
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /KH-SNN Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông 

nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện 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;  

Căn cứ Quyết định số 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: Cơ sở 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), Quyết định số 449/QĐ-

UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo 

nghiên cứu khả thi Hợp phần 3; 

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện 

các gói vốn cạnh tranh dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp 

thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 02/3/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về Kế hoạch thực hiện dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông 

nghiệp thuộc dự án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022-2024; 

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). 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội 

thảo tuyên truyền, tập huấn triển khai dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị 

nông nghiệp năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án 

BIIG1- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn 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 thông qua các gói 
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vốn cạnh tranh hỗ trợ trực tiếp cho các tác nhân tư nhân. Các gói vốn cạnh tranh 

nhằm giúp 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. 

- Tổ chức hội thảo nhằm tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, vận động cán bộ, 

nhân dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác biết và tiếp cận dự án; đồng 

thời giúp các đối tượng có nhu cầu tiếp cận đăng ký thực hiện các gói vốn thông 

qua các tác nhân tư nhân là doanh nghiệp và các nhóm sản xuất (HTX) đầu tư, phát 

triển chuỗi giá trị Quế, Hồi, Thạch đen và Rau an toàn. 

- Thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai xây dựng các 

dự án đầu tư vào nông nghiệp liên quan tới quế, hồi, thạch đen và rau an toàn, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao thu 

nhập ở vùng nông thôn, từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp và nông 

thôn phát triển bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Chương trình hội thảo phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, an 

toàn tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; kinh phí thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của nhà tài trợ ADB. 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân trong tham gia, phối hợp chuẩn bị, tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG 

1. Địa điểm, thời gian  

- Địa điểm: Tổ chức hội thảo trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia và 

Tràng Định và TP Lạng Sơn; mỗi địa bàn dự kiến tổ chức 01 hội nghị. 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức hội thảo xong trước 31/7/2022, thời gian tổ 

chức hội thảo là 1/2 ngày tại mỗi huyện, thành phố.  

(Thời gian cụ thể của từng huyện, thành phố sẽ có giấy mời riêng) 

2. Thành phần dự kiến: 50-60 đại biểu/hội nghị/huyện, gồm 

2.1. Về cấp tỉnh 

+ Đại diện các Sở ngành và đơn vị trực thuộc tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh; 

các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công 

nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội phụ nữ, Liên minh HTX 

tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  

+ Các đơn vị trực thuộc chủ đầu tư: Các chi cục: PTNT, Kiểm Lâm, QLCL, 

Trồng trọt và BVTV; Trung tâm khuyến nông; 

+ Các thành viên thường trực Ban quản lý dự án Hợp phần 3. 

2.2. Về cấp huyện, thành phố 
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 + Các huyện, TP: Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo 

UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

+ Đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện, TP: Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Phòng Kinh tế TP), Kinh tế - Hạ Tầng (Quản lý đô thị), Tài chính - Kế 

hoạch, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Đại diện các tổ chức Hội: Phụ nữ, Nông 

dân, Đoàn thanh niên. 

2.3. Các tác nhân tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp: Gồm các 

tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã, đang hoặc có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 

liên quan tới các sản phẩm quế, hồi, thạch đen và rau an toàn trên địa bàn các huyện 

Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định và Thành phố Lạng Sơn. 

(Thành phần cụ thể tham gia tại từng địa bàn sẽ được mời cụ thể tùy theo 

địa điểm tổ chức hội thảo) 

3. Nội dung chương trình Hội thảo 

- Giới thiệu về Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự 

án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn;  

- Giới thiệu về các gói vốn hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa, các điều kiện để nhận 

hỗ trợ, các bước cần thực hiện để tiếp cận gói vốn hỗ trợ, các hạng mục được hỗ 

trợ cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia;   

- Thảo luận trực tiếp cùng các tổ chức, cá nhân về phương pháp và cách tiếp 

cận các gói vốn để đầu tư; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Toàn bộ kinh phí tổ chức nằm trong Hợp đồng dịch vụ tư vấn đã được ký kết 

giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn ARVC.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban quản lý dự án Hợp phần 3  

- Phối hợp với đơn vị tư vấn ARVC chuẩn bị tài liệu, xây dựng chương 

trình, kịch bản hội thảo tuyên truyền giới thiệu về Hợp phần 3 và các gói vốn; Phối 

hợp cùng UBND các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Hội thảo 

được diễn ra theo kế hoạch; 

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn ARVC phối hợp cùng các phòng chuyên môn thuộc 

UBND các huyện, thành phố tổng hợp, lập danh sách đại biểu mời dự; gửi giấy 

mời các thành phần tham dự hội thảo theo kế hoạch. 

2. UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định và TP Lạng Sơn 

- Cử cơ quan chuyên môn của huyện làm đầu mối để phối hợp với Chủ đầu 

tư, Ban QLDA Hợp phần 3, đơn vị tư vấn ARVC tổ chức Hội thảo tuyên truyền, 

tập huấn triển khai dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp;  

- Giới thiệu, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, Doanh nghiệp, Hợp tác 

xã, Tổ hợp tác có liên quan đến 04 chuỗi giá trị nông nghiệp (Hồi, Quế, Thạch đen, 

Rau) được biết và tiếp cận đến Hợp phần 3, các gói vốn cạnh tranh và Sổ tay cấp 
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vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, tổng hợp danh sách các Doanh 

nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả trên địa bàn để định hướng 

ưu tiên và tạo điều kiện tiếp cận các gói vốn. 

- Phối hợp, tạo điều kiện cho Chủ đầu tư chuẩn bị địa điểm Hội trường; lập 

danh sách các tập thể, cá nhân tham dự Hội thảo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

(qua Ban quản lý dự án Hợp phần 3, email: banqldahp3.htdb@gmail.com) trước 

02 ngày diễn ra hội thảo để tổng hợp. 

3. Đơn vị cung cấp dịch vụ ARVC 

- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho các thành phần dự hội thảo, liên hệ với địa 

phương để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thảo. 

- Tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn cho Chủ đầu tư về cách thức và phương pháp tổ 

chức hội thảo để đảm bảo hiệu quả cao nhất; 

- Chuẩn bị các kịch bản có thể diễn ra, các tình huống phát sinh trong quá 

trình thảo luận để giải đáp trong hội nghị. 

4. Các đơn vị có liên quan   

Chủ động nghiên cứu các tài liệu liên quan tới dự án để phối hợp cùng Chủ 

đầu tư triển khai dự án, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng 

chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn của Sở 

Nông nghiệp và PTNT, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

(Kèm theo Kế hoạch này là một số tài liệu liên quan tới dự án đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt) 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (bc); 

- Các Sở: KHĐT, KHCN, CT, TC, TNMT, XD, GTVT;  

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện, TP: Văn Quan, Bình Gia, 

  Tràng Định, TP Lạng Sơn; 

- Hội nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;  

- Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Ban QLDA HP3; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Email: kthuong@adb.org 

- Các phòng: KHTC, QLXD;  

- Lưu: VT. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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