Ký bởi TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Giờ ký: 2019.01.04 10:34:08 +07:00

SỞ CÔNG THƢƠNG BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG
VÀ XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số: 1

/TB-TTKC

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tƣ Quỹ Xúc tiến đầu tƣ kinh doanh nông
nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn (vòng 1)
Căn cứ Sổ tay Hƣớng dẫn thực hiện Quỹ Xúc tiến đầu tƣ kinh doanh nông
nghiệp (APIF), Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại (trực thuộc Sở
Công thƣơng) thông báo về việc mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tƣ quỹ APIF (vòng 1)
với những nội dung cụ thể nhƣ sau:
I. Giới thiệu về dự án CSSP:
Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn đƣợc triển
khai với nguồn vốn vay từ Quỹ quốc tế về phát triển nông lâm nghiệp (IFAD) và
vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án đƣợc thực hiện từ năm 2018 đến
năm 2023, trên địa bàn 37 xã thuộc 5 huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Pác Nặm, Ngân
Sơn và Na Rỳ của tỉnh Bắc Kạn.
Mục tiêu tổng quát của dự án là đóng góp vào quá trình giảm nghèo bền
vững tại tỉnh Bắc Kạn.
Mục tiêu cụ thể của dự án là nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn
thƣơng trƣớc biến đổi khí hậu của hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu của
Dự án một cách bền vững.
Dự án gồm 4 hợp phần: (i) Quy trình lập kế hoạch có sự tham gia trên toàn
tỉnh đƣợc thể chế hóa; (ii) Sản xuất nông nghiệp vì một tƣơng lai xanh hơn; (iii)
Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời đƣợc kết nối với nguồn tài chính và thị
trƣờng; (iv) Điều phối dự án.
II. Nội dung mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tƣ quỹ APIF
Quỹ xúc tiến đầu tƣ kinh doanh nông nghiệp (tên tiếng anh là
Agribussiness Promotion Investment Fund – viết tắt là APIF) là một tiểu hợp
phần của Hợp phần 3 “Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời đƣợc kết nối
với nguồn tài chính và thị trƣờng”, thuộc dự án CSSP. Quỹ đƣợc xem nhƣ một
công cụ nhằm hỗ trợ và khuyến khích các đối tác từ khu vực tƣ nhân đầu tƣ vào
lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Bắc Kạn.
1. Mục đích của APIF: tạo cơ hội đầu tƣ, giảm bớt các rào cản, rủi ro cho
các đối tác tƣ nhân (doanh nghiệp, HTX) khi đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Các chuỗi giá trị ƣu tiên kêu gọi đề xuất đầu tƣ APIF:
- Các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, gồm:
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+ Trồng trọt: Dong riềng, Gừng, Nghệ, Cam, quýt, chuối, gỗ rừng trồng, dƣợc liệu.
+ Chăn nuôi: Trâu, bò, lợn, gà.
Các sản phẩm khác: theo đề xuất của doanh nghiệp/hợp tác xã.
3. Đối tƣợng tài trợ và điều kiện tham gia:
- Đối tƣợng tài trợ là các Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có nhu cầu xin tài trợ.
- Điều kiện tham gia: những đối tƣợng nêu trên phải đang hoạt động hiệu quả
trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hoặc hoạt động trong lĩnh
vực tiểu, thủ công nghiệp tạo ra nhiều việc làm ổn định cho các nông hộ trong vùng dự
án và có thời gian hoạt động tối thiểu là 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký kinh doanh
đến ngày nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ. Đối với doanh nghiệp hoặc HTX đƣợc thành lập
trên cơ sở hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong cùng lĩnh vực, thời gian hoạt động sẽ
đƣợc tính cả thời gian hoạt động dƣới hình thức hộ kinh doanh cá thể.
4. Hình thức hỗ trợ: APIF sẽ đồng tài trợ cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã
một khoản kinh phí lên đến 49% tổng kinh phí để thực hiện một đề xuất tiểu dự án liên
kết và phát triển sản xuất hàng hóa, tạo ra cơ hội thị trƣờng, việc làm tăng thu nhập cho
các hộ dân nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 37 xã dự án.
5. Mức đồng tài trợ tối đa là 1.680.000.000 VNĐ. Đối với đề xuất đầu tƣ có
tác động kinh tế - xã hội đặc biệt lớn hoặc có ý nghĩa then chốt để phát triển một mặt
hàng tiềm năng của Bắc Kạn, dự án có thể tài trợ tối đa lên tới 3.360.000.000 VNĐ.
6. Tỷ lệ và quy định đối với kinh phí đối ứng.
- Những đơn vị nhận tài trợ đƣợc yêu cầu đóng góp tối thiểu 51% trong
tổng chi phí tiểu dự án, trong đó tối đa 25,5% (trong 51%) có thể đóng góp bằng
hiện vật và tối thiểu 25,5% cần phải đóng góp bằng tiền mặt;
- Phần đóng góp bằng hiện vật có thể bao gồm giá trị của các yếu tố sau:
quyền sử dụng đất; máy móc, thiết bị, phƣơng tiện; văn phòng, nhà xƣởng;
nguyên liệu thô đóng góp vào việc sản xuất các hàng hóa đƣợc lựa chọn; và các
tài sản, hàng hóa tƣ bản khác liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh trong
khuôn khổ đề xuất đầu tƣ của doanh nghiệp. Các yếu tố đã nêu nếu đƣợc sử dụng
trƣớc khi có đầu tƣ và không đƣợc tái phân bổ cho các mục đích đầu tƣ của đề
xuất đồng tài trợ thì không đƣợc coi là đóng góp bằng hiện vật. Khoản góp vốn
bằng hiện vật phải đi kèm với các hồ sơ, tài liệu hợp lệ chứng minh nguồn gốc,
quyền sở hữu và giá trị của hiện vật. Khoản đóng góp bằng hiện vật sẽ đƣợc xác
định bởi đơn vị tƣ vấn thẩm định giá độc lập có đủ điều kiện và kinh nghiệm do
BĐPDA thuê trong quá trình thẩm định đề xuất đầu tƣ.
- Khoản góp vốn bằng tiền mặt phải đƣợc chứng minh trong hồ sơ đề xuất
và đƣợc nhà đầu tƣ sử dụng ngay sau khi tiểu dự án đƣợc chấp nhận tài trợ với
tổng số tiền đóng góp tối thiểu theo quy định Hợp đồng. APIF sẽ chuyển tiền tài
trợ tƣơng ứng với tỷ lệ vốn góp đã thực hiện theo kế hoạch cam kết.
7. Các khoản mục chi phí có thể đƣợc tài trợ từ APIF:
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Khoản đồng tài trợ từ APIF đƣợc phân tách thành các hạng mục đầu tƣ cho
đầu tƣ công (PO) và đầu tƣ cho doanh nghiệp (CO).
- Đầu tƣ PO là những đầu tƣ trực tiếp liên quan đến những ngƣời cung cấp
nguyên liệu thô và nâng cao năng lực cho các hộ nông thôn và năng lực của cán
bộ công nhân thuộc đơn vị nhận tài trợ, bao gồm:
+ Cung ứng các dịch vụ tƣ vấn kỹ thuật và tập huấn cho các hộ dân;
+ Tập huấn cho nhân sự của đơn vị nhận tài trợ;
+ Tham gia đầu tƣ cho việc thiết lập và chi trả cho các điểm thu mua trung
gian (đơn vị nhận tài trợ và hộ nông dân);
+ Hỗ trợ đầu vào cho hộ dân nhƣ: giống, thức ăn, phân bón, …;
+ Cung cấp các công cụ, máy móc hỗ trợ cho việc sản xuất của các hộ dân;
+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhỏ phục vụ sản xuất (đƣờng vào khu sản xuất,
thủy lợi, …);
+ Các hạng mục liên quan khác.
(APIF có thể đóng góp tối đa 30% tổng số vốn đồng tài trợ của mình vào PO, tuy
nhiên không giới hạn phần đóng góp của doanh nghiệp đối với các hoạt động đầu tư PO)
- Đầu tƣ CO (70% vốn đồng tài trợ APIF) gắn liền với các thiết bị, máy
móc, nhà xƣởng, nguồn hàng liên quan trực tiếp đến các hoạt động chính của đơn
vị nhận tài trợ, bao gồm:
+ Các công trình xây dựng liên quan đến nhà xƣởng, sản xuất và việc chế biến;
+ Máy móc sản xuất, chế biến và đóng gói;
+ Mua sắm các loại ô tô tải, trợ cƣớc vận chuyển liên quan đến việc thu
mua nguyên liệu từ các hộ dân và vận chuyển sản phẩm hoàn thiện;
+ Thiết bị cung cấp năng lƣợng cho việc chế biến sản phẩm;
+ Thiết bị liên quan đến giảm nhẹ tác động môi trƣờng;
+ Phân tích, phát triển thị trƣờng và thƣơng hiệu;
+ Các nội dung liên quan khác.
(APIF sẽ không tài trợ bất cứ chi phí nào phát sinh trước ngày ký hợp đồng tài trợ).
8. Thời gian thực hiện tiểu dự án:
Thời gian thực hiện việc đầu tƣ, mua sắm mới (nhà xƣởng, máy móc,
phƣơng tiện, trang thiết bị) tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tài
trợ tùy thuộc vào yêu cầu của chuỗi giá trị.
9. Thành phần hồ sơ đề xuất đầu tƣ.
Hồ sơ đề xuất đầu tƣ APIF gồm:
(i) Đơn đề nghị tài trợ;
(ii) Đề xuất sơ bộ tiểu dự án (theo mẫu kèm theo);
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(iii) Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng
nhận đăng ký thành lập HTX; Giấy ph p kinh doanh (đối với ngành nghề kinh
doanh có điều kiện);
(iv) Báo cáo thuế, báo cáo tài chính (đối với các công ty/ doanh nghiệp/ tổ
chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp), Báo cáo tình hình hoạt động của HTX
(đối với các HTX) của năm gần nhất;
(v) Hồ sơ năng lực của Lãnh đạo đơn vị, kế toán trƣởng (hoặc kế toán phụ
trách), cán bộ phụ trách kỹ thuật;
(vi) Điều lệ công ty/ HTX;
(vii) Tài liệu xác định và chứng minh phần đóng góp của đơn vị xin tài trợ
(cả hiện vật và tiền mặt);
(viii) Giấy đồng ý cho CSSP thu thập thông tin về đơn vị xin tài trợ từ các
ngân hàng và đối tác thƣơng mại.
10. Hạn nộp hồ sơ đề xuất đầu tƣ:
- Đợt 1: Từ ngày phát hành thông báo này đến ngày 31 tháng 01 năm 2019.
- Đợt 2: Từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 đến ngày15 tháng 03 năm 2019.
Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ đề xuất trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
11. Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc:
- Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Xúc tiến thƣơng mại-Tổng hợp, Trung tâm
Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại, tầng 3 Sở Công Thƣơng tỉnh Bắc Kạn, số
34 đƣờng Trƣờng Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Địa điểm nhận hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về xây dựng đề xuất: Trung
tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại tỉnh Bắc Kạn (ông Quách Mạnh
Thắng, SĐT: 0961.014.262) và Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông
hộ tỉnh Bắc Kạn (ông Hà Minh Quang, SĐT: 0985.986.348)./.
(Thông tin chi tiết về quỹ APIF được nêu cụ thể trong Sổ tay Hướng dẫn thực
hiện Qũy Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp được đăng tải trên Website:
https://www.facebook.com/backancssp và http://www.congthuongbackan.gov.vn).
Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- Các doanh nghiệp, HTX;
- Ban Điều phối dự án tỉnh;
- Ban Điều phối dự án CSSP 5 huyện;
- Ban Quản lý dự án CSSP 37 xã;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Gửi bản điện tử:
- Ban THDA Sở;
- Nhóm CTTHDA Sở;
- GĐ Trung tâm;
- Phòng XTTM-TH;
- Lƣu: VT, Ban THDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Quách Mạnh Thắng
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MẪU ĐỀ XUẤT SƠ BỘ TIỂU DỰ ÁN XIN TÀI TRỢ TỪ APIF
1
(Kèm theo thông báo số …….
/TB-TTKC ngày …04….tháng 01 năm 2019 của
Trung tâm Khuyến công và XTTM- Sở Công Thương)
Đề xuất sơ bộ bao gồm các thông tin sau liên quan tới khoản đầu tƣ đề xuất mới
phải đƣợc chuẩn bị bởi đơn vị xin tài trợ:
1. Tên tiểu dự án: .......................................................
2. Địa điểm triển khai tiểu dự án: ...................................................
3. Thời hạn: …………………tháng............từ ………. đến……………………
4. Tổng đầu tƣ đề xuất: ………………………. VNĐ, trong đó:
+ Kinh phí xin tài trợ từ APIF: …… VNĐ, bằng ......% tổng chi phí tiểu dự án.
+ Kinh phí đối ứng của đơn vị: ................... VNĐ, bằng ... % tổng chi phí tiểu dự
án (bao gồm: đối ứng bằng hiện vật: ........................ VNĐ, chiếm ... %; đối ứng bằng
tiền ........ VNĐ, chiếm ...% tổng chi phí đối ứng).
5. Sản phẩm chính đƣợc sản xuất trong phạm vi tiểu dự án : ..............................
6. Nguyên liệu đầu vào sẽ thu mua của ngƣời dân: …………………………….
- Dự kiến khối lƣợng thu mua của dân: ………….
- Kinh phí thu mua: .……….VNĐ (tính theo đơn giá tại thời điểm lập đề xuất)
7. Số hộ gia đình sẽ tham gia vào cung cấp nguyên liệu thô cho khoản đầu tƣ đề xuất:
Tổng số: ........... hộ, trong đó:
- Số hộ nghèo và cận nghèo ............. hộ
- Số hộ khác ................... hộ
8. Số hộ gia đình sẽ đƣợc nhận hỗ trợ trực tiếp (tập huấn, tín dụng, giống, phân bón):
Tổng số: ............... hộ, trong đó:
- Hộ nghèo, cận nghèo.............
- Hộ khác: ................. hộ
9. Cung cấp tên, thông tin liên hệ cố định và thƣ điện tử của các đối tác triển
khai tiểu dự án (nếu có), ví dụ nhƣ tổ chức phi chính phủ, các dự án khác, các công ty khác...
10. Cung cấp mô tả ngắn gọn về mục đích của khoản đầu tƣ
11. Cung cấp mô tả, đánh giá về địa bàn dự kiến đầu tƣ, bao gồm những thông
tin về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng sản xuất nông lâm
nghiệp, tập quán, trình độ canh tác, đặc điểm về văn hóa của các dân tộc, thực trạng
việc làm … từ đó chỉ rõ mức độ phù hợp, tính cấp thiết của tiểu dự án.
12. Trình bày tóm tắt về năng lực sản xuất (hệ thống sản xuất, nhà xƣởng, máy
móc thiết bị, công suất, đội ngũ cán bộ công nhân lao động ...), quy mô thị trƣờng và
đặc biệt là đối với sản phẩm đƣợc sản xuất trong phạm vi tiểu dự án.
13. Cung cấp một bảng có các hạng mục đầu tƣ dự kiến và chi phí liên quan
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Mục ngân sách

Tổng chi phí

Đơn vị nhận
tài trợ

Tài trợ bởi
Đối tác/Ngân
hàng (nếu có)

APIF

…
Tổng
% tổng chi phí
14. Kết quả mong đợi của tiểu dự án đối với đơn vị nhận tài trợ: (sự thay đổi về
năng lực sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, thị trƣờng nếu tiểu dự án đƣợc đầu tƣ)
15. Kết quả dự kiến tăng dần đối với hộ không nghèo, hộ nghèo và cận nghèo,
đối với cả các hộ nhận hỗ trợ trực tiếp và những hộ chỉ hƣởng lợi qua thị trƣờng mới
(sự thay đổi về thu nhập, việc làm, trình độ sản xuất ... của các hộ dân hƣởng lợi).
16. Số lƣợng nhân công tăng lên mà đơn vị nhận tài trợ sẽ thuê và lƣơng cho các
loại hình nhân công khác nhau, mức độ sẵn sàng của đội ngũ lao động tại địa phƣơng
khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động.
17. Tính bền vững và khả năng nhân rộng của dự án, bao gồm kế hoạch, cam kết
duy trì dự án sau khi APIF kết thúc của đơn vị nhận tài trợ.
Thay mặt đơn vị nhận tài trợ
(Ký tên và đóng dấu)

Họ tên:
Chức vụ:
Ngày tháng:
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