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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SNN Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT sau 

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 

 
 

Sáng ngày 26/7/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị tư vấn 

ARVC 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 tại Văn phòng Sở giới thiệu tổng 

quan về Hợp phần 3, các gói vốn canh tranh, các điều kiện để nhận hỗ trợ và các 

bước cần thực hiện để tiếp cận gói vốn.  

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban giám đốc Sở và các phòng 

chuyên môn trực thuộc; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Khoa 

học Công nghệ, Công Thương, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Giao thông vận tải, Cục thuế tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; đại diện Văn phòng 

UBND tỉnh; đại diện UBND các huyện (trừ Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định), 

thành phố; đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày nội dung và các ý 

kiến phát biểu thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Lý Việt Hưng- Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận một số nội dung như sau: 

1. Đánh giá chung  

Từ khi tiếp nhận dự án đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA hợp phần 3 đã 

phối hợp với đơn vị tư vấn ARVC nghiên cứu, triển khai dự án cơ bản bám theo 

các Kế hoạch đã xây dựng của Sở Nông nghiệp và PTNT (Kế hoạch số 84/KH-

SNN ngày 16/9/2021 và Kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 02/3/2022) gồm: Hoàn 

thành việc cập nhật sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần 3, hoàn thành danh mục 

công trình hạ tầng công dự kiến đầu tư, Hoàn thiện sổ tay hướng dẫn quy trình cấp 

vốn và thực hiện, ban hành thông báo kêu gọi tham gia các tiểu dự án, tổ chức hội 

thảo tuyên truyền phổ biến các nội dung của dự án Hợp phần 3 trên địa bàn 04 

huyện, thành phố (Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định và TPLS), hoàn thành một số 

công việc theo Hợp đồng đã ký kết… 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những tồn tại, hạn chế như: thời 

gian triển khai tổ chức thực hiện dự án đã được 12 tháng nhưng tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu; ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc triển 

khai các công việc không liên tục; sản phẩm đầu ra chưa đáp ứng được tiến độ hợp 

đồng; kế hoạch triển khai các giải pháp liên kết nhóm với người nông dân vùng sản 

xuất, liên kết doanh nghiệp với doanh nghiệp và các hiệp hội… để hình thành các 

mắt xích đang đầu tư phát triển đơn lẻ, liên kết lại hình thành mạng lưới tổ chức 

tập trung hàng hoá phát triển bền vững còn chưa cụ thể… 



2. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

2.1. Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp 

- Chủ động nghiên cứu các điều khoản của Sổ tay (PAM) hướng dẫn thực 

hiện Hợp phần 3, Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện các gói vốn 

cạnh tranh, các quy định hiện hành của pháp luật để tham mưu cho Ban giám đốc 

Sở chỉ đạo, điều hành các công việc đảm bảo triển khai đúng, phù hợp đặc điểm 

từng địa phương; tránh để sai sót dẫn đến thắc mắc, khiếu kiện và đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn ARVC và các đơn vị liên quan khẩn 

trương thực hiện các công việc theo Hợp đồng để sớm triển khai các gói vốn cạnh 

tranh tới các đối tượng thụ hưởng; đặc biệt là công tác thực địa tại từng địa phương 

để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện các điều kiện tiếp cận gói vốn. 

Tiếp tục nghiên cứu nắm vững chủ trương chính sách của Dự án;  

- Bám sát nội dung Hợp đồng để đôn đốc đơn vị tư vấn ARVC, các đơn vị tư 

vấn xây dựng triển khai các nội dung trọng tâm trong các tháng cuối năm 2022, 

đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng hạ tầng 

công, hỗ trợ phát triển sản xuất cho doanh nghiệp, nhóm sản xuất hoạt động trong 

các khâu thuộc 04 chuỗi giá trị nông nghiệp là quế, hồi, thạch đen và rau. 

- Hoàn thiện dự thảo phân công các công việc cụ thể cho các thành viên và 

tham mưu cho Ban giám đốc Sở tổ chức cuộc họp toàn thể Ban QLDA nhằm quán 

triệt, huy động nhân lực tập trung triển khai dự án Hợp phần 3. 

- Tổng hợp toàn bộ các tài liệu, thông tin cần thiết liên quan tới dự án Hợp 

phần 3 và phối hợp với Văn phòng Sở đăng tải trên công thông tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và PTNT để lan tỏa tới các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân 

quan tâm, tiếp cận tới dự án. 

2.2. Đơn vị tư vấn ARVC 

- Bám sát Hợp đồng đã ký kết và tình hình thực tế để triển khai hoàn thành 

các công việc tiếp theo trong các tháng cuối năm 2022 nhằm đảm bảo tiến độ 

chung của toàn dự án và công tác giải ngân. 

- Khẩn trương giao nộp Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện 

Hợp phần 3 trong năm 2022 và đến kết thúc dự án gửi về Chủ đầu tư chậm nhất 

ngày 31/7/2022; lên kế hoạch đi thực địa để nắm địa bàn, có chương trình cụ thể 

để triển khai các công việc liên quan tới hỗ trợ các tác nhân tư nhân. 

- Hoàn thiện việc cập nhật, bổ sung Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá 

trị Nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lạng Sơn (gồm cả thuyết minh và nội dung cần 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung); xác nhận bản chính thức gửi về Ban QLDA HP3 

trước 15/8/2022. 

- Giao, nộp các sản phẩm đầu ra theo tiến độ thời gian quy định tại Hợp 

đồng. Nội dung này được Chủ đầu tư đôn đốc rất nhiều lần nhưng đến nay các sản 

phẩm giao nộp rất hạn chế. 



- Bố trí chuyên gia thường trực làm việc tại tỉnh Lạng Sơn và tại vùng triển 

khai dự án; tư vấn hỗ trợ cho các tác nhân tư nhân lập thủ tục, dự án đầu tư theo 

quy trình thực hiện trong Sổ tay quản lý và Sổ tay cấp vốn (với vai trò hỗ trợ của 

đơn vị tư vấn theo hợp đồng quy định). 

2.3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Nghiên cứu các tài liệu liên quan tới dự án và các nội dung cần triển khai 

của Hợp phần 3 theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị để phối hợp cùng bộ phận 

thường trực Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo Kế hoạch số 

23/KH-SNN ngày 02/3/2022, đặc biệt là công tác thẩm định liên quan tới các hạng 

mục đầu tư công. 

2.4. Đề nghị UBND các huyện, TPLS 

- Phối hợp, tạo điều kiện để Chủ đầu tư, Ban QLDA Hợp phần 3 triển khai 

các công việc trên địa bàn; tuyên truyền, vận động tới các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, người dân thông tin về dự án để có thể tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ; vận động 

người dân đồng tình ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư các 

công trình hạ tầng công. 

- Quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ phối 

hợp triển khai dự án Hợp phần 3 phân công thành phần làm việc cùng các đơn vị tư 

vấn trong quá trình triển khai các công việc trên địa bàn từng huyện để khảo sát, rà 

soát các số liệu nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ cần 

thiết đăng ký tham gia gói vốn (với các gói vốn cạnh tranh) và lựa chọn phương án 

xây dựng công trình phù hợp (với các hạng mục đầu tư công).  

- Nghiên cứu Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tỉnh 

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

UBND tỉnh để triển khai các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công 

nhằm từng bước phát triển chuỗi giá trị tại đại phương. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh;        (bc)    

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- UBND các huyện, TPLS; 

- Ban QLDA HP3; 

- Viện nghiên cứu QH Nông nghiệp, nông thôn;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Bà Khúc Thị Lan Hương, Cán bộ dự án cấp cao 

(Nông  nghiệp và TNTN); Email: kthuong@adb.org 
- Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Nguyễn Quang Hòa 
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