp 

phần 3. Ý tưởng xây dựng các gói vốn cạnh tranh là nhằm mục tiêu thúc đẩy các mối liên 

kết thị trường của các sản phẩm nông sản, nhằm tăng cường khả năng sản xuất kinh 

doanh, khép kín chuỗi giá trị và nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản.Các gói cấp vốn 

này có vai trò góp phần hiện đại hóa doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp sau thu hoạch 

quy mô nhỏ có thể thiết lập được cơ sở hạ tầng và hệ thống tập kết sản phẩm, sơ chế, đảm 

bảo chất lượng. Các gói cấp vốn phát triển thị trường cũng như nghiên cứu cải tiến sẽ 

được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản. Các Nhóm sản xuất cũng sẽ được 

hỗ trợ thông qua các gói hỗ trợ theo nhóm để xây dựng mạng lưới hợp tác theo chiều 

ngang trong tiểu ngành đồng thời kết nối các nhóm với các chuỗi giá trị hiện đại. 

2. Mục đích 

Gói vốn cạnh tranh là nguồn vốn do Nhà nước Việt Nam vay và vốn chính quyền 

địa phương đối ứng các khoản vay, vốn vay ưu đãi hỗ trợ tài trợ các tác nhân tư nhân là 

các Doanh nghiệp và Nhóm sản xuất sử dụng vốn xây dựng đầu tư phát triển kinh tế mở 



rộng diện tích, quy mô sản xuất, chất lượng giá trị sản phẩm hàng hoá; tạo việc làm, thúc 

đẩy ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn. 

3. Đối tượngnhận gói vốn 

Các doanh nghiệp, nhóm sản xuất trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn trực 

tiếp đầu tư tại vùng dự án; có năng lực, tư cách pháp nhân, khả năng tài chính triển 

khai, tổ chức thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, sơ chế chế biến, liên kết thị 

trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 04 chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp Quế, Hồi, 

Thạch đen và Rau an toàn của địa phương. cụ thể: 

- Đối tượng là các Doanh nghiệp (DN): Phân loại thành ba nhóm để xem xét, phê 

duyệt hỗ trợ gói vốn, bao gồm: 

+ Doanh nghiệpphát triển đa sản phẩm chiến lược hoặc cấp độ ngành: Là các 

doanh nghiệp vừa theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; 

+ Doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; 

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP. 

- Đối tượng  các Nhóm sản xuất (NSX): Là các Hợp tác xã có năng lực, có tư cách 

pháp nhân theo quy định của pháp luật. 

4.Phân loại gói vốn hỗ trợ 

Các gói vốn được chia ra làm 04 loại theo đối tượng được nhận cấp vốn, bao gồm: 

- Gói vốn cấp độ ngành hoặc đa sản phẩm chiến lược (Gói 1): Gói vốn này có 

giá trị tối đa là 300.000USD, dành cho các doanh nghiệp vừa đầu tư trực tiếp tại vùng dự 

án và thỏa mãn các điều kiện của gói vốn. Có tối đa 02 gói vốn này, mỗi doanh nghiệp 

được nhận 01 gói. 

- Gói vốn Bổ trợ phát triển doanh nghiệp (Gói 2): Gói vốn này có giá trị tối đa là 

200.000USD, dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư trực tiếp tại vùng dự án và thỏa 

mãn các điều kiện của gói vốn. Có tối đa 03 gói vốn này, mỗi doanh nghiệp được nhận 01 

gói. 

- Gói vốn Bổ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ (Gói 3): Gói vốn này có giá trị 

tối đa là 70.000USD, dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đầu tư trực tiếp tại 

vùng dự án và thỏa mãn các điều kiện của gói vốn. Có tối thiểu 05 gói vốn này, mỗi 

doanh nghiệp được nhận 01 gói. 

- Gói vốn cho Nhóm sản xuất (Gói 4): Gói vốn này hỗ trợ tổ chức thực hiện trực 

tiếp tại vùng dự án, phát triển vùng sản xuất, kinh doanh đầu tư sản phẩm 04 chuỗi giá trị 

quế, hồi, thạch đen và rau an toàn theo phương thức nhóm, thông qua Hợp tác xã. Được 

hỗ trợ giá trị gói vốn tối đa là 70.000USD/1 nhóm. Tổng số lượng gói vốn hỗ trợ tối thiểu 

30 gói.  

5. Điều kiện được xét hỗ trợ 

5.1. Đối với các gói vốn bổ trợ cho các Doanh nghiệp (Gói 1, Gói 2, Gói 3) 

(i) Nhà đầu tư góp ít nhất 51% tổng giá trị đầu tư dự kiến, riêng với Gói 3 góp ít 

nhất 20%; 



(ii) Dự án phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

(iii) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn dự án (các huyện Văn Quan, Bình 

Gia, Tràng Định, Thành phố Lạng Sơn) chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đầu 

tư, đất đai, xây dựng và các quy định khác có liên quan và các quy định tại Sổ tay Hướng dẫn 

quy trình cấp vốn và thực hiện. 

(iv) Bảng cân đối kế toán lãi lỗ đã được kiểm toán cho năm (5) năm trước đó (báo 

cáo tài chính 5 năm, trong đó có ít nhất 1 năm được cơ quan có thẩm quyền kiểm 

tra);riêng với Gói 3 chỉ cần bảng cân đối kế toán lãi lỗ tài chính cho ba (3) năm trước đó; 

(v) Nhà đầu tư phải là thành viên chính thức của Nhóm Sản phẩm được thành lập 

theo dự án, và minh họa rõ ràng đề xuất khoản đầu tư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả 

chuỗi giá trị như thế nào thông qua việc cung cấp hậu cần, quản lý, đảm bảo chất lượng, 

bổ sung giá trị và các liên kết trước và sau đó. 

5.2. Đối với các gói vốn hỗ trợ cho Nhóm sản xuất (Gói 4): 

(i) Tổng giá trị của gói vốn theo nhóm cho mỗi nhóm sẽ được xác định dựa vào tính 

khả thi và lợi nhuận tỷ lệ kinh doanh trong kế hoạch kinh doanh ba (3) năm của nhóm.  

(ii) Mỗi nhóm sản xuất phải có tài khoản ngân hàng riêng với ít nhất 2 chữ ký 

được ủy quyền. Ngân sách của dự án dành cho mua sắm, xây dựng các hạng mục được 

phê duyệt phải để trong tài khoản ngân hàng của nhóm;  

(iii) Gói vốn cho nhóm sản xuất là gói vốn cấp phát duy nhất. Nhóm Sản xuất sẽ 

chịu trách nhiệm quản lý quỹ của mình để sử dụng cho các hạng mục đầu tư tiếp theo.  

(iv) Thành viên nữ chính thức tối thiểu phải là 30%. 

6. Các hạng mục được hỗ trợ trong các gói vốn 

6.1. Gói vốn cấp độ ngành hoặc đa sản phẩm chiến lược 

Dành cho khoản đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh nông sản vào các cơ sở vật 

chất đa năng bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thu hái, sơ chế, chế biến, 

vận chuyển, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới để phục vụ chuỗi giá trị 

nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất đa 

năng hoàn chỉnh, liền mạch từ nhà xưởng tới dây chuyền, trang thiết bị, phương tiện vận 

chuyển sản phẩm. 

- Đối với nhà xưởng: Nhà xưởng được xây dựng kiên cố, có đủ diện tích, trang thiết 

bị, phòng chức năng phục vụ tập kết nguyên liệu, sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm. 

- Đối với trang thiết bị thu hái, sơ chế, chế biến: Ưu tiên các doanh nghiệp có 

phương án đầu tư trang thiết bị tạo thành dây chuyền khép kín, tự động hoặc bán tự động; 

Ưu tiên các doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng công nghệ cao từ các nước tiên tiến, máy 

móc đồng bộ, phù hợp với điều kiện nhà xưởng được thiết kế. Chất lượng sản phẩm đầu 

ra phải đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, có đầy đủ bao bì, nhãn mác. 

- Vận chuyển: Đầu tư phương tiện, dụng cụ phục vụ vận chuyển sản phẩm hàng 

hóa với quy mô tối thiểu từ 500kg - 10 tấn sản phẩm trở lên. 

6.2. Gói vốn bổ trợ phát triển doanh nghiệp 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh nông sản quy mô lớn, có nhu cầu đầu 

tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để hiện đại hóa quy trình sản xuất, cải tiến 

sản phẩm và phát triển thị trườngtiêu thụ sản phẩm chuỗi giá trị nông nghiệp quế, hồi, 



thạch đen, rau an toàn và các sản phẩm nông sản khác. Các lĩnh vực ưu tiên của gói vốn 

bao gồm:  

- Đầu tư vào các cơ sở vật chất và trang thiết bị: Ưu tiên các doanh nghiệp cải tạo 

nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ chế biến, phơi sấy; đầu tư các loại máy móc, thiết bị tự 

động hoặc bán tự động, hoàn thiện sản phẩm từ chế biến, phơi sấy tới đóng gói, bảo quản 

sản phẩm... 

- Phát triển thị trường. 

- Nghiên cứu cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm mới. 

6.3. Gói vốn bổ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ 

Dành cho doanh nghiệp kinh doanh nông sản nhỏ để giúp họ đầu tư hiện đại hóa 

thiết bị chế biến, cải thiện việc chế biến sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm, đồng thời áp dụng 

công nghệ đảm bảo chất lượng sau thu hoạch. Các lĩnh vực ưu tiên của gói vốn bao gồm: 

- Đầu tư vào các trang thiết bị chế biến, bảo quản sản phẩm để làm tăng giá trị sản 

phẩm như hiện đại hóa thiết bị chế biến, cải thiện việc chế biến sản phẩm; các trang thiết 

bị giúp cải tiến đảm bảo chất lượng sau thu hoạch như kho lạnh, nhà bảo ôn,... 

- Phát triển thị trường. 

6.4. Gói vốn cho Nhóm sản xuất 

Các Hợp tác xã sẽ thông qua cơ chế cấp phát vốn theo nhóm đối tượng ưu tiêu 

phát triển sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn.  

6.4.1. Nhóm tham gia chuỗi giá trị sản phẩm Hồi, Quế: 

a.  Hạ tầng phục vụ: Đường nội đồng và cơ sở hạ tầng bổ trợ 

- Đường nội đồng: Các tuyến đường cho người đi bộ phục vụ chính cho việc di 

chuyển người giữa các nhóm dân, các hộ gia đình từ nhà đến các khu vực canh tác trên 

đồi núi, các nương bãi tập kết thu gom sản phẩm, cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ, kinh 

doanh xúc tiến thương mại,… Giao thông vận tải trên các tuyến đường chủ yếu là xe đạp, 

xe máy, xe thồ, xe ngựa. 

- Cơ sở hạ tầng bổ trợ:  

+ Địa điểm thu gom, tập kết, bảo quản, sơ chế, sân phơi, giới thiệu sản phẩm, 

vườn ươm, … 

+ Hệ thống mái che cho địa điểm cho thu gom, tập kết,… 

+ Hệ thống mái che, hệ thống phun tưới cho vườn ươm cây giống,… 

+ Hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, … 

+ Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, phế thải từ các vật liệu kim loại, 

đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường,… 

b. Trang thiết bị thu hái:  

- Trang thiết bị hỗ trợ thu hoạch hồi trên cao, máy thu hái hồi tự động,… 

- Các trạng thiết bị khác: Máy cưa, cáp tời, dao, bao bì, phông, bạt,.... 

c. Trang thiết bị sơ chế, chế biến, thu gom, vận chuyển sản phẩm: 

- Thiết bị sơ chế, chế biến các sản phẩm; 



- Công nghệ chế biến, đóng gói,… 

- Thiết bị thu gom, vận chuyển giúp việc bốc xếp: Xe ôtô, máy cắt tỉa, máy bốc 

xếp,… 

d. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật 

6.4.2. Nhóm tham gia chuỗi giá trị sản phẩm Thạch đen, Rau an toàn: 

a. Hạ tầng phục vụ: Đường nội đồng và cơ sở hạ tầng bổ trợ; 

- Đường nội đồng: Các tuyến đường cho người đi bộ phục vụ chính cho việc di 

chuyển người giữa các nhóm dân, các hộ gia đình từ nhà đến các khu vực canh tác trên 

nương bãi, các cánh đồng, cơ sở sản xuất, thu gom chế biến nhỏ,… Giao thông vận tải 

trên các tuyến đường chủ yếu là xe đạp, xe máy, xe thồ, xe ngựa. 

- Cơ sở hạ tầng bổ trợ:  

+ Địa điểm thu gom, tập kết, bảo quản, sơ chế, sân phơi, nhà giới thiệu sản phẩm, … 

+ Hệ thống mái che cho địa điểm cho thu gom, tập kết,… 

+ Hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, … 

+ Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, phế thải từ các vật liệu kim loại, 

đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường,… 

b. Trang thiết bị:  

- Hệ thống tưới tiêu: Bơm, bể chứa, vòi phun và hệ thống kênh mương, đường ống 

tưới nhỏ giọt,... 

- Trang thiết bị sơ chế, chế biến, thu gom, vận chuyển sản phẩm. 

- Thiết bị đo lường vệ sinh ATTP cho sảm phẩm Thạch đen và Rau an toàn 

c. Nhà lưới (nhà kính, nhà màng): Hệ thống khung giàn, vách lưới chống côn 

trùng, mái bằng màng phủ Politiv, Hệ thống lưới cắt nắng, hệ thống quạt thông gió, hệ 

thống tưới tự động, ao, bể chứa nước (nếu chưa có nguồn nước),… 

d. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật 

Chi tiết các hạng mục hỗ trợ và các điều kiện lưu ý của nhà tài trợ được thể hiện 

trong Sổ tay Hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện. 

7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ 

Ngày bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký………. 

Ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký 30/9/2023. 

8. Quy định nộp Hồ sơ và thông tin liên quan đến các thủ tục lựa chọn tiểu dự 

án thành phần xin cấp vốn 

8.1. Thành phần hồ sơ 

a. Đơn đề nghịtham gia sơ tuyển kèm theo tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh. 

b. Hồ sơ năng lực tổ chức/cá nhân: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài 

liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý, Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân của cá nhân đứng đầu tổ chức; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư; Báo cáo tài chính tối thiểu 03 năm gần nhất của nhà đầu tư.  



c. Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất,thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu 

khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

8.2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ bản giấy và bản mềm dưới hình thức file điện tử. 

9. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ cần thiết 

- Văn phòng Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp, số 118 đường Ba 

Sơn, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Điện thoại: 02053.870.353               Fax : 02053.874.140 

- Email: banqldahp3.htdb@gmail.com 

Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp trân trọng thông báo tới các 

đơn vị có liên quan quan tâm và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Sở Nông nghiệp và PTNT (bc); 
- UBND các huyện, TP: VQ, BG, TĐ, TPLS; 
- Các DN, HTX liên quan; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, BQL. 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP PHẦN 3 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mẫu 2 

Đơn đề nghị tham gia sơ tuyển 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày….tháng…..năm 202  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA SƠ TUYỂN 

Kính gửi: Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp 

Sau khi nghiên cứu Thông báo số   /TB-DAHP3 ngày .... tháng..... năm 202  của 

Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp về việc kêu gọi đề xuất các tiểu dự án 

thành phần xin cấp vốn từ Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự 

án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, 

chúng tôi, [ghi tên nhà đầu tư dự sơ tuyển nhanh], cam kết tham gia sơ tuyển dự án [ghi 

tên tiểu dự án] theo đúng yêu cầu của thông báo kêu gọi đề xuất. 

Nếu hồ sơ sơ tuyển của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ 

đề xuất này để thực hiện dự án [ghi tên tiểu dự án]. 

Gửi kèm đơn đề nghị này là các thông tin Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh Gói … 

(mẫu 2-…). 

Chúng tôi cam kết các thông tin kê khai trong hồ sơ sơ tuyển này là chính xác, 

trung trực./. 

  

Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư(Ghi 

tên đơn vị dự sơ tuyển nhanh) 
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu 

(nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mẫu 4-1 

Mẫu đăng ký xin cấp vốn của doanh nghiệp thuộc Gói 1,2,3 

 

Tên Doanh nghiệp 

Số..... 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP VỐN 
 

Kính gửi: Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp 

 

Căn cứ thông báo số         /TB-DAHP3, ngày      tháng       năm 202.. của Ban 

QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp về việc thông báo kết quả sơ tuyển, sàng 

lọc đề xuất các tiểu dự án thành phần xin cấp vốn từ Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá 

trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu 

dự án tỉnh Lạng Sơn. 

Doanh nghiệp/công ty…………........................... đề nghị xin được cấp vốn vốn từ 

dự án, cụ thể như sau:  

I. Thông tin chung 

1. Tên Doanh nghiệp/công ty: 

……………………………………….......................... 

2. Địa chỉ: Thôn/xóm:……..…..........................…; Xã:…...............………..… 

Huyện:............................................................ 

3. Tổng số Lao động:……………người , trong đó: Số thành viên là nữ 

giới…...…;  

4. Tên người đại diệndoanh nghiệp/công ty:..........…....…......; Điện 

thoại:………………....; Số giấy CMND:……………...........; Nơi 

cấp.........................; Ngày cấp........................; Giới tính:...................; Năm 

sinh...…............. 

 

II. Nội dung xin đề xuất 

1. Thời gian thực hiện và chi phí 

- Thời gian thực hiện:……….. tháng; Bắt đầu Từ tháng…... năm...... đến 

tháng....…năm...... 

- Tổng đầu tư dự án:……...đồng.  

  Trong đó:  + Số tiền đề nghị dự án cấp vốn………… đồng;  

   + Số tiền huy động từ nguồn khác................. đồng 

 Bằng tiền mặt............. đồng. 

 Bằng hiện vật:............ đồng. 

2. Lý do xin đề xuất đầu tư 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 



............................................................................................................................. 

3. Mong muốn đầu ra và kết quả khi được cấp vốn 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

4. Giải pháp quản lý sử dụng vốn được cấp vốn của Dự án  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

III. Các tài liệu kèm theo đơn 

- Bảng đề xuất đầu tư của doanh nghiệp: Trong đó bao gồm 03 nội dung chính:  

+  Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp;  

+  Kế hoạch thị trường của doanh nghiệp;  

+  Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. 

- Xác nhận Số dư tài khoản của tổ chức tài chính 

- Giấy phép kinh doanh/số đăng ký kinh doanh/xác nhận hoạt động kinh doanh; 

- Báo cáo thuế và tài chính của (2) năm năm trước liền kề 

- Hợp đồng với đối tác thu mua sản phẩm của đơn vị đứng đơn xin cấp vốn. 

 

VI. Ký xác nhận 

Tên của doanh nghiệp:...…...............................…………………………………. 

Tên của chủ doanh nghiệp………………………………………………. 

…………….. 

 

Là người chịu trách nhiệm vay vốn của doanh nghiệp/công ty, Tôi xin chịu trách 

nhiệm trực tiếp đối với các thông tin và kế hoạch cam kết ở trong đơn đề xuất xin cấp 

vốn. Tôi sẽ đóng góp thời gian và nỗ lực vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để thực hiện 

một cách hiệu quả, và tôi sẽ là người liên lạc chính Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị 

nông nghiệp trong mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện và các hoạt động theo như đề 

xuất./. 

 …………, ngày ……tháng……..năm 202… 

Người đứng đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

  

  



Mẫu 4-2 

Mẫu đăng ký xin cấp vốn của Nhóm sản xuất thuộc Gói 4 

 

Tên Nhóm sản xuất 

Số..... 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP VỐN 

 

 

Kính gửi: Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp 

 

Căn cứ thông báo số         /TB-DAHP3, ngày      tháng       năm 202.. của Ban 

QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp về việc thông báo kết quả sơ tuyển, sàng 

lọc đề xuất các tiểu dự án thành phần xin cấp vốn từ Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá 

trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu 

dự án tỉnh Lạng Sơn. 

Nhóm sản xuất…………........................... đề nghị xin được cấp vốn vốn từ Dự án 

HP3, cụ thể như sau:  

I. Thông tin chung 

1. Tên Nhóm sản xuất: …………………………….................................. 

2. Địa chỉ: Thôn/xóm:……..…..........................…; Xã:…...............………..… 

Huyện:............................................................ 

3. Tổng số thành viên nhóm:……………người , trong đó: Số thành viên là nữ 

giới…...…; Số nữ là chủ hộ gia đình:………............; Số hộ nghèo:……...… Số hộ cận 

nghèo:………….….…… 

4. Tên người đại diện Nhóm:..........…....…......; Điện thoại:………………....; Số 

giấy CMND:……………...........; Nơi cấp.........................; Ngày cấp........................; Giới 

tính:...................; Năm sinh...…............. 

(Thông tin chi tiết về thành viên hộ gia đình của tổ nhóm được thể hiện trong biên 

bản thỏa thuận nhóm, đính kèm với mẫu đơn này) 

II. Nội dung xin đề xuất 

1. Thời gian thực hiện và chi phí 

- Thời gian thực hiện:……….. tháng; Bắt đầu Từ tháng…... năm...... đến 

tháng....…năm...... 

- Tổng chi phí tiểu dự án:……...đồng.  

  Trong đó:  + Số tiền đề nghị Dự án HP3 cấp vốn………… đồng;  

   + Số tiền đóng góp của người Nhóm sản xuất................. đồng 

 Bằng tiền mặt............. đồng. 

 Bằng hiện vật:............ đồng. 

2. Lý do xin đề xuất tài trợ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

3. Mong muốn đầu ra và kết quả khi được cấp vốn 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

III. Các tài liệu kèm theo đơn 



- Bảng đề xuất hoạt động và kinh phí đề xuất xin cấp vốn từ Dự án HP3; 

- Phương án sản xuất kinh doanh của Nhóm sản xuất; 

- Hợp đồng hợp tác được chứng thực; 

- Hợp đồng/cam kết về mua bán sản phẩm với DN/HTX hoặc hộ kinh doanh (nếu 

có); 

- Các tài liệu khác (nếu có). 

VI. Ký xác nhận 

Tên của NHÓM SẢN XUẤT:…..........…...............................………… 

Tên của Người đứng đơn (theo như biên bản thỏa thuận nhóm): …………….. 

Là Người đứng đơn Tôi xin chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các thông tin và kế 

hoạch cam kết ở trong đơn đề xuất xin cấp vốn. Tôi sẽ đóng góp thời gian và nỗ lực vào 

kế hoạch sản xuất kinh doanh để thực hiện một cách hiệu quả, và tôi sẽ là người liên lạc 

chính với Ban Quản lý Dự án HP3 huyện, Ban quản lý xã trong mọi vấn đề liên quan đến 

việc thực hiện và các hoạt động theo như đề xuất. 
 …………, ngày ……tháng……..năm 202… 

Người đứng đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

  



Mẫu 3-1 

Mẫu Kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH 
 

 

Tên dự án: 

Mô tả sản phẩm và các đầu ra chính:  

Tên công ty: 

Địa điểm thực hiện dự án:  

Thời gian thực hiện dự án: (năm) 

Khoản vốn đề xuất từ Nguồn vốn dự án: (VND, %) 

Khoản đối ứng của Doanh nghiệp: (VND, %) 

Thông tin liên hệ của Doanh nghiệp và người phụ trách: 

 

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP (tối đa 5 trang) 
 

1.1 Tên, Địa điểm và Tình trạng pháp lý  

 

1.2 Mô tả sản phẩm và trang thiết bị sản xuất  

- Mô tả sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp  

- Chất lượng, sản lượng hàng tháng/năm và giá thành sản phẩm  

- Trang thiết bị (bao gồm: đất, nhà xưởng, máy móc, phương tiện vận chuyển,…) hiện 

Doanh nghiệp đang sở hữu và sử dụng   

- Năng lực sản xuất với trang thiết bị hiện có  

- Giá trị của trang thiết bị, chi phí vận hành và duy tu bảo trì thiết bị 

- Khối lượng thu mua nguyên liệu hiện tại, và địa điểm nhà cung cấp 

 

1.3 Thị trường, tiếp thị và kinh doanh (các câu hỏi có tính gợi ý) 

Khách hàng 

- Khách hàng hiện tại là ai và ở đâu? 

- Tại sao các khách hàng này mua sản phẩm của doanh nghiệp?  

Phân tích thị trường   

- Những nhà cung cấp nào đang bán sản phẩm cho nhóm khách hàng của doanh nghiệp?  

- Sản phẩm của doanh nghiệp và của các đối thủ cạnh tranh có gì khác nhau? 

- Giá bán của doanh nghiệp và của các đối thủ cạnh tranh có gì khác nhau? 

- Thị trường của sản phẩm này thay đổi như thế nào trong những năm qua?  

- Giá sản phẩm và các yêu cầu về chất lượng sẽ (có thể) thay đổi như thế nào trong những 

năm tới? Có bất kỳ chứng nhận hoặc dự báo nào không? (ví dụ: chứng nhận 4C, Rainforest, 

GAP) 

Chiến lược phát triển thị trường   

- Làm thế nào doanh nghiệp giữ khách hàng của mình và tiếp cận khách hàng mới?  

- Chất lượng sản phẩm và nhu cầu của thị trường hiện tại và thị trường mới ra sao? Có cơ 

chế chứng nhận nào không?  

- Kênh xúc tiến thương mại nào doanh nghiệp sẽ sử dụng?  

- Các rủi ro và cơ hội nào của doanh nghiệp có thể dự báo trong điều kiện thị trường thay 

đổi?  

 



1.4 Nguồn nhân lực 

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp  

- Đội ngũ quản lý   

- Cán bộ chuyên môn và lao động (công nhân)   

1.5 Các giai đoạn phát triển và tầm nhìn phát triển  

- Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động khi nào, quy mô và mô hình sản xuất lúc đó ra sao?  

- Đến nay thì doanh nghiệp đã phát triển ra sao?  

- Các mục tiêu của doanh nghiệp trong 5 – 10 năm tới là gì?  

- Các giải pháp chiến lược sắp tới để đạt được các mục tiêu đó?  

- Doanh nghiệp sẽ đầu tư cho các giải pháp phát triển này như thế nào?  

 

PHẦN 2. ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP (5-10 trang) 

2.1 Mục tiêu của dự án đầu tư bổ trợ cho doanh nghiệp  
- Doanh nghiệp sẽ tăng lợi nhuận như thế nào nếu được đầu tư?  

- Khối lượng sản phẩm sẽ tăng bao nhiêu, hoặc có tăng không?  

- Chất lượng sản phẩm sẽ cải thiện ra sao?  

- Năng lực thu mua nguyên liệu của doanh nghiệp sẽ tăng như thế nào?  

2.2 Mô tả tài sản đầu tư cần có  
- Các khoản đầu tư cần có nào để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã nêu trên? (nhà 

xưởng, máy móc, phương tiện vận chuyển, lấp đặt thiết bị, tập huấn, …) 

- Các hạng mục dự kiến? Mô tả từng hạng mục và mục đích của nó.  

2.3 Chi phí đầu tư và lợi nhuận ở cấp doanh nghiệp (chi tiết trong phụ lục)  

- Tổng chi phí đầu tư ở cấp doanh nghiệp là bao nhiêu? 

- Chi phí cho từng hạng mục ở cấp doanh nghiệp là bao nhiêu? (3 bảng báo giá trong điều 

kiện có thể) 

- Lợi nhuận tăng hàng năm của doanh nghiệp là bao nhiêu từ dự án?  

- Thời gian hoàn vốn trong bao lâu? 

2.4 Xác định và quản lý rủi ro 

- Những rủi ro nào có thể lường trước được trong sản xuất?  

- Chiến lược quản lý rủi ro 

2.5 Giấy phép, giao đất và các chính sách ưu đãi của chính phủ  

- Các loại giấy phép chính thức nào cần phải có để vận hành hoạt động hiện tại và thực hiện 

khoản đầu tư dự kiến?  

- Hoạt động đầu tư này cần mặt bằng (đất) không? Mặt bằng đó đã được xác định và giao 

khoán chưa?  

- Có hay không các chính sách ưu đãi của nhà nước chẳng hạn như ưu đãi cho vay, hỗ trợ 

ban đầu cho người sản xuất, tập huấn/đào tạo nhân sự hay các đầu vào khác? Làm thế nào để 

tận dụng các ưu đãi của nhà nước?   

2.6 Tiêu chuẩn môi trường và lao động  

- Hiện tại doanh nghiệp có gặp phải những rủi ro về môi trường nào không? Có tiên đoán 

trước những rủi ro nào khác không nếu thực hiện khoản đầu tư dự kiến? Kế hoạch quản lý 

môi trường.  

- Doanh nghiệp có tuân thủ các quy chuẩn về lao động cho nhân sự của mình như trong Luật 

lao động của Việt Nam không? Các yêu cầu cải thiện và kế hoạch hành động  

 

PHẦN 3. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 

 (2-6 trang) 

Kế hoạch công tác (bảng thông tin toàn diện)  

- Bảng kế hoạch công tác chi tiết để thực hiện hoạt động đầu tư, bao gồm khung thời gian 

thực hiện và đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện  

- Các mốc giải ngân nguồn vốn  

Ngân sách (bảng thông tin toàn diện, khuyên dùng Excel để tính toán) 



- Chi phí cho từng hạng mục đề xuất trong kế hoạch cấp vốn tổng thể?  

- Nguồn kinh phí đầu tư từ đâu, gồm cả nguồn vốn doanh nghiệp, vốn của nông dân, vốn 

vay, vốn cấp không từ dự án? Phần nào được đầu tư tiền mặt, Ban chỉ chuyển tiền mặt, 

không đầu tư hiện vật 

Bảng kế hoạch thị trường 

Ngân sách doanh 

nghiệp: 

Sản phẩm/dịch vụ của doanh 

nghiệp 

Vui lòng ghi loại doanh nghiệp 

cụ thể 

Giai đoạn 1: …. năm ( giai đoạn sản xuất: Tháng ... - Tháng ...) 

1. Phạm vi sản xuất Không có dự án Có dự án 

2. Sản xuất bán:      

3. Bán cho:     

4. Mô tả chính về mặt kỹ 

thuật: 

    

 

Bảng kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp 

Các mô tả chính 

 Không có dự án Có dự án Thời 

gian  

thực 

hiện 
Đơn vị 

Số 

đơn 

vị 

Đơn 

vị 

giá 

Trị 

giá 

Số 

đơn 

vị 

Đơn vị 

giá 

Trị 

giá 

Đầu ra   ---- ------ ------- ------- --------- ------  

--------------------------   ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Tổng đầu ra          

Đầu vào trung gian          

--------------------------   ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Tổng đầu vào trung gian          

Giá trị gia tăng          

Giá trị gia tăng trên kg đầu ra cơ bản          

--------------------------   ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Tổng lợi nhuận          

--------------------------   ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Lợi nhuận ròng          

--------------------------          

Lợi nhuận ròng trên lao động ngày  ------- ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Lợi nhuận ròng trên đầu ra cơ bản  ------- ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Chi phí đầu tư và khấu hao hằng năm  ------- ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Hạng mục 
 

        

Nhà cửa/ cơ sở          

--------------------------   ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Thiết bị/ máy móc          

--------------------------   ------- ------ ------- ------- --------- ------  

Tổng   ------- ------ ------- ------- --------- ------  

 

 

Kế hoạch tài chính 

File excel kế hoạch tài chính của doanh nghiệp cho dự án phải thể hiện được các nội dung sau: 

- Giá và số lượng sản phẩm được bán từng năm hoặc từng vụ 

- Chi phí chi tiết của khoản đầu tư xin cấp vốn ban đầu và ước giá trị khấu hao hàng năm 

(khấu hao = chi phí đầu tư/ước số năm sử dụng) 



- Chi phí thuê lao động mới cấp doanh nghiệp 

- Chi tiết vốn vận hành hàng năm gồm: mua nguyên liệu thô, điện, nước, xăng-dầu, vận 

chuyển, bảo trì, marketing, hay bất cứ chi phí nào khác 

- Tăng doanh thu và tiết kiệm cho doanh nghiệp từ hoạt động đầu tư của dự án 

- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của dự án.  

  



Mẫu 3-2 

Mẫu Kế hoạch kinh doanh danh cho Nhóm sản xuất  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH 

(tối thiểu trong 03 năm) 

 

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ NHÓM SAN XUẤT 

- Tên nhóm 

- Địa điểm 

- Người đại diện 

- Sản phẩm chủ yếu 

- Số thành viên nhóm 

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA NHÓM 

- Mô tả các sản phẩm,  

- Mô tả khu vực sản xuất, nguồn lực sản xuất hiện có (con người, diện tích…) 

- Mô tả và kết quả đầu ra dự kiến: Loại hình sản phẩm, sản lượng, năng suất dự kiến 

PHẦN III: KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG CỦA NHÓM 

- Phân tích thị trường: Bao gồm các cơ hội, xu hướng thị trường và rủi ro 

- Kế hoạch thị trường: Ai, tổ chức, cá nhân nào sẽ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm chính thức 

với nhóm?; Các điều khoản thỏa thuận về chủng loại sản phẩm, tiến độ giao hàng, thanh toán với 

các nhà bán lẻ gồn những nội dung dự kiến gì; Dự định liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh 

nông nghiệp là thành viên trong nhóm sản phẩm ra sao 

PHẦN IV: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA NHÓM 

-         Thể hiện các nội dung bao gồm các hàng mục đầu tư của dự án thông qua gói vốn theo 

nhóm và cả các khoản đầu tư của các thành viên trong nhóm bao gồm tiền mặt hoặc hiện vật 

 

PHẦN V: KẾ HOẠCH VỀ TÀI CHÍNH 

Thể hiện biên lợi nhuận ròng của mỗi loại cây trồng trên một diện tích đất, doanh thu 

hàng năm trên diện tích đất và thu nhập hàng năm của mỗi nhóm và mỗi thành viên 

 

Nội dung 

hoạt động 

ĐVT 

 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành tiền Dự 

kiến 

thời 

gian 

bắt 

đầu 

- 

kết 

thúc 

 

Kết 

quả 

mong 

đợi 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

% 

so 

với 

tổng 

ngân 

sách 

Tổng 

Nguồn vốn 

Đóng góp 

của Nhóm 

sản xuất 

(HTX) 

Hỗ 

trợ 

từ 

Dự 

án 

HP3 

Hiện 

vật 

Tiền 

mặt 

I) Hạng mục 

xây dựng, 

nhà lưới 

 

        

 

 



1.1            

1.2            

.....            

II) Hạng 

mục đầu tư 

thiết bị 

           

2.1            

2.2            

......            

III) Hạng 

mục sử 

dụng dịch 

vụ kỹ thuật 

           

3.1            

3.2            

 

PHẦN VI: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thể hiện kế hoạch thời gian bắt đầu thực hiện và kết thúc dự án 

- Thể hiện bố trí lao động, nhân sự và trách nhiệm thực hiện các hoạt động 

-Thể hiện các hoạt động phối kết hợp với các đối tượng tham gia thực hiện gói vốn 

  



Mẫu số 5-Thẩm định gói vốn 

 

UBND…….. 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: ….. Lạng Sơn, ngày ….. tháng … năm 202… 

  
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Đơn đăng ký cấp vốn số... ngày... tháng… năm 202  của Nhà đầu tư ….đề nghị 

hỗ trợ đầu tư dự án (Tên dự án) và hồ sơ dự án kèm theo; Hội đồng thẩm định (thành lập theo 

Quyết định….) báo cáo kết quả thẩm tra ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với Nhà đầu tư.... đầu tư vào 

Dự án....(Tên dự án) theo quy định như sau: 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM TRA 
1. Bản đề nghị số ........................................................................................................ 

2. Báo cáo dự án đầu tư .............................................................................................. 

3. Biên bản kiểm tra thực tế (Đối với dự án thực hiện trước thời điểm đề nghị ưu đãi, hỗ trợ): 

4. Ý kiến của các cơ quan liên quan: .......................................................................... 

5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

II. THÔNG TIN DỰ ÁN 
1. Tên dự án: ......................................................................................................... 

2. Lĩnh vực đầu tư: .................................................................................................. 

3. Mục tiêu và quy mô dự án: (Mục tiêu sản phẩm đầu ra của dự án, số lượng lao động dự kiến, 

các hạng mục đầu tư và diện tích đất sử dụng ….) 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: (nếu có theo quy định của Luật đầu tư) 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: (Tên doanh nghiệp) 

6. Địa điểm thực hiện dự án: ................................................................................... 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: …….(Trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể 

theo từng nguồn vốn doanh nghiệp huy động) 

8. Dự kiến mức vốn đề nghị Nhà nước hỗ trợ: .................................................... 

9. Thời gian thực hiện: ........................................................................................ 

10. Các thông tin khác (nếu có): ........................................................................... 

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
Tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp 

IV. Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ 
1. Hỗ trợ đầu tư: 

- Điều kiện đáp ứng: ................................................................................................... 

- Mức hỗ trợ: ............................................................................................................... 

- Thời gian hỗ trợ: ...................................................................................................... 

2. Ý kiến khác: ........................................................................................................... 

V. KẾT LUẬN 
Trên đây là ý kiến thẩm tra ưu đãi, hỗ trợ đối với Nhà đầu tư………… thực hiện Dự 

án…………………………, kính trình Ủy ban nhân dân.... xem xét, quyết định./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
 

- Cơ quan tham gia thẩm tra; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: …… 

CHỦ TỊCH HĐTĐ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 



Mẫu 6-1 

Mẫu hợp đồng cấp vốn của dự án 

(Dành cho Doanh nghiệp) 

 

Dưới đây là khung hợp đồng cấp vốn, các nội dung này sẽ được cụ thể hóa và chi tiết trên cơ sở 

nguyên tắc và thỏa thuận giữa hai bên thông qua các điều khoản của Hợp đồng. 

 

HỢP ĐỒNG CẤP VỐN 

GIỮA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG CHUỖI GIÁ TRỊ  

NÔNG NGHIỆP VÀ BÊN NHẬN CẤP VỐN 

 

Hợp đồng Cấp vốn số:…./2022/LS-

ARVC/ADB/DN…. 
Tiểu dự án thành phần số….. 

 

Căn cứ Hiệp định cấp vốn cho Dự án…… vốn vay số ………… giữa Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-UBND ngày ../…/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn việc 

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-... ngày ../…/202   của ……..việc phê duyệt các gói vốn 

cạnh tranh ……… 

.............. 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 202.... tại Ban quản lý  Dự án HP3 tỉnh Lạng Sơn chúng 

tôi gồm có: 

A. CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG: 

I. Bên cấp vốn: Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp (sau đây 

gọi tắt là bên A) đại diện gồm: 

1. Ông (bà):………………. Chức vụ: Giám đốc 

2. Ông (bà):………………. Chức vụ: Kế toán trưởng 

3……. 

- Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Điện thoại:02053.874.391 

- Số tài khoản:  9552.2.7908600Tại kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn. 

II. Bên nhận cấp vốn: Công ty……………… (Gọi tắt là bên B) đại diện gồm:  

1. Ông (bà):………………. Chức vụ: Giám đốc 

2. Ông (bà):………………. Chức vụ: Kế toán trưởng 

3. Địa chỉ: ................................................................; 

4. Điện thoại: ................... ;  Fax:....................................;  

5. Mã số thuế: ........................................................................;  

6. Số tài khoản: .................................. tại ..............................; 



7. Tên tài khoản: ....................................................................; 

  

Hai bên cùng thống nhất các điều khoản sau đây của hợp đồng: 

B. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG 

1. MỤC ĐÍCH 

1.1. Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam, Dự 

án Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát 

triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Tiểu hợp phần 

….. các gói vốn cạnh tranh để hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị và thị trường nhằm mục đích phát 

triển ngành trồng trọt tỉnh Lạng Sơn. 

1.2. Hợp đồng này là căn cứ để Bên A cấp vốn cho Bên B số tiền ……………………. 

Đồng Việt Nam (Số tiền bằng chữ: ……………………….) từ Tiểu hợp phần (tên tiểu hợp 

phần)…… trên tổng đầu tư dự án “……………………………..” là ……………………… Đồng 

Việt Nam (Số tiền bằng chữ: ………………………………………). 

1.3. Các khoản ngân sách cấp vốn cho Bên nhận cấp vốn của HP3 trong khuôn khổ Tiểu 

hợp phần …… chỉ được sử dụng cho các mục đích được quy định trong đề xuất do bên nhận cấp 

vốn gửi đến Ban QLDA HP3 bởi ông/bà .......................................(tên người đại diện) dựa trên 

Kêu gọi đề xuất ban hành ngày… tháng … năm….)  

1.4. Khi có sự không thống nhất giữa tài liệu đề xuất xin cấp vốn và Hợp đồng cấp vốn 

này, hợp đồng cấp vốn sẽ được sử dụng làm căn cứ pháp lý. Bên nhận cấp vốn cần xin phê chuẩn 

của Ban QLDA HP3 trước khi thực hiện bất kỳ một thay đổi lớn nào về bản chất của các hoạt 

động được cấp vốn. Trong trường hợp khoản cấp vốn không được sử dụng cho các mục đích 

được quy định trong Hồ sơ đề xuất xin cấp vốn do bên nhận cấp vốn gửi đến hay trong khuôn 

khổ thời gian  gia hạn  đã được đồng ý, mọi khoản cấp vốn sẽ được trả về cho Ban QLDA HP3. 

1.5. Khoản cấp vốn không được chuyển đổi, cho đơn vị hay người khác thuê lại. Khoản 

cấp vốn không được sử dụng để chi trả tiền thuế, các chi phí hay các khoản bồi thường khác cho 

đối tác kinh doanh mà không có bất kỳ sự đồng ý nào bằng văn bản của HP3. 

1.6. HỢP ĐỒNG NÀY CÓ THỜI HẠN KỂ TỪ NGÀY HỢP ĐỒNG CẤP VỐN CÓ 

HIỆU LỰC CHO ĐẾN NGÀY………………… 

2. TRÁCH NHIỆM 

2.1. Đơn vị nhận cấp vốn có trách nhiệm đảm bảo rằng dự án được thực hiện theo đúng 

các điều khoản của hợp đồng này và quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đơn vị nhận 

cấp vốn đồng ý để HP3, các nhà quản lý, các cán bộ của dự án không bị ảnh hưởng bởi các chi 

phí, thiệt hại, kiện cáo, bồi trường, trách nhiệm pháp lý bao gồm chi phí luật sư phát sinh hoặc 

kiện cáo đối với bên thứ ba có liên quan đến các các hoạt động được đơn vị nhận cấp vốn thực 

hiện trong khuôn khổ dự án được cấp vốn. Bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các khoản  thuế của 

Hợp đồng này đều thuộc trách nhiệm của Đơn vị nhận cấp vốn.  

2.2. Ban QLDA HP3 gửi tất cả các tài liệu liên quan đến người đứng đơn xin cấp vốn 

chính thông qua chi tiết liên lạc trong trang một của hợp đồng cấp vốn này. Nếu người đại diện 

của Đơn vị nhận cấp vốn thay đổi vì bất kỳ lý do gì, Bên cấp vốn sẽ có quyền chấm dứt khoản 

cấp vốn và thu hồi lại khoản cấp vốn đã được thực hiện. Việc quyết định chấm dứt hoặc tiếp tục 

cấp vốn sẽ căn cứ vào kết quả nghiên cứu về các mục tiêu và năng lực của đơn vị nhận cấp vốn 

với người lãnh đạo mới. 

3. MUA SẮM THIẾT BỊ HÀNG HOÁ 

3.1.Việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ sẽ được quy định bởi các điều khoản trong Phụ 

lục kèm theo hợp đồng (Kế hoạch mua sắm tài sản được xem như một phần của Hồ sơ xin cấp 



vốn) của Hợp đồng cấp vốn này. Toàn bộ việc mua sắm liên quan đến triển khai nguồn vốn cấp 

vốn hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bên nhận cấp vốn. Vai trò của Ban QLDA HP3 là xem xét, 

giám sát và hướng dẫn việc mua sắm do bên nhận cấp vốn tiến hành nhằm đảm bảo duy trì sự 

liêm chính, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 

3.2. Đơn vị nhận cấp vốn sẽ đảm bảo rằng tất cả các hàng hóa cấp vốn bởi gói vốn của HP3 

được bảo vệ khỏi những sự cố nguy hiểm trong quá trình vận chuyển, phân phối đến nơi sử dụng, 

cài đặt tại nơi sử dụng. Trong những trường hợp này, các tài sản cần được đảm bảo có thể được thay 

thế, sửa chữa. Đơn vị nhận cấp vốn cũng cần đảm bảo rằng bất kỳ tài sản nào cũng đều được sử 

dụng, duy trì một cách phù hợp với thực tế và mọi sự sửa chữa hay làm mới sẽ nhanh chóng được 

thực  hiện khi cần thiết 

3.3. Bên nhận cấp vốn đồng ý rằng: (i) Như một phần trong đề xuất tiểu dự án Bên nhận 

cấp vốn tự quyết định mua sắm loại hàng hóa, công trình hay dịch vụ, việc mua sắm dựa trên 

thời gian và mục tiêu hợp lý; (ii) hàng hóa và dịch vụ sẽ được mua sắm phù hợp với các nhu cầu 

đã được xác định và lịch trình thời gian trong Đề xuất xin cấp vốn;  (iii) Ban QLDA HP3 và Bên 

được cấp cấp vốn ghi nhận các nhu cầu mua sắm được xác định và kế hoạch mua sắm theo hợp 

đồng cấp vốn; (iv) Bên nhận cấp vốn mua sắm hàng hóa và dịch vụ như đã lên kế hoạch trong 

hợp đồng cấp vốn, theo Sổ tay mua sắm do Ban QLDA HP3 ban hành; (v) Bên nhận cấp vốn đưa 

ra các bằng chứng của việc mua sắm và các báo giá theo hợp đồng cấp vốn, như là một phần của 

báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ gửi đến Ban QLDA HP3; (vi) Dự án có thể thuê các nhà kiểm toán 

bên ngoài thực hiện kiểm toán ngẫu nhiên gói vốn cung cấp. 

4. QUYỀN SỞ HỮU HÀNG HÓA 

4.1. Bên nhận cấp vốn phải tuân thủ mọi quy định về sử dụng hàng hoá cả trong và sau 

khi hoàn thành tiểu dự án như đã thống nhất trong hợp đồng cấp vốn. 

4.2. Tất cả các hàng hóa/dịch vụ được cấp vốn được coi là tài sản của HP3, Ban điều phối 

Dự án HP3 chỉ uỷ quyền cho doanh nghiệp nhận cấp vốn đứng tên sở hữu hàng hoá, dịch vụ 

trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hàng hoá/dịch vụ chỉ thực sự là tài sản của Đơn vị nhận trợ 

khi doanh nghiệp nhận cấp vốn hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng cấp 

vốn.  

4.3. Đơn vị nhận cấp vốn cam kết sử dụng tài sản hình thành từ nguồn cấp vốn và có thể 

bổ sung các tài sản khác thuộc sở hữu của mình để thế chấp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của 

mình theo Hợp đồng này một cách vô điều kiện và ngay khi có yêu cầu của HP3 hoặc tổ chức kế 

thừa quản lý, thực hiện hợp đồng cấp vốn theo quyết định của PSC. Các biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng thực hiện theo các quy định của Chính phủ Việt Nam về giao dịch đảm bảo. 

4.4. Đơn vị nhận cấp vốn có trách nhiệm bảo quản, bảo trì, duy tu bảo dưỡng đảm bảo 

việc khai thác vận hành tốt nhất tài sản cho việc triển khai Đề xuất đầu tư chi tiết trong quá trình 

thực hiện Hợp đồng. Trường hợp đóng dự án trong khi thực hiện, việc chấm dứt dự án do đơn vị 

nhận cấp vốn hoặc căn cứ vào sự vi phạm các thỏa thuận, các thiết bị được cấp vốn sẽ được thu 

hồi về HP3 hoặc tổ chức kế thừa quản lý, thực hiện hợp đồng cấp vốn theo quyết định của PSC. 

4.5. Đơn vị nhận cấp vốn sẽ thực hiện quy trình báo cáo đối với các thiết bị được cấp vốn 

và định kỳ cập nhật các báo cáo này. Đơn vị nhận cấp vốn có trách nhiệm đối với các tài sản và 

trong trường hợp cần thiết có thể mua bảo hiểm cho các tài sản này để nhằm chống lại các rủi ro 

về mất mát, cháy nổ, v.v… 

5. GIẢI NGÂN 

5.1. Các đợt giải ngân được chuyển khoản đến tài khoản tại ngân hàng thương mại đã 

được đăng ký và quản lý bởi doanh nghiệp. Đối với mỗi khoản thanh toán từ số tiền cấp vốn, bên 

nhận khoản cấp vốn phải cung cấp bằng chứng cho thấy số tiền đó đã nhận và được sử dụng theo 

hợp đồng. 



5.2. Khoản cấp vốn sẽ được chia thành các đợt giải ngân khác nhau. Đợt thanh toán tiếp 

theo sẽ được giải ngân sau năm thứ nhất của dự án, trên cơ sở (i) bên thụ hưởng đã gửi đề nghị 

và kèm theo (ii) các văn bản chứng minh cho việc sử dụng vốn đã cấp, khối lượng công việc 

hoàn thành theo kế hoạch của hợp đồng cấp vốn và (iii) báo cáo tiến độ giữa kỳ của đơn vị nhận 

cấp vốn và báo cáo theo dõi giám sát giữa kỳ của Ban QLDA HP3.  

5.3. Đóng góp bằng tiền mặt bên thụ hưởng phải giải ngân trong khi thực hiện giai đoạn 

đầu thực hiện tiểu dự án. Bên nhận cấp vốn chỉ có thể yêu cầu xin cấp cấp vốn lần hai sau khi 

giải ngân đầy đủ đóng góp bằng tiền mặt của người hưởng lợi theo kế hoạch công việc được 

thống nhất. 

5.4. Bên nhận khoản cấp vốn phải thông báo cho Ban QLDA HP3 bằng văn bản về mọi 

sự chậm trễ trong việc đạt được các mốc đã đặt ra và nguyên nhân cho sự chậm trễ đó. Những 

khoản thanh toán đã được lên kế hoạch cho lần giải ngân tiếp theo sẽ bị giữ lại nếu các báo cáo 

kê khai chi tiêu của bên nhận cấp vốn cho thấy số dư từ việc sử dụng số tiền giải ngân trước đó 

chưa được thanh toán hết. Bất kỳ thời điểm nào trong suốt giai đoạn nhận cấp vốn, bên nhận cấp 

vốn có thể yêu cầu Ban QLDA HP3 điều chỉnh “Kế hoạch thanh toán” để phản ánh tốt hơn kế 

hoạch công việc hiện tại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu dòng tiền của bên nhận cấp vốn nhưng yêu 

cầu này phải được chứng minh rõ ràng. 

6. KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6.1. Ban QLDA HP3 sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho Bên nhận  cấp vốn trong việc chuẩn bị 

soạn thảo các báo cáo kê khai chi tiêu, dựa vào đó Bên nhận cấp vốn có thể yêu cầu BQLDA 

HP3 tiến hành đợt giải ngân lần tiếp theo. Ban QLDA HP3 chịu trách nhiệm tổng thể trong việc 

đảm bảo các đợt giải ngân được tiến hành đúng thời gian, tuân thủ quy trình mua sắm và các quy 

trình kế toán cũng như kiểm toán cần thiết được thực hiện theo các yêu cầu chung của tiểu dự án.  

6.2. Bên nhận cấp vốn phải ý thức được các nghĩa vụ tài chính của mình theo hợp đồng 

cấp vốn và đóng góp phù hợp để đáp ứng được các yêu cầu. Hợp đồng cấp vốn yêu cầu nguồn 

vốn cấp vốn phải được trả lại trong trường hợp chấm dứt hợp đồng cấp vốn và nguồn vốn sử 

dụng mà không đạt được các mục tiêu đã cam kết thì phải trả về cho Ban QLDA HP3 để tái phân 

bổ. 

6.3. Bên nhận cấp vốn phải trình cho Ban QLDA HP3 báo cáo kê khai chi tiêu kèm với 

các chứng từ gốc (hoá đơn, biên lai, tờ khai bằng văn bản…). Ban QLDA HP3 phải lưu các bản 

gốc theo quy định hiện hành. Bên thụ hưởng phải cung cấp bằng chứng bằng văn bản cho cả 

khoản cấp vốn và khoản đóng góp bằng tiền mặt của bên thụ hưởng vào tiểu dự án. BQLDA 

HP3 có thể giữ lại số tiền thanh toán đã lên kế hoạch hoặc yêu cầu tạm ngưng các hoạt động cấp 

vốn nếu các báo cáo kê khai chi tiêu đã quá hạn hoặc có bằng chứng bằng văn bản chứng minh 

việc sử dụng vốn cấp vốn không đầy đủ. 

6.4. Bên nhận cấp vốn phải chuẩn bị báo cáo cuối cùng vào cuối tiểu dự án cấp vốn phản 

ánh đầy đủ các hoạt động, nguồn lực và các khoản chi liên quan đến tiểu dự án cấp vốn. Bên thụ 

hưởng vốn cấp vốn phải trình bản báo cáo vốn cấp vốn cuối cùng nói trên càng sớm càng tốt 

nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày tiểu dự án kết thúc. 

6.5. Các khoản chi tiêu vốn cấp vốn có thể được kiểm toán nếu cần theo quy trình kiểm 

toán tài chính tổng thể của Ban QLDA HP3. Bên nhận cấp vốn phải hợp tác toàn diện với kiểm 

toán viên của Ban QLDA HP3 và sẽ chuẩn bị mọi sổ sách ghi chép, hồ sơ và các thông tin khác 

có liên quan đến kiểm toán các nguồn vốn của Ban QLDA HP3 mà kiểm toán viên yêu cầu. 

Người đứng đơn xin cấp vốn chính và các tổ chức cộng tác phải chịu trách nhiệm hoàn lại mọi 

khoản vốn cấp vốn được phát hiện sử dụng sai mục đích và mọi hoạt động khắc phục phải được 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

6.6.Sổ sách kế toán, các báo cáo và báo cáo tài chính cũng như các tài liệu khác như hóa 

đơn gốc, biên lại v/v và bất kỳ các báo cáo nào liên quan đến sự hỗ trợ Dự án HP3, bao gồm sổ 



sách kế toán, báo cáo và báo cáo tài chính liên quan đến các những nội dung được đề cập ở trên 

sẽ cần phải được đơn vị nhận cấp vốn lưu giữ trong thời gian tối thiểu 5 năm (hoặc theo yêu cầu 

của pháp luật Việt Nam về Quy định báo cáo tài chính) sau khi nộp các báo cáo tài chính và báo 

cáo tiến độ. HP3 sẽ đưa ra thời gian yêu cầu một cách hợp lý cho các báo cáo có liên quan đối 

với đơn vị nhận cấp vốn về những hoạt động được Dự án HP3 cấp vốn.  

7. BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

7.1  Đơn vị nhận cấp vốn sẽ nộp một bản sao báo cáo tiến độ và các báo cáo cuối cùng 

vào ngày được nêu trong “Yêu cầu báo cáo”. Các báo cáo sẽ cung cấp thông tin về tiến độ đạt 

các mục tiêu của dự án cấp vốn và những kết quả mong đợi . Đơn vị nhận cấp vốn cũng sẽ báo 

cáo ngay cho HP3 về những sự phát triển đáng kể tác động tích cực và tiêu cực đến kết quả đầu 

ra của dự án.  

7.2 Đơn vị nhận cấp vốn sẽ thông báo cho HP3 bằng văn bản đối với mọi sự chậm trễ 

trong việc nộp báo cáo theo yêu cầu. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Hợp 

đồng, đơn vị nhận cấp vốn có thể gửi văn bản cho HP3 về những thay đổi đối với “Lịch trình 

thanh toán và Yêu cầu báo cáo” để phản ánh tốt nhất về kế hoạch công việc hiện nay. HP3 có thể 

từ chối thanh toán hoặc đình chỉ việc thanh toán đối với việc nộp  báo cáo quá hạn. 

8. KẾT THÚC CẤP VỐN 

8.1. Kết thúc cấp vốn: Sau khi nhận được các báo cáo cuối cùng từ bên nhận cấp vốn, 

Ban QLDA HP3 sẽ bắt đầu thực hiện các thủ tục để kết thúc cấp vốn. Thủ tục này bao gồm việc 

thu thập và phê duyệt tất cả các bản kê khai chi tiêu và báo cáo tiến độ cần thiết, bất cứ phần vốn 

cấp vốn chưa được chi tiêu phải được hoàn trả lại Ban QLDA HP3 và thông báo việc kết thúc 

cấp vốn thông qua công văn kết thúc được Ban QLDA HP3 gửi cho bên nhận cấp vốn.Giá trị 

khối lượng hoàn thành bên nhận vốn cấp vốn nhận được công văn kết thúc từ Ban QLDA HP3 

kèm theo kết quả được phê duyệt, thể hiện rằng tất cả các nghĩa vụ đã được thực hiện theo yêu 

cầu. 

9. CÔNG BỐ THÔNG TIN 

9.1 Đơn vị nhận cấp vốn sẽ gửi cho Ban QLDA HP3 bản sao của mọi thông báo về khoản 

cấp vốn cũng như kết quả các hoạt động được Dự án HP3 cấp vốn và mọi ấn phẩm liên quan đến 

nguồn vốn. Trong tất cả các ấn phẩm đề cập đến việc đầu tư bởi nguồn vốn và quảng bá liên 

quan đến vốn(bao gồm in ấn, video, truyền hình, email, v/v), đơn vị nhận cấp vốn cần có câu 

“Dự án này được cấp vốn bởi Ban QLDA HP3 với sự hỗ trợ về tài chính bởi Ngân hàng 

Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam. Mọi ý kiến được nêu ra tại đây là của 

tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ban quản lý Dự án HP3, Chính phủ 

Việt Nam và ADB”. Bản sao tất cả các ấn phẩm của Quỹ sẽ được chuyển tiếp cho HP3. Đơn vị 

nhận cấp vốn sẽ thông báo cho HP3 về mọi Dự án Hội thảo, sự kiện quảng bá, các biên bản liên 

quan trong giai đoạn được cấp vốn.  

10. TẠM NGƯNG VÀ HỦY CẤP VỐN 

10.1. Ban QLDA HP3 có quyền chấm dứt cấp vốn ở bất cứ thời điểm nào nếu: (i) Bên 

nhận cấp vốn không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng Cấp vốn; (ii) Bên nhận cấp vốn để 

xảy ra những chậm trễ nghiêm trọng trong khi thực hiện Tiểu dự án và BQLDA HP3 cho rằng 

tiểu dự án không thể đạt được các mục tiêu đề ra; (iii) Bên nhận cấp vốn không thể trình báo cáo 

tài chính hoàn chỉnh; (iv) Bên nhận cấp vốn không thể trình bản sao chứng từ để hoàn thành báo 

cáo tài chính; (v) không có số liệu kế toán chính xác trong hồ sơ tài chính; (vi) cung cấp tài liệu 

hoặc thông tin sai lệch; (vii) nguồn vốn cấp vốn được dùng để cấp vốn cho các chi phí không 

được Ban QLDA HP3 phê duyệt và thực hiện các hoạt động không được phê duyệt; (viii) Bên 

nhận cấp vốn chấm dứt dự án. 

10.2. Trong trường hợp huỷ cấp vốn, bên nhận cấp vốn  phải hoàn trả tất cả các khoản 

nhận cấp vốn về tài khoản của Ban QLDA HP3. Người đứng đơn xin cấp vốn chính phải chịu 



trách nhiệm hoàn lại bất kỳ khoản vốn cấp vốn nào đã sử dụng sai mục đích và thực hiện các 

hoạt động khắc phục theo quy định hiện hành. 

11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Các bên tham gia vào hợp đồng này sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết mọi tranh chấp, bất 

đồng hay khiếu nại liên quan đến Hợp đồng cấp vốn này một cách hòa giải. Mọi bất đồng không 

thể giải quyết bằng thỏa thuận của các bên cuối cùng sẽ được giải quyết ở tòa án kinh tế Lạng 

Sơn cho khuôn khổ của Hợp đồng cấp vốn được thực hiện. 

12. HẠN CHẾ VÀ THAY ĐỔI 

Ban QLDA HP3 không có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ nào khác hay bổ sung cho người 

nhận cấp vốn cho mục đích của hoạt động này hay bất kỳ các mục đích nào khác. Mọi thay đổi, 

bổ sung hay xóa bỏ các điều khoản và điều kiện nêu ra trong Hợp đồng cấp vốn này chỉ có thể 

được thể hiện trên văn bản và được hai bên Ban QLDA HP3 và người nhận cấp vốn cùng thống 

nhất.  

13. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

Bên nhận cấp vốn hay Ban QLDA HP3 không phải chịu trách nhiệm với bên còn lại cho 

sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ nào đã đề cập trong hợp đồng 

cấp vốn này khi sự thất bại đó là do hoả hoạn bất ngờ, lũ lụt, cháy nổ, sét, bão, động đất, lún đất, 

lệnh của toà án hoặc sự can thiệp của Chính Phủ, dân biến, nổi loạn, chiến tranh, đình công, bạo 

động của người lao động, nằm ngoài tầm kiểm soát mà không có lỗi hoặc sự lơ là của bên nhận 

cấp vốn hay Ban QLDA HP3. 

14. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 

14.1 Hợp đồng cấp vốn này bao gồm 13 Điều,….trang, ….Phụ lục  

14.2 Hợp đồng này được lập thành 08 (bốn) bản, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản có 

giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

BÊN NHẬN CẤP VỐN 

DOANH NGHIỆP… 

 

 

Ký, ghi rõ họ tên, dấu 

BÊN CẤP VỐN 

BAN QUẢN LÝ  DỰ ÁN HP3 

 

 

Ký, ghi rõ họ tên, dấu 

(Trong quá trình thực hiện, các nội dung của mẫu này được dùng để làm căn cứ cho đàm phàn 

và ký kết hợp đồng) 

 

PHỤ LỤC KÈM THEO HỢP ĐỒNG 

 

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG CỦA DỰ ÁN 

Mô tả hoạt động Ước tính các chi phí 

(tỷ giá) 

Phương pháp mua 

sắm 

Ghi chú 

Hàng hóa    

    

    

Công trình    

    

    

Dịch vụ    

    

    

TỔNG CỘNG    



 

  



KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN TƯ (CO) CHO DOANH NGHIỆP 

Mô tả hoạt động Ước tính các chi phí 

(tỷ giá) 

Phương pháp mua 

sắm 

Ghi chú 

Hàng hóa    

    

Công trình    

    

Dịch vụ    

    

TỔNG CỘNG    

 



KÊ KHAI CHI TIÊU 

Cần nộp cùng với báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ 

Bên hưởng lợi: …………………………… Số cấp vốn: …………………………… 

Người đứng đơn xin cấp vốn chính: ……………………Giai đoạn báo cáo: ……… 

TT 
Các hạng mục chi 

được phê duyệt 

Tổng chi phí 

ước tính 

(đồng) 

Chi phí 

thực tế 

(đồng) 

Hóa 

đơn 

số/ngày 

Chênh 

lệch 

(Số tiền 

còn lại) 

đồng 

Giải thích rõ 

về số chênh 

lệch 

I. 
Vật liệu tiêu hao 

(đầu vào) 

       

  

             

II. 

Dịch vụ phát triển 

kinh doanh và tập 

huấn  

       

  

             

III. 

Vật liệu không tiêu 

hao (thiết bị và 

máy móc) 

       

  

             

C. Tổng chi phí      

Họ và tên người đứng đơn chính: ………………………….…………………… 

Chữ ký: ………………………………………………..  Ngày: ………………… 

 

 

  



Mẫu 6-2 

Mẫu hợp đồng cấp vốn của dự án 

(Dành cho đối tượng là Nhóm sản xuất) 

 

Trong quá trình thực hiện, hợp đồng cấp vốn sẽ được cụ thể hóa theo các nội dung sau 

đây trên cơ sở nguyên tắc và các thỏa thuận với bên nhận cấp vốn. 

 

HỢP ĐỒNG CẤP VỐN 

GIỮA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG CHUỖI GIÁ TRỊ  

NÔNG NGHIỆP VÀ BÊN NHẬN CẤP VỐN 

 

Căn cứ Hiệp định cấp vốn cho Dự án…… vốn vay số ………… giữa Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-UBND ngày ../…/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn việc 

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-... ngày ../…/202   của ……..việc phê duyệt các gói vốn 

cạnh tranh ……… 

Cấp vốn Tiểu dự án 

Hợp đồng Cấp vốn số: …./2022/LS-

ARVC/ADB/HTX-… 
Tiểu dự án thành phần số….. 

 

Các bên tham gia 

Bên thứ 1 

Người đứng đơn xin cấp vốn chính đại diện Nhóm sản xuất (Xem thư cấp vốn 

nhóm trong phụ lục 2 của hợp đồng cấp vốn này) 

 

Bên thứ 2 
Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp(gọi tắt là Ban 

QLDA HP3) 

  

Thông tin liên lạc 

 Người đứng đơn BQLDA 

Họ và tên:   

Địa chỉ:   

Điện thoại:   

Fax:   

E-mail:   

Số tài khoản ngân 

hàng: 

  

 

Đơn đăng ký cấp vốn cho Tiểu dự án nộp cho Ban QLDA HP3 được xác định trong lịch 

trình dưới đây và sau đây được gọi là “Tiểu dự án” đã được Ban QLDA HP3  và Ban Tiểu dự án 

phê duyệt, tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng cấp vốn này. 

MÔ TẢ PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tên phương án: 

 

Ngày bắt đầu: 

 
Ngày kết thúc: 



Số tiền được cấp vốn: 

 

Phần đóng góp của bên hưởng lợi: 

 

1. MỤC ĐÍCH 

1.1 Dự án Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ 

tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn nhằm mục 

đích hỗ trợ nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh cho các Tổ nhóm. Các phương án do 

Ban QLDA HP3  điều phối và quản lý với sự hỗ trợ của Ban Quản lý  Dự án HP3 tỉnh Lạng Sơn. 

1.2 Các khoản ngân sách cấp vốn cho bên nhận cấp vốn sẽ chỉ được sử dụng cho các 

mục đích được quy định trong đề xuất do bên nhận cấp vốn gửi đến BQLDA bởi  

__________________________ (Người xin cấp vốn) dựa trên kêu gọi đề xuất ban hành vào 

____________ (ngày).   

1.3 Khi có sự không thống nhất giữa tài liệu đề xuất xin cấp vốn và hợp đồng cấp vốn 

này, hợp đồng cấp vốn sẽ được sử dụng. Bên nhận cấp vốn cần xin phê chuẩn của BQLDA trước 

khi thực hiện bất kỳ một thay đổi lớn nào về bản chất của các hoạt động được cấp cấp vốn. 

Trong trường hợp khoản cấp vốn không được sử dụng cho các mục đích như vậy theo thời gian 

cấp vốn quy định trong trang 1 của hợp đồng cấp vốn này hay trong khuôn khổ gia hạn khoảng 

thời gian này được đồng ý, mọi khoản cấp vốn sẽ được trả về cho BQLDA. 

1.4 Khoản cấp vốn không được chuyển đổi, cho thuê lại cho đơn vị hay người khác. 

Khoản cấp vốn không được sử dụng để chi trả tiền thuế, các chi phí hay các khoản bồi thường 

khác cho đối tác kinh doanh. 

2. TRÁCH NHIỆM 

2.1 Bên nhận cấp vốn có trách nhiệm đảm bảo Tiểu dự án được quản lý theo các điều 

khoản của hợp đồng cấp vốn này và theo luật pháp đang được áp dụng. Bên nhận cấp vốn có 

trách nhiệm đóng các loại thuế, phí và lệ phí. 

2.2 Bên nhận cấp vốn cam kết sử dụng và quản lý nguồn vốn từ Dự án một cách hiệu 

quả và bền vững, số vốn cấp vốn của Dự án sẽ được sử dụng theo hình thức cho vay quay vòng 

cho các thành viên trong nhóm  

2.3 Ban QLDA HP3 gửi tất cả các tài liệu liên quan đến Người đứng đơn xin cấp vốn 

chính thông qua chi tiết liên lạc trong trang một của hợp đồng cấp vốn này. Ban QLDA HP3 có 

quyền chấm dứt cấp vốn trong trường hợp Người đứng đơn xin cấp vốn chính chấm dứt tham gia 

vào dự án. 

3. MUA SẮM THIẾT BỊ, HÀNG HOÁ 

3.1 Việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ sẽ được quy định bởi các điều khoản trong phụ 

lục 1 (kế hoạch mua sắm) của hợp đồng cấp vốn này. Toàn bộ việc mua sắm liên quan đến triển 

khai nguồn vốn cấp vốn hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bên nhận cấp vốn. Vai trò của Ban 

QLDA là xem xét, giám sát và hướng dẫn việc mua sắm do bên nhận cấp vốn tiến hành, qua đó 

đảm bảo duy trì sự liêm chính, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. 

3.2 Bên nhận cấp vốn cần đảm bảo tất cả các hàng hóa được mua từ tiền cấp vốn sẽ được 

bảo hiểm (nếu cần thiết) khỏi các rủi ro xảy ra khi mua, vận chuyển và giao hàng cho đến việc sử 

dụng hay lắp đặt. Bên nhận cấp vốn cần đảm bảo mọi trang thiết bị liên quan đến các hoạt động 

được vận hành và bảo trì tại mọi thời điểm phù hợp với tiến độ đã đề ra; trong trường hợp thiết bị 

hư hỏng cần có biện pháp sửa chữa kịp thời đảm bảo tiến độ đề ra. 

3.3 Bên nhận cấp vốn đồng ý rằng: (i) hàng hóa, công trình hay dịch vụ được chi tiêu từ 

khoản cấp vốn sẽ được mua sắm ở chi phí hợp lý, đồng thời có cân nhắc đến các yếu tố liên quan 

khác như thời gian giao hàng, tính hiệu quả và đáng tin cậy của hàng hóa; (ii) hàng hóa và dịch 

vụ sẽ được sử dụng duy nhất cho việc triển khai các hoạt động được xác định trong kế hoạch 

công việc; (iii) hàng hóa và dịch vụ sẽ được mua sắm phù hợp với các nhu cầu đã được xác định 

và lịch trình thời gian trong đề xuất xin cấp vốn; (iv) hàng hóa và dịch vụ được mua sắm phải có 



tối thiểu ba báo giá khi có thể; (v) Bên nhận cấp vốn phải tập hợp toàn bộ hồ sơ chứng từ liên 

quan đến việc mua sắm để phục vụ cho việc thanh quyết toán; khi các đoàn giám sát yêu cầu, 

đưa ra bằng chứng về việc mua sắm và các báo giá như là một phần của báo cáo giữa kỳ và cuối 

kỳ nộp cho Ban QLDA.  

4. QUYỀN SỞ HỮU HÀNG HÓA 

4.1.  Bên xin cấp vốn sẽ tuân thủ mọi quy định về sử dụng hàng hoá trong Dự án (cả trong 

và sau khi hoàn thành Tiểu dự án) như đã thống nhất trong mô tả tiểu dự án. Tất cả các hàng hoá 

được mua (bao gồm vật tư, thiết bị, dữ liệu và thông tin) là tài sản của Dự án Hợp phần 3: Cơ sở hạ 

tầng chuỗi giá trị nông nghiệp  tỉnh Lạng Sơn trong suốt thời hạn thực hiện Tiểu dự án được cấp 

vốn. Bên nhận (bên thụ hưởng) sẽ có quyền sở hữu tài sản đối với hàng hoá đã mua chỉ khi Tiểu 

dự án cấp vốn kết thúc thành công. Bên nhận cấp vốn có trách nhiệm trông coi, quản lý tất cả các 

tài sản và cung cấp dịch vụ bảo trì các thiết bị cũng như chịu trách nhiệm sử dụng các thiết bị đã 

mua chỉ cho các hoạt động Tiểu dự án trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án và cho mục đích 

chung của Bên xin cấp vốn/bên thụ hưởng sau khi Tiểu dự án kết thúc. Trong trường hợp cần thiết, 

bên xin cấp vốn cần mua bảo hiểm cho tài sản này để bảo vệ tài sản trong trường hợp cướp bóc, 

trộm cắp, hoả hoạn, v.v… Trong trường hợp bên thụ hưởng chính chấm dứt hoạt động trong giai 

đoạn triển khai Tiểu dự án, Bên nhận cấp vốn chấm dứt tiểu dự án, hay thực hiện không đúng hoặc 

vi phạm hợp đồng cấp vốn, Ban QLDA có thể thu hồi các trang thiết bị đã mua để tái phân bổ. 

5. GIẢI NGÂN  

5.1 Các đợt giải ngân sẽ được chuyển khoản đến tài khoản tại ngân hàng thương mại đã 

được đăng ký của Người đứng đơn chính. Đối với trường hợp của nhõm sản xuất (HTX), các 

thành viên nhóm tham gia Hợp đồng Cấp vốn sẽ chính thức uỷ quyền một thành viên làm chủ tài 

khoản. Đối với mỗi khoản thanh toán từ số tiền cấp vốn, bên nhận khoản cấp vốn sẽ cung cấp 

bằng chứng cho thấy số tiền đó đã được sử dụng theo hợp đồng. 

5.2 Khoản cấp vốn sẽ được giải ngân 01 lần sau khi hoàn thành dự án, nghiệm thu và 

đưa vào sử dụng. 

5.3 Sau khi nhận báo cáo tiến độ giữa kỳ mô tả việc thực hiện tốt các mốc giữa kỳ và các 

điều kiện, Ban QLDA sẽ xem xét báo cáo, tiến hành khảo sát thực địa và xác nhận việc sử dụng 

chính xác đợt giải ngân đầu tiên và phê duyệt bằng văn bản đợt thanh toán thứ 2. Ban QLDA 

chuẩn bị lệnh thanh toán và Trưởng Ban QLDA ký. Với (i) “Lệnh thanh toán” này cùng với (ii) 

“Yêu cầu thanh toán” từ bên thụ hưởng, (iii) bảng “Kê khai Chi tiêu” (bản gốc) cho việc sử dụng 

số tiền trong đợt giải ngân đầu tiên và (iv) báo cáo theo dõi và giám sát giữa kỳ, BQLDA sẽ thực 

hiện chuyển tiền từ tài khoản Ban QLDA sang tài khoản của bên thụ hưởng.  

5.4. Bên nhận khoản cấp vốn phải thông báo cho Ban QLDA bằng văn bản về mọi sự 

chậm trễ trong việc thực hiện các tiến độ đã đề ra và nguyên nhân cho sự chậm trễ đó. Những 

khoản thanh toán đã được lên kế hoạch cho lần giải ngân tiếp theo có thể sẽ bị giữ lại nếu các 

báo cáo kê khai chi tiêu của bên nhận cấp vốn cho thấy số dư tiền mặt lớn từ việc sử dụng số tiền 

giải ngân trước đó. Bất kỳ thời điểm nào trong suốt giai đoạn nhận cấp vốn, Bên nhận cấp vốn có 

thể yêu cầu Ban QLDA điều chỉnh “Kế hoạch thanh toán” để phản ánh tốt hơn kế hoạch công 

việc hiện tại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu dòng tiền của bên nhận cấp vốn nhưng yêu cầu này phải 

được chứng minh rõ ràng. 

6. KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6.1 Người đứng đơn xin cấp vốn chính cần phải hoàn toàn ý thức được các nghĩa vụ tài 

chính của mình theo hợp đồng cấp vốn và đóng góp phù hợp để đáp ứng được các yêu cầu này. 

Người đứng đơn xin cấp vốn chính là người nhận cấp vốn chính và chịu trách nhiệm đảm bảo 

nguồn vốn cấp vốn được thực hiện theo kế hoạch công việc đã được thống nhất và tuân theo hợp 

đồng cấp vốn, đảm bảo báo cáo theo chuẩn mực yêu cầu. 

6.2 Ban QLDA và Đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC sẽ hỗ trợ Người đứng đơn xin cấp 

vốn soạn thảo một bản báo cáo kê khai chi tiêu mà dựa vào đó Người đứng đơn xin cấp vốn 

chính có thể yêu cầu việc tiến hành đợt giải ngân lần 2 theo kế hoạch. Ban QLDA chịu trách 



nhiệm tổng thể trong việc đảm bảo các đợt giải ngân được tiến hành theo kế hoạch, quy trình 

mua sắm phù hợp được theo dõi và quy trình kế toán cũng như kiểm toán cần thiết được thực 

hiện theo các yêu cầu chung của Tiểu dự án.  

6.3 Bên thụ hưởng (bên nhận vốn cấp vốn) phải hoàn toàn ý thức được các nghĩa vụ tài 

chính của mình theo hợp đồng cấp vốn và đóng góp phù hợp để đáp ứng được các yêu cầu. Theo 

hợp đồng cấp vốn, nguồn vốn cấp vốn phải được trả lại trong trường hợp chấm dứt hợp đồng cấp 

vốn và nguồn vốn sử dụng mà không đạt được các mục tiêu đã cam kết thì phải được trả về cho 

Ban QLDA để tái phân bổ. 

6.4 Bên nhận cấp vốn sẽ phải trình cho Ban QLDA báo cáo kê khai chi tiêu kèm với các 

chứng từ gốc (hoá đơn, biên lai, tờ khai bằng văn bản, vv).  Ban QLDA cũng phải lưu các bản 

gốc và giữ lại trong nhiều năm như đã được quy định cụ thể bởi luật pháp Việt Nam. Bên thụ 

hưởng phải cung cấp bằng chứng bằng văn bản cho cả khoản cấp vốn và khoản đóng góp bằng 

tiền mặt của bên thụ hưởng vào tiểu dự án. Ban QLDA có thể giữ lại số tiền thanh toán đã lên kế 

hoạch hoặc yêu cầu tạm ngưng các hoạt động cấp vốn nếu các báo cáo kê khai chi tiêu đã quá 

hạn hoặc bằng chứng bằng văn bản về việc sử dụng vốn cấp vốn không đầy đủ. 

6.5 Bên thụ hưởng vốn cấp vốn sẽ phải chuẩn bị báo cáo cuối cùng vào cuối Tiểu dự án 

cấp vốn theo biểu mẫu mà Ban QLDA phê duyệt, biểu mẫu này phải phản ánh đầy đủ các hoạt 

động, nguồn lực và các khoản chi liên quan đến Tiểu dự án cấp vốn. Bên thụ hưởng vốn cấp vốn 

phải trình bản báo cáo vốn cấp vốn cuối cùng nói trên càng sớm càng tốt nhưng phải trong vòng 

45 ngày sau khi Tiểu dự án kết thúc. 

6.6 Các khoản chi tiêu vốn cấp vốn có thể sẽ được kiểm toán nếu cần theo quy trình 

kiểm toán tài chính tổng thể của Ban QLDA. Bên thụ hưởng vốn cấp vốn sẽ hợp tác toàn diện 

với kiểm toán viên của BQLDA và sẽ chuẩn bị mọi sổ sách ghi chép, hồ sơ và các thông tin khác 

có liên quan đến kiểm toán các nguồn vốn của Ban QLDA mà kiểm toán viên yêu cầu. Người 

đứng đơn xin cấp vốn chính và các tổ chức cộng tác sẽ chịu trách nhiệm hoàn lại mọi khoản vốn 

cấp vốn được phát hiện là đã bị sử dụng sai mục đích và mọi hoạt động khắc phục phải được 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

7. BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

7.1 Việc báo cáo tiến độ, giám sát và đánh giá việc triển khai vốn cấp vốn bao gồm 3 

bước: (i) kiểm tra thực địa ban đầu; (ii) kiểm tra thực địa giữa kỳ báo cáo mốc giữa kỳ và khảo 

sát thực địa sau đó; và (iii) báo cáo đánh giá cuối cùng bao gồm khảo sát thực địa. BQLDA chịu 

trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động giám sát và đánh giá còn bên nhận vốn cấp vốn có trách 

nhiệm nộp báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối kỳ. Mỗi đề xuất sẽ có những chỉ số kết quả thực hiện 

rõ ràng, mốc giữa kỳ và các mục tiêu cuối cùng mà qua đó có thể đánh giá được tiến độ. Những 

chỉ số này đã được Ban QLDA và Người xin cấp vốn thống nhất trong hợp đồng ài trợ. 

7.2 Kiểm tra thực địa ban đầu được Ban QLDA HP3 thực hiện và báo cáo trước khi ký 

hợp đồng cấp vốn. Mục đích chính của đợt kiểm tra này là để xác minh các nguồn lực được trình 

bày trong bản đề xuất là các nguồn lực hiện có thực tế của bên xin cấp vốn. Người đứng đơn xin 

cấp vốn chính phải cho các cán bộ của Ban QLDA thấy được tính sẵn sàng của các nguồn lực 

này. Đối với trường hợp của NHÓM SẢN XUẤT (HTX), tất cả những người nhận cấp vốn phải 

sẵn sàng tham gia các cuộc kiểm tra thực địa. Mục đích khác của hoạt động kiểm tra thực địa ban 

đầu là tài liệu hóa (hình ảnh và mô tả) về tình trạng ban đầu của  cơ sở sản xuất, tạo điều kiện 

cho việc truyền thông hiệu quả về tác động phát triển ở cấp hộ gia đình. 

7.3 Kiểm tra thực địa giữa kỳ sẽ được Ban QLDA thực hiện, để xác nhận tiến độ thực 

hiện. BQLDA sẽ nộp một báo cáo kiểm tra thực địa giữa kỳ cho Ban QLDA HP3 và bên nhận 

cấp vốn, mô tả các quan sát của chuyến đi thực địa. Báo cáo kiểm tra thực địa ….Đánh giá giữa 

kỳ được bắt đầu bằng (i) Báo cáo tiến độ giữa kỳ do bên nhận vốn cấp vốn nộp, trong đó mô tả 

tiến độ thực hiện so với các chỉ số mốc giữa kỳ đã được liệt kê trong hợp đồng cấp vốn. (ii) Sau 

đó, Ban QLDA sẽ xem xét báo cáo tiến độ giữa kỳ do bên nhận vốn cấp vốn soạn và nộp và (iii) 

tiến hành khảo sát thực địa để xác nhận công việc thực hiện đã được báo cáo. (iv) Trong vòng 30 

ngày sau khi nộp báo cáo tiến độ giữa kỳ, Ban QLDA sẽ gửi báo cáo giám sát giữa kỳ cho 



BQLDA HP3 và Bên nhận vốn cấp vốn, mô tả các kết quả đánh giá hồ sơ và khảo sát thực địa. 

Báo cáo giám sát giữa kỳ của BQLDA là một điều kiện để thực hiện đợt giải ngân lần 2 …. Nếu 

cần thiết, BQLDA có thể thuê một bên độc lập thực hiện đánh giá giữa kỳ mở rộng hơn đối với 

một tiểu dự án được chọn mẫu nằm trong các tiểu dự án được cấp vốn. 

7.4 Đánh giá cuối kỳ được bắt đầu bằng (i) Báo cáo cuối cùng do bên nhận vốn cấp vốn 

trình, mô tả các kết quả thực hiện cuối cùng so với các chỉ số đã được liệt kê trong hợp đồng cấp 

vốn. (ii) Ban QLDA sẽ xem xét báo cáo cuối cùng và (iii) tiến hành khảo sát thực địa và (iv) nộp 

báo cáo đánh giá cuối cùng cho Ban QLDA HP3 và đồng gửi bên nhận vốn trợ cấp. Ngoài ra, 

(các) bên đánh giá độc lập sẽ chọn mẫu để đánh giá các tiểu dự án đã hoàn thành của các tiểu dự 

án cấp vốn nói riêng và Quỹ cấp vốn nói chung để có đạt được các kết quả đặt ra về mặt gia tăng 

thu nhập, phát triển và phổ biến công nghệ, thúc đẩy năng suất, phát triển kỹ năng và các liên kết 

thị trường hay chưa và tài liệu hóa các kết quả đánh giá đó. Bên đánh giá độc lập sẽ được tiếp 

cận với hồ sơ kiểm tra thực địa ban đầu, các tài liệu giữa kỳ và tất cả các cơ sở sản xuất của các 

bên nhận vốn cấp vốn. 

8. KẾT THÚC CẤP VỐN  

8.1 Sau khi nhận được các báo cáo cuối cùng từ bên nhận cấp vốn, BQLDA sẽ bắt đầu 

thực hiện các thủ tục để kết thúc cấp vốn. Thủ tục này bao gồm việc thu thập và phê duyệt tất cả 

các bản kê khai chi tiêu và báo cáo tiến độ cần thiết, đảm bảo rằng bất cứ phần vốn cấp vốn chưa 

được chi tiêu nào cũng được hoàn trả lại cho HP3, và thông báo việc kết thúc cấp vốn thông qua 

công văn kết thúc được BQLDA gửi cho bên nhận cấp vốn. Tất cả các yêu cầu cấp vốn vẫn giữ 

nguyên hiệu lực cho đến khi bên nhận vốn cấp vốn nhận được công văn kết thúc từ Ban QLDA, 

thể hiện rằng tất cả các nghĩa vụ đã được thực hiện theo yêu cầu. 

9. TẠM NGƯNG VÀ HỦY CẤP VỐN 

9.1 Ban QLDA có quyền chấm dứt cấp vốn với sự chấp thuận của BQLDA HP3 ở bất cứ 

thời điểm nào nếu: (i) Bên nhận cấp vốn không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng cấp vốn; 

(ii) Bên nhận cấp vốn để xảy ra những chậm trễ nghiêm trọng trong khi thực hiện Tiểu dự án và 

BQLDA cho rằng tiểu dự án không thể đạt được các mục tiêu đề ra; (iii) Bên nhận cấp vốn 

không thể trình báo cáo tài chính hoàn chỉnh; (iv) Bên nhận cấp vốn không thể trình bản sao 

chứng từ để hoàn thành báo cáo tài chính; (v) không có số liệu kế toán chính xác trong hồ sơ tài 

chính; (vi) cung cấp tài liệu hoặc thông tin sai lệch; (vii) nguồn vốn cấp vốn được dùng để cấp 

vốn cho các chi phí không được BQLDA phê duyệt và thực hiện các hoạt động không được phê 

duyệt; (viii) Người đứng đơn xin cấp vốn chính chấm dứt việc tham gia vào tiểu dự án. 

9.2 Trong trường hợp huỷ cấp vốn, tất cả nguồn vốn, được nhận trong tiểu dự án và chưa 

được sử dụng sẽ phải hoàn trả về tài khoản của BQLDA. Toàn bộ các khoản chưa được thanh 

toán, sẽ bị Ban QLDA huỷ và tất cả các trang thiết bị đã mua bằng vốn cấp vốn sẽ phải trả lại 

cho tiểu dự án. Trong trường hợp dùng sai mục đích các khoản vốn cấp vốn, Người đứng đơn xin 

cấp vốn chính sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn lại bất kỳ khoản vốn cấp vốn nào đã sử dụng sai 

mục đích và thực hiện các hoạt động khắc phục theo quy định hiện hành. 

10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

10.1Các bên tham gia vào hợp đồng này sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết mọi tranh chấp, 

bất đồng hay khiếu nại liên quan đến hợp đồng cấp vốn này một cách hòa giải. Mọi bất đồng 

không thể giải quyết bằng thỏa thuận của các bên cuối cùng sẽ được giải quyết ở Tòa án phù hợp 

thuộc khuôn khổ của hợp đồng hài trợ được thực hiện. 

11. HẠN CHẾ VÀ THAY ĐỔI  

11.1 BQLDA không có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ nào khác hay bổ sung cho Người 

nhận cấp vốn cho mục đích của hoạt động này hay bất kỳ các mục đích nào khác. Mọi thay đổi, 

bổ sung hay xóa bỏ các điều khoản và điều kiện nêu ra trong hợp đồng cấp vốn này chỉ có thể 

được thể hiện trên văn bản và được hai bên là Ban QLDA HP3 và Người nhận cấp vốn cùng 

thống nhất.  

12. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 



12.1 Bên nhận cấp vốn hay Ban QLDA HP3 sẽ không phải chịu trách nhiệm với bên còn 

lại cho sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ nào đã đề cập trong 

hợp đồng cấp vốn này khi sự thất bại đó là do hoả hoạn bất ngờ, lũ lụt, cháy nổ, sét, bão, động 

đất, lún đất, lệnh của toà án hoặc sự can thiệp của Chính phủ, dân biến, nổi loạn, chiến tranh, 

đình công, bạo động của người lao động, nằm ngoài tầm kiểm soát mà không có lỗi hoặc sự lơ là 

của Bên nhận cấp vốn hay HP3. 

Hợp đồng cấp vốn này được thực hiện vào:  

 {Ngày/tháng/năm } 

Ký bởi: 

Người đứng đơn xin cấp vốn chính đại diện  

 

Tổ nhóm {Điền tên của Người đứng đơn } 

Người đứng đơn xin cấp vốn chính  

Ký bởi: 

Giám đốc BQLDA  

 

 

 
{Họ tên }Giám đốc BQLDA 

 

 

 

 

 

 

  



  Mẫu 7 

Giấy đề nghị nghiệm thu 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

………………., ngày….. tháng……. năm 202… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU 

Kính gửi: ………………………………………………………………………... 

Bên nhận cấp vốn: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….. 

Tên tài khoản:………………...…………… Số tài khoản:…………………….. 

Mở tại Ngân hàng:…………………………………………………………… Căn cứ Hợp đồng 

cấp vốn số….................ngày………giữa……………………và Ban QLDA cơ sở hạ tầng 

chuỗi giá trị nông nghiệp. 

Căn cứ kế hoạch ngân sách và mua sắm để thực hiện tiểu dự án theo Hợp đồng cấp vốn nêu trên, 

Bên nhận cấp vốn đề nghị Ban điều phối Dự án HP3 xem xét cấp vốn cho Bên nhận cấp vốn, cụ 

thể như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục chi 

Tổng số vốn được 

cấp vốn (theo Hợp 

đồng cấp vốn) 

Số vốn đề nghị cấp 

1. Vật tư không tiêu hao (thiết bị và máy móc)   

2. Dịch vụ phát triển kinh doanh và đào tạo   

3. Vật tư tiêu hao (đầu vào)    

Cộng   

Số vốn đề nghị cấp bằng chữ: 

 

…………………, ngày ….. tháng….. năm 202.. 

         Ký, ghi rõ họ tên 

  



Mẫu 8Biên bản nghiệm thu 

 

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: ….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU 

HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẶC HẠNG MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Dự án (hạng mục dự án): ....................................................................... 

2. Địa điểm xây dựng: ................................................................................ 

3. Thành phần tham gia nghiệm thu: 

a) Phía Hội đồng nghiệm thu (Ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan và số văn bản cử tham gia 

làm đại diện) 

b) Phía Nhà đầu tư: (Tên Nhà đầu tư) 

Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách đầu tư dự án (đối với tổ chức) hoặc cá 

nhân, hạng mục dự án. 

c) Nhà thầu thi công 

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu và cán bộ phụ trách thi công dự án, hạng mục 

dự án. 

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu: 

Bắt đầu: …… ngày ….. tháng …. năm … 

Kết thúc: …… ngày ….. tháng …. năm … 

Tại:.................................................................................................................. 

5. Nội dung nghiệm thu: 

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu: ………………………........................   

b) Nội dung nghiệm thu: Nghiệm thu toàn bộ dự án theo Định mức hỗ trợ đối với từng 

loại hạng mục, công trình được phê duyệt tại các Quyết định của Trung ương và địa phương ban 

hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025 và các quy định về nghiệm thu hoàn thành 

hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành dự án đầu tư theo quy định của pháp luật xây dựng. 

c) Các ý kiến khác nếu có 

6. Kết luận: 

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành dự án, hạng mục dự án đáp ứng yêu cầu và được hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước. 

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có). 

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu 

này./.  

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, NN&PTNT, KH&CN, 

TN&MT (để biết); 

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; 

- Doanh nghiệp nhận hỗ trợ; 

- Nhà thầu thi công; 

- Thành viên Hội đồng nghiệm thu; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: … 

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 

(Thành viên Hội đồng ký, ghi rõ họ tên và đóng 

dấu của UBND cấp huyện) 

 

 

 

 

NHÀ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Mẫu 9-Biên bản thanh lý hợp đồng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…., ngày …. tháng …. năm …. 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CẤP VỐN 

GIỮA BAN QLDA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP 

VÀ BÊN NHẬN CẤP VỐN 

 

Số:    / 

 Căn cứ Hợp đồng Cấp vốn số……………………. giữa Ban Quản lý Dự án HP3 tỉnh Lạng 

Sơn và ………………………………………… 

 Căn cứ báo cáo chi tiêu và báo cáo cuối cùng của Bên nhận cấp vốn và báo cáo giám sát 

đánh giá của phòng chuyên môn, Ban Quản lý Dự án HP3 tỉnh Lạng Sơn; 

 Hôm nay, ngày…tháng…năm….., tại…………………, chúng tôi gồm có: 

1. Bên cấp vốn: Ban Quản lý Dự án HP3 tỉnh Lạng Sơn. 

Người đại diện:……………. Chức vụ:………………………………..... 

    Địa chỉ:………………………………………………………................... 

    Số tài khoản:……………………….. mở tại:…………………………… 

 

2. Bên nhận cấp vốn:………………………………………………………... 

    Người đại diện:……………………. Chức vụ:………………………...... 

    Địa chỉ:………………………………………………………………....... 

    Số tài khoản:…………………….. mở tại:……………………………… 

 Căn cứ kết quả thực hiện hợp đồng cấp vốn, hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng cấp vốn 

số……….ngày……… 

Tổng số tiền cấp vốn cho Bên nhận cấp vốn theo hợp đồng cấp vốn là: ……….đồng. 

 Số tiền Bên nhận cấp vốn đã nhận từ Bên cấp vốn là: ………………….đồng. 

 Số tiền Bên nhận cấp vốn sử dụng đúng mục đích nêu trong hợp đồng là….đồng. 

 Số tiền Bên nhận cấp vốn sử dụng không đúng mục đích đã nêu trong hợp đồng cấp vốn 

hoặc không sử dụng hết là:………………..đồng. Số tiền này Bên nhận cấp vốn có trách nhiệm 

phải hoàn trả cho Bên cấp vốn trong vòng………ngày kể từ ngày hai bên ký Biên bản thanh lý 

này. 

 Đối với các loại tài sản đã được mua sắm từ nguồn cấp vốn, Bên nhận cấp vốn có trách 

nhiệm thực hiện đúng cam kết đã nêu trong hợp đồng cấp vốn. 

 Biên bản thanh lý này được lập thành….. bản có giá trị pháp lý như nhau. ..…bản do Bên 

nhận cấp vốn giữ, ….bản do Bên cấp vốn giữ, ….. bản được gửi cho các cơ quan có liên quan. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN CẤP VỐN                          ĐẠI DIỆN BÊN CẤP VỐN 

 

 

  



         Mẫu 2-1Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh cho Gói 1 

(Kèm theo đơn đề nghị tham gia sơ tuyển Mẫu 2) 

 

TIẾP CẬN GÓI VỐN CẤP ĐỘ NGÀNH HOẶC ĐA SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC 

(Hạn mức hỗ trợ tối đa 300.000USD/gói) 

 

  Các tiêu chí  
Đơn vị 

tính 

Điền thông 

tin thích 

hợp 

Ghi 

chú 

I YÊU CẦU ĐẢM BẢO, BẮT BUỘC       

  
Có đủ nguồn lực đối ứng ít nhất 51% nguồn vốn thực 

hiện 
  

    

II VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH       

1 Năm hoạt động  Năm     

2 Hạng mục kinh doanh  

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  
-Liên kết SX, thu mua, chế biến sâu và tiêu thụ sản 

phẩm trong và ngoài nước 
  

    

  -Thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong nước       

  -Thu mua và chế biến nguyên liệu thô       

  -Thu mua và sơ chế       

3 Quy mô doanh thu kinh doanh  Tỷ      

4 
Số năm kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị của 4 

loại sản phẩm  
Năm 

    

5 
 Có hợp đồng hợp tác với các đối tác ( với các thành 

viên, đối tác sản xuất kinh doanh ) 
Có/không 

    

6 Vốn kinh doanh 

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  -Chủ động nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD       

  -Có nguồn vốn KD nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu       

  
-Không có hoặc chỉ đáp ứng dưới 20% năng lực hoạt 

động 
  

    

7 Sinh hoạt hiệp hội  

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  
-Sinh hoạt thường xuyên theo yêu cầu/quy chế của 

hiệp hội 
  

    

  -Sinh hoạt dưới 50% theo quy định       

  -Không sinh hoạt       

8 Hệ thống kế toán đạt chuẩn  

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  

-Có sổ sách theo mẫu biểu hướng dẫn và ghi chép đầy 

đủ, báo cáo thuế hàng năm, Có thực hiện kiểm 

toán/báo cáo tài chính hàng năm 
  

    

  
-Có sổ sách theo mẫu biểu hướng dẫn nhưng không 

ghi chép đầy đủ, báo cáo thuế hàng năm , Không thực 
  

    



hiện kiểm toán/tài chính hàng năm 

  -Không có sổ sách ghi chép, không có báo cáo thuế       

9 Khả năng mở rộng hoạt động 

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  
-Có mặt bằng dư để mở rộng diện tích nhà xưởng 

thuộc sở hữu của doanh nghiệp 
  

    

  
-Có mặt bằng dư để mở rộng diện tích nhà xưởng 

nhưng đi thuê  
  

    

  -Không có mặt bằng mở rộng sản xuất       

III  
VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ 

SẢN XUẤT  
  

    

1 Sản lượng thu mua, tiêu thụ hàng năm (1.1+1.2)       

1.1 
Sản lượng doanh nghiệp liên kết thu mua, tiêu thụ, 

sơ chế, chế biến 
  

    

  Đối với Hồi Tấn     

  Đối với Quế  Tấn     

  Đối Thạch đen  Tấn     

  Đối với Rau an toàn  Tấn     

1.2 Diện tích mà doanh nghiệp  liên kết vùng trồng        

  Đối với Hồi  Ha     

  Đối với Quế  Ha     

  Đối Thạch đen  Ha     

  Đối với Rau an toàn   Ha     

2 Có kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm  Có/không     

3 Hình thức liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ  

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  
-Thực hiện từ trồng trọt đến chế biến sản phẩm tiêu 

dùng và đưa đi tiêu thụ 
  

    

  

-thực hiện ít nhất 2 khâu liên kết trồng trọt sơ chế đóng 

gói thành nguyên liệu hoặc thu mua chế biến thành sản 

phẩm tiêu dùng cung ứng ra thị trường  
  

    

  
-chỉ thực hiện 1 trong các khâu liên kết trồng trọt, thu 

mua hoặc chế biến 
  

    

4 Sản phẩm sản xuất  

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  
-Sản phẩm sản xuất hoàn chỉnh có nhãn hiệu, thương 

hiệu  
  

    

  -Sản phẩm sản xuất dạng bán sản phẩm       

  -Sản phẩm sản xuất dạng nguyên liệu thô        

5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm  

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  
-Có hợp đồng gia công, sơ chế, chế biến, đóng gói sản 

phẩm cho các đối tác trong suốt cả năm 
  

    

  

-Có hợp hợp đồng gia công, sơ chế, chế biến, đóng gói 

sản phẩm cho các đối tác khác nhưng chưa duy trì 

trong  cả năm 
  

    



  
-Chỉ tự sản xuất sản phẩm của mình chưa có hợp đồng 

gia công sơ chế, chế biến đóng gói với các đối tác khác 
  

    

6 Lợi nhuận kinh doanh của Doanh nghiệp  

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  
-Có lợi nhuận và đã hoàn thành thu Hồi vốn đầu tư ban 

đầu 
  

    

  -Có lợi nhuận nhưng chưa hoàn vốn đầu tư ban đầu        

7 Kinh nghiệm tham gia sản xuất 

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  

-Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất, chế biến, sơ chế các sản phẩm nông lâm 

thủy sản 

  

    

  

-Có 2-5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất, chế biến, sơ chế các sản phẩm nông lâm thủy sản 

3 điểm 

  

    

  

-Có ít dưới 2 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất, chế biến, sơ chế các sản phẩm nông lâm 

thủy sản 

  

    

III 
NHÓM TIÊU CHÍ VỀ MÔI TRƯỜNG, TIÊU 

CHUẨN SẢN XUẤT  
  

    

1 Vệ sinh ATTP  

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  
-Sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ chuẩn châu Âu, Mỹ, 

Nhật  
  

    

  
-Theo tiêu chuẩn VietGAP, Giấy chứng nhận vệ sinh 

an toàn thực phẩn, HACCP, ISO 
  

    

  -chưa theo tiêu chuẩn nào       

2 Môi trường 

Đánh dấu  

mục thích 

hợp     

  

-Có hệ thống thu gom, sử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 

môi trường 
  

    

  

-Có hệ thống thu gom sử lý chất thải nhưng chưa đạt 

tiêu chuẩn môi trường       

  -Không có hệ thống  thu gom sử lý chất thải       

 

  



Mẫu 2-2 Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh cho Gói 2 

(Kèm theo đơn đề nghị tham gia sơ tuyển Mẫu 2) 

 

TIẾP CẬN GÓI VỐN BỔ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

(Hạn mức hỗ trợ tối đa 200.000USD/gói) 

  Các tiêu chí  Đơn vị tính 

Điền 

thông 

tin thích 

hợp 

Ghi 

chú 

I YÊU CẦU ĐẢM BẢO, BẮT BUỘC       

  
Có đủ nguồn lực đối ứng ít nhất 51% nguồn vốn thực 

hiện 
  

    

II VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH       

1 Năm hoạt động  Năm     

2 Hạng mục kinh doanh  
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  
-Liên kết SX, thu mua, chế biến sâu và tiêu thụ sản 

phẩm trong và ngoài nước 
  

    

  -Thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong nước       

  -Thu mua và chế biến nguyên liệu thô       

  -Thu mua và sơ chế       

3 Quy mô doanh thu kinh doanh  Tỷ      

4 
Số năm kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị của 4 

loại sản phẩm  
Năm 

    

5 
 Có hợp đồng hợp tác với các đối tác ( với các 

thành viên, đối tác sản xuất kinh doanh ) 
Có/không 

    

6 Vốn kinh doanh 
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  -Chủ động nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD       

  
-Có nguồn vốn KD nhưng chưa đáp ứng được nhu 

cầu 
  

    

  
-Không có hoặc chỉ đáp ứng dưới 20% năng lực hoạt 

động 
  

    

7 Sinh hoạt hiệp hội  
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  
-Sinh hoạt thường xuyên theo yêu cầu/quy chế của 

hiệp hội 
  

    

  -Sinh hoạt dưới 50% theo quy định       

  -Không sinh hoạt       

8 Hệ thống kế toán đạt chuẩn  
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  

-Có sổ sách theo mẫu biểu hướng dẫn và ghi chép 

đầy đủ, báo cáo thuế hàng năm, Có thực hiện kiểm 

toán/báo cáo tài chính hàng năm 
  

    

  

-Có sổ sách theo mẫu biểu hướng dẫn nhưng không 

ghi chép đầy đủ, báo cáo thuế hàng năm , Không 

thực hiện kiểm toán/tài chính hàng năm 
  

    

  -Không có sổ sách ghi chép, không có báo cáo thuế       

III  VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ       



SẢN XUẤT  

1 Sản lượng thu mua, tiêu thụ hàng năm (1.1+1.2)       

1.1 
Sản lượng doanh nghiệp liên kết thu mua, tiêu 

thụ, sơ chế, chế biến 
  

    

  Đối với Hồi Tấn     

  Đối với Quế  Tấn     

  Đối Thạch đen  Tấn     

  Đối với Rau an toàn  Tấn     

1.2 Diện tích mà doanh nghiệp  liên kết vùng trồng        

  Đối với Hồi  Ha     

  Đối với Quế  Ha     

  Đối Thạch đen  Ha     

  Đối với Rau an toàn   Ha     

2 Có kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm  Có/không     

3 Hình thức liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ  
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  
-Thực hiện từ trồng trọt đến chế biến sản phẩm tiêu 

dùng và đưa đi tiêu thụ 
  

    

  

-thực hiện ít nhất 2 khâu liên kết trồng trọt sơ chế 

đóng gói thành nguyên liệu hoặc thu mua chế biến 

thành sản phẩm tiêu dùng cung ứng ra thị trường  
  

    

  
-chỉ thực hiện 1 trong các khâu liên kết trồng trọt, thu 

mua hoặc chế biến 
  

    

4 Sản phẩm sản xuất  
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  
-Sản phẩm sản xuất hoàn chỉnh có nhãn hiệu, thương 

hiệu  
  

    

  -Sản phẩm sản xuất dạng bán sản phẩm       

  -Sản phẩm sản xuất dạng nguyên liệu thô        

5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm  
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  
-Sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường khó tính 

như Mỹ, Nhật, EU, Đài loan … 
  

    

  
-Thị trường tiêu thụ trong nước và xất khẩu sang các 

thị trường Trung Quốc, Đông nam Á, Ấn độ ...  
  

    

  -Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước        

6 Lợi nhuận kinh doanh của Doanh nghiệp  
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  
-Có lợi nhuận và đã hoàn thành thu Hồi vốn đầu tư 

ban đầu 
  

    

  -Có lợi nhuận nhưng chưa hoàn vốn đầu tư ban đầu        

III 
NHÓM TIÊU CHÍ VỀ MÔI TRƯỜNG, TIÊU 

CHUẨN SẢN XUẤT  
  

    

1 Vệ sinh ATTP  
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  
-Sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ chuẩn châu Âu, 

Mỹ, Nhật  
  

    

  
-Theo tiêu chuẩn VietGAP, Giấy chứng nhận vệ sinh 

an toàn thực phẩn, HACCP, ISO 
  

    

  -chưa theo tiêu chuẩn nào       



2 Môi trường 
Đánh dấu  mục 

thích hợp     

  

-Có hệ thống thu gom, sử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 

môi trường 
  

    

  

-Có hệ thống thu gom sử lý chất thải nhưng chưa đạt 

tiêu chuẩn môi trường       

  -Không có hệ thống  thu gom sử lý chất thải       

  -Không có hệ thống  thu gom sử lý chất thải       

 

  



Mẫu 2-3 Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh cho Gói 3 

(Kèm theo đơn đề nghị tham gia sơ tuyển Mẫu 2) 

 

TIẾP CẬN GÓI BỔ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ 

(Hạn mức hỗ trợ tối đa 70.000USD/gói) 

 

 Các tiêu chí Đơn vị tính Điền thông 

tin thích 

hợp 

Ghi 

chú 

I YÊU CẦU ĐẢM BẢO, BẮT BUỘC       

  Có đủ nguồn lực đối ứng ít nhất 20% nguồn vốn 

thực hiện 

      

II VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH       

1 Năm hoạt động  Năm     

2 Hạng mục kinh doanh  Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  -Liên kết SX, thu mua, chế biến sâu và tiêu thụ sản 

phẩm trong và ngoài nước 

     

  -Thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong nước      

  -Thu mua và chế biến nguyên liệu thô      

  -Thu mua và sơ chế      

3 Quy mô doanh thu kinh doanh  Tỷ     

4 Số năm kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị của 4 

loại sản phẩm  

Năm     

5  Có hợp đồng hợp tác với các đối tác ( với các thành 

viên, đối tác sản xuất kinh doanh ) 

Có/không     

6 Vốn kinh doanh Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  -Chủ động nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD      

  -Có nguồn vốn KD nhưng chưa đáp ứng được nhu 

cầu 

     

  -Không có hoặc chỉ đáp ứng dưới 20% năng lực 

hoạt động 

     

7 Sinh hoạt hiệp hội  Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  -Sinh hoạt thường xuyên theo yêu cầu/quy chế của 

hiệp hội 

     

  -Sinh hoạt dưới 50% theo quy định      



  -Không sinh hoạt      

8 Hệ thống kế toán đạt chuẩn  Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  -Có sổ sách theo mẫu biểu hướng dẫn và ghi chép 

đầy đủ, báo cáo thuế hàng năm, Có thực hiện kiểm 

toán/báo cáo tài chính hàng năm 

     

  -Có sổ sách theo mẫu biểu hướng dẫn nhưng không 

ghi chép đầy đủ, báo cáo thuế hàng năm , Không 

thực hiện kiểm toán/tài chính hàng năm 

     

  -Không có sổ sách ghi chép, không có báo cáo thuế      

III  VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ 

SẢN XUẤT  

     

1 Sản lượng thu mua, tiêu thụ hàng năm (1.1+1.2)      

1.1 Sản lượng doanh nghiệp liên kết thu mua, tiêu thụ, 

sơ chế, chế biến 

     

  Đối với Hồi Tấn     

  Đối với Quế  Tấn     

  Đối Thạch đen  Tấn     

  Đối với Rau an toàn  Tấn     

1.2 Diện tích mà doanh nghiệp  liên kết vùng trồng       

  Đối với Hồi  Ha     

  Đối với Quế  Ha     

  Đối Thạch đen  Ha     

  Đối với Rau an toàn   Ha     

2 Có kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm  Có/không     

3 Sản phẩm sản xuất  Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  -Sản phẩm sản xuất hoàn chỉnh có nhãn hiệu, 

thương hiệu  

     

  -Sản phẩm sản xuất dạng bán sản phẩm      

  -Sản phẩm sản xuất dạng nguyên liệu thô       

4 Thị trường tiêu thụ sản phẩm  Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh       

  -Thị trường tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh lân cận 

(Miền Bắc)  

     



  -Sản phẩm tiêu thụ tại các tỉnh lân cận và cả các 

tỉnh xa tại miền Trung, miền Nam 

     

  -Sản phẩm có xuất khẩu sang các thị trường nước 

ngoài 

     

5 Lợi nhuận kinh doanh của Doanh nghiệp  Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  -Có lợi nhuận và đã hoàn thành thu Hồi vốn đầu tư 

ban đầu 

     

  -Có lợi nhuận nhưng chưa hoàn vốn đầu tư ban đầu       

III NHÓM TIÊU CHÍ VỀ MÔI TRƯỜNG, TIÊU 

CHUẨN SẢN XUẤT  

     

1 Vệ sinh ATTP  Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  -Sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ chuẩn châu Âu, 

Mỹ, Nhật  

     

  -Theo tiêu chuẩn VietGAP, Giấy chứng nhận vệ 

sinh an toàn thực phẩn, HACCP, ISO 

     

  -chưa theo tiêu chuẩn nào      

2 Môi trường Đánh dấu  mục 

thích hợp 

    

  -Có hệ thống thu gom, sử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 

môi trường 

     

  -Có hệ thống thu gom sử lý chất thải nhưng chưa 

đạt tiêu chuẩn môi trường 

     

  -Không có hệ thống  thu gom sử lý chất thải      

 

 

 



Mẫu 2-4 Tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh cho Gói 4 

(Kèm theo đơn đề nghị tham gia sơ tuyển Mẫu 2) 

 

THÔNG TIN  NHÓM SẢN XUẤT SẢN XUẤT KINH DOANH SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN 

CHUỖI GIÁ TRỊ  SẢN PHẨM 

(Hạn mức hỗ trợ tối đa 70.000USD/gói) 

 

 HTX:…… 

STT Các hạng mục ĐVT Điền thông 

tin phù hợp 

Ghi Chú 

I VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH    

1 Thành viên tham gia chuỗi giá trị sản phẩm    

a - Có cam kết tham gia dự án    

b - Là thành viên của nhóm ngành sản xuất    

2 Năm thành lập    

3 Số thành viên thành 

viên 

  

4 Hạng mục kinh doanh    

 - Dịch vụ SX, thu mua và tiêu thụ    

 - Dịch vụ SX, sơ chế    

5 Số năm kinh nghiệm tham gia chuỗi sản xuất Năm   

6 Hợp đồng hợp tác/Quy chế hoạt động của nhóm    

 - Có hợp đồng hợp tác với các thành viên/Quy chế 

hoạt động của nhóm 

   

 - Hợp đồng thỏa thuận theo tín nhiệm, viết tay 

(hoặc tín chấp) 

   

 - Không có hợp đồng hợp tác/Quy chế hoạt động 

của nhóm 

   

7 Vốn kinh doanh/ Xây dựng Quỹ nhóm Triệu 

đồng 

  

8 Họp/Sinh hoạt HTX    

 - Sinh hoạt thường xuyên theo yêu cầu/quy chế    

 - Sinh hoạt dưới 50% theo quy định    

 - Không sinh hoạt    

9 Hệ thống sổ sách ghi chép Đánh 

dấu 

  

 - Có sổ sách theo mẫu biểu hướng dẫn và ghi chép 

đầy đủ 

   

 - Có sổ sách theo mẫu biểu hướng dẫn nhưng 

không ghi chép đầy đủ 

   

 - Không có sổ sách ghi chép    

II VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ 

SẢN XUẤT 

   

1 Tổng diện tích, sản lượng, sản phẩm mà HTX tổ 

chức sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ, liên kết 

thị trường 

   

a Diện tích ha   

b Sản lượng Tấn   

1.2 Đối với HTX SX cây giống    

 Sản lượng giống Bầu/cây   



2 Hình thức liên kết sản xuất    

 - HTX thực hiện sản xuất theo hình thức bốn chung 

(Kế hoạch chung; quy trình kỹ thuật chung; chung 

giống; mua chung và bán chung) 

   

 - HTX chỉ thực hiện 3 chung    

 - HTX chỉ thực hiện 2 chung    

 - HTX chỉ thực hiện 01 chung, hoặc không thực 

hiện 

   

3 Thời gian sản xuất ra sản phẩm    

 - Sản phẩm có thời gian sản xuất kinh doanh dưới 6 

tháng 

   

 - Sản phẩm có thời gian sản xuất kinh doanh từ 6 

đến 12 tháng 

   

  - Sản phẩm có thời gian sản xuất kinh doanh trên 

12 tháng 

      

4 Sản phẩm sản xuất       

  - Sản phẩm sản xuất hoàn chỉnh có nhãn hiệu, 

thương hiệu 

      

  - Sản phẩm sản xuất dạng bán sản phẩm       

  - Sản phẩm sản xuất dạng nguyên liệu thô       

  - Chưa có sản phẩm        

5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm       

  - Có hợp đồng mua bán sản phẩm lâu dài và ổn 

định với Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ chế biến, 

kinh doanh trong và ngoài tỉnh phục vụ xuất khẩu 

(sản phẩm đạt tiêu chuẩn) 

      

  - Có hợp đồng mua bán sản phẩm lâu dài và ổn 

định với Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ chế biến, 

kinh doanh trong tỉnh 

      

  - Bán cho thương lái       

  - Bán ngoài chợ hoặc đi bán lẻ...       

6 Thu nhập trên 1 ngày công lao động của thành viên 1000 đ     

7 Doanh thu sản xuất kinh doanh của HTX Triệu đ     

III VỀ MÔI TRƯỜNG, TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT        

1 Vệ sinh ATTP (sản xuất theo quy trình)       

  - Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap;  hữu cơ, tiêu 

chuẩn được xác nhận… 
      

  - Theo yêu cầu đặt hàng       

  Chưa áp dụng tiêu chuẩn nào       

2 Quản lý chất lượng sản phẩm theo công đoạn sản 

xuất 
      

  - Quản lý chất lượng cho mọi công đoạn sản xuất       

  - Quản lý chất lượng cho 70% 

công đoạn sản xuất? 

      

  - Quản lý chất lượng cho 50% 

công đoạn sản xuất? 

      

  - Chưa quản lý chất lượng cho bất cứ công đoạn 

sản xuất nào 
      

3 Môi trường       

  - Có hệ thống thu gom, sử lý chất thải đạt tiêu 

chuẩn môi trường 
      

  - Có hệ thống thu gom sử lý chất thải nhưng chưa       



đạt tiêu chuẩn môi trường 

  - Không có hệ thống  thu gom sử lý chất thải         

 


