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THÔNG BÁO  

Về việc kêu gọi đề xuất tham gia các tiểu dự án qua các gói vốn cạnh tranh 

Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp  

Dự án BIIG1- 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 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 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. 

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 
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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 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 (Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định và thành phố 

Lạng Sơn); 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 phát 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 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 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 
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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. Đối với các nhóm dưới 10 thành viên, vốn 

phân giới hạn ở mức tối đa 7.000USD/ thành viên. Quy định thành viên nữ tham 

gia tối thiểu là 30%. 

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 
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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 0,5÷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. 

- 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: 
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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 
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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 được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 09/6/2022. 

7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ 

Ngày bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ 01/7/2022. 

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 nghị tham gia sơ tuyển kèm theo tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhanh 

(có mẫu kèm theo). 

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 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn (qua 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: 02053.789.599               Fax : 02053.874.140 

- Email: banqldahp3.htdb@gmail.com 
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Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo tới các đơn 

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

(Gửi kèm thông báo này là Sổ tay cấp vốn đã được phê duyệt và mẫu đơn 

đề nghị tham gia sơ tuyển) 
 

Nơi nhận:     
- Văn phòng UBND tỉnh; (bc) 
- Các Sở, ban ngành tỉnh;  
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 
- UBND các huyện, TPLS; 
- Các DN, HTX liên quan; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, 
Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn, cổng TTĐT Sở (để 
đăng tin, thông báo); 
- Ban QLDA HP3; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Email: kthuong@adb.org; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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