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Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Lạng Sơn có điều kiện tự nhiên phong phú nhiều tiềm năng phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp chất lượng tốt, giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua 

bằng sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ nông dân trên địa bàn sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn 

phát triển khá toàn diện. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo 

hướng sản xuất hàng hóa; đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung với quy 

mô lớn như: vùng Rau tại huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn; vùng Na tại 

huyện Chi Lăng, Hữu Lũng; vùng Thuốc lá tại huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu 

Lũng; vùng Quýt tại huyện Bắc Sơn, Tràng Định; vùng Hồng tại huyện Văn 

Lãng, Cao Lộc; vùng Thạch đen tại huyện Tràng Định, Bình Gia; vùng Thông 

tại huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc; vùng Keo, Bạch đàn tại huyện Chi 

Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập; vùng Hồi tại huyện Văn Quan, Bình Gia, Văn 

Lãng; vùng Sở tại huyện Văn Quan, Cao Lộc... các sản phẩm bước đầu đã xây 

dựng thương hiệu nâng cao giá trị1, hình thành các sản phẩm OCOP nâng cao 

giá trị sản phẩm của địa phương.  

Cùng với sự phát triển của sản xuất nông, lâm nghiệp, hình thức tổ chức 

sản xuất cũng có nhiều thay đổi; số lượng Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) 

nông nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng dần 

qua các năm; đặc biệt là HTX nông nghiệp tính đến hết năm 2020 có 249 HTX 

tăng 164 HTX nông nghiệp so với năm 2015 góp phần vào sự hợp tác, liên kết 

trong sản xuất, đóng góp vào tỷ trọng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy 

sản của tỉnh. 

                                           
1 Toàn tỉnh có 23 sản phẩm được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu chứng nhận và Nhãn hiệu tập thể trong 

đó: 02 sản phẩm được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý, 02 sản phẩm được bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận, 19 sản phẩm được 

bảo hộ Nhãn hiệu tập thể (02 sản phẩm chỉ dẫn địa lý (Quả hồi và tình dầu hồi của tỉnh Lạng Sơn; Quả hồng của 

huyện Cao Lộc); 02 sản phẩm nhãn hiệu chứng nhận (Quả Na của huyện Chi Lăng, Hữu Lũng; Rau thành phố Lạng 

Sơn); 19 sản phẩm nhãn hiệu tập thể (Hồng Vành khuyên Văn Lãng; Quýt vàng Bắc Sơn; Rượu Mẫu Sơn; Thạch 

đen Tràng Định; Quế Tràng Định; Quýt Tràng Định; Khoai lang Lộc Bình; Ba Kích Đình Lập; Chanh rừng Mẫu 

Sơn; Rau Cao Lộc; Nem nướng Hữu Lũng; Măng Bát độ Hữu Lũng; Hoa quả tươi Hữu Lũng; Cao Khô Vạn Linh; 

Ngựa bạch Hữu Kiên; Rau bò khai Chi Lăng; Cao khô Chợ Bãi; Rượu Hữu Lễ; Rượu Hội Hoan). 
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Tuy nhiên, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp được sản xuất dưới 

hình thức hợp tác và liên kết còn khiêm tốn từ 4,04 đến 5,07%2, chuỗi giá trị còn 

ít. Sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế so với tiềm 

năng; sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm hàng hóa không đồng đều, sức cạnh 

tranh của sản phẩm thấp; chất lượng chưa đảm bảo. Nguyên nhân quan trọng là 

việc hình thành và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất để đẩy mạnh kinh tế 

hợp tác chưa đáp ứng được yêu cầu; tổ chức sản xuất chậm đổi mới, thiếu những 

tổ chức kinh tế đủ năng lực dẫn dắt nông dân trong sản xuất, liên doanh, liên kết 

tạo ra các chuỗi liên kết bền vững. 

Nhằm khai thác hiệu quả lợi thế phát triển sản xuất bền vững, hạn chế 

những bất cập nêu trên cần tập trung phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện theo 

hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với 

chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực 

nông, lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX, THT và 

trang trại, hộ gia đình tham gia đầu tư phát triển sản xuất, liên doanh, liên kết 

hình thành chuỗi giá trị, tập trung phát triển các loại sản phẩm chủ lực có giá trị 

kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gắn với Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó 

xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn 

với chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông 

lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, điṇh hướng đến năm 2030 là cần thiết, phù 

hợp với chủ trương, định hướng chung và tình hình thực tế hiện nay.  

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Căn cứ pháp lý 

- Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể; 

- Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2012; Nghị định số 107/2017/NĐ-

CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ 

hợp tác; 

- 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;  

                                           
2 Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Phê duyêṭ và công bố kết qủa tính toán 

06 tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến tiêu chí số 14) của Bô ̣tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu laị ngành nông nghiêp̣ 

trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn giai đoaṇ 2017 – 2019. 
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- 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;  

- Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản, giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 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; 

- Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tập thể 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng năm 2025; 

- Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh phê 

duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2025; 

- Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cây nguyên liệu gắn với chế biến và 

xuất khẩu đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về triển 

khai, thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW 

ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 

khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, 

giai đoạn 2020 – 2030. 
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Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, LIÊN KẾT SẢN 

XUẤT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRONG 

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP 

 

 I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÁC NGÀNH HÀNG, 

LIÑH VƯC̣ NÔNG LÂM NGHIÊP̣ GIAI ĐOẠN 2016-2020  

Sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh đã có sự chuyển dịch theo hướng đẩy 

mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị gắn với vùng sản xuất 

hàng hóa tâp̣ trung và xác lập, quản lý phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các 

sản phẩm nông, lâm đặc sản theo chuỗi cung ứng thưc̣ phẩm an toàn. Tỷ trọng 

ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong cơ cấu GRDP chung toàn tỉnh tuy 

giảm qua các năm nhưng luôn đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế. Thu 

nhập bình quân trên 01 ha canh tác trồng trọt tăng 1,25 lần so năm 20163.  

 1. Liñh vưc̣ nông nghiêp̣ 

1.1. Ngành trồng troṭ: Giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt (theo giá hiện 

hành) đến năm 2020 đạt 6.300 tỷ đồng tăng 1,2 lần so năm 2016. Cơ cấu các 

loại cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng giảm diện tích gieo trồng nhóm cây 

lương thực, nhóm cây có bột và cây công nghiệp ngắn ngày, tăng diện tích nhóm 

cây thực phẩm và cây hằng năm; trong từng nhóm cây có sự chuyển dịch theo 

hướng tăng diện tích các loại cây có giá trị kinh tế cao hình thành rõ nét các 

vùng sản xuất các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Cụ thể như:  

- Vùng sản xuất Rau tập trung tại thành phố và các huyện: Cao Lộc, Lộc 

Bình, Văn Quan, Bình Gia có xu hướng mở rộng diện tích các loại rau đặc sản, 

có giá trị kinh tế của tỉnh (ngồng cải bắp, cải ngồng hoa vàng, rau bò khai,...) từ 

2.530 ha năm 2016 lên 2.848 ha năm 2020 (tăng 318 ha). Tổng giá trị sản phẩm 

rau thu được năm 2020 đạt khoảng 1.120 tỷ đồng, ước tính giá trị trung bình của 

01 ha rau đạt 135 triệu đồng/ha. 

- Vùng sản xuất Na tập trung tại các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng với diện 

tích năm 2020 là 3.500 ha (tăng 558 ha so năm 2016) với hơn 355,92 ha Na 

được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Tổng giá trị 

sản xuất Na thu được năm 2020 ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, bình quân thu 

nhập trên ha canh tác Na đạt 275 triệu/ha.    

- Vùng sản xuất Thuốc lá tập trung tại các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, 

Hữu Lũng diện tích ổn định từ 2.200 ha - 2.400ha/năm, tổng giá trị sản xuất 

thuốc lá thu đạt 182 tỷ đồng, bình quân thu nhập trên 01 ha canh tác thuốc lá đạt 

85 triệu/ha. 

- Vùng sản xuất Quýt tại các huyện: Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn với 

diện tích 1.400 ha, giá trị thu được gần 100 tỷ đồng/năm. 

- Vùng sản xuất Hồng tại các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc với diện tích 

                                           
3 Từ 48,33 triệu đồng/ha lên 60,51 triệu đồng/ha năm 2020 (tăng 12,18 triệu đồng/ha). 
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1.700ha, sản lượng đạt 6.000 tấn, giá trị đạt khoảng 120 tỷ đồng/năm. 

- Vùng cây Thạch đen tại các huyện: Tràng Định, Bình Gia, diện tích trên 

2.500 ha, sản lượng đạt 9.000 tấn, giá trị đạt khoảng 180 tỷ đồng/năm.  

* Hạn chế: Ngành trồng troṭ của tỉnh còn có những haṇ chế nhất định như 

sản phẩm chưa được chế biến sâu gây khó khăn trong bảo quản, vâṇ chuyển ảnh 

hưởng đến chất lượng sản phẩm; thị trường, giá cả đầu ra không ổn điṇh, sản 

phẩm sản xuất ra chủ yếu do thương lái thu mua, tiêu thụ thông qua hợp đồng 

liên kết sản phẩm còn ít. 

1.2. Ngành chăn nuôi:  

Trên điạ bàn tỉnh sản xuất chăn nuôi đại gia súc và gia cầm phát triển tương 

đối ổn định.Tổng đàn trâu, bò khoảng 113.592 con. Đàn lợn ước 121.583 con. 

Ðàn gia cầm khoảng 5.307,19 nghìn con. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 

3.169 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với năm 2015.  

Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có những chuyển dịch khá rõ nét cơ 

cấu giống, đàn, hình thức chăn nuôi như: Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) được 

đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi trang trại, HTX; đầu tư giống, cải 

tạo tầm vóc đàn, nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ nhu cầu lấy thịt nâng giá trị 

sản xuất chăn nuôi đại gia súc đạt 438 tỷ đồng tăng 1,6 lần so với năm 2015; 

Chăn nuôi lợn chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi gia trại, trang 

trại ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi với quy mô khá, bước đầu đi vào 

hoạt động mang lại giá trị kinh tế4, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình 

thức công nghiệp và bán công nghiệp. 

Liên kết sản xuất trong ngành chăn nuôi đã bước đầu hình thành, có sự 

tham gia liên kết hợp đồng của các hình thức tổ chức sản xuất như hộ gia đình, 

THT, HTX với doanh nghiệp từ khâu cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật 

chăm sóc và bao tiêu sản phẩm tạo chu trình khép kín trong chuỗi giá trị nhưng 

vẫn nặng hình thức là gia công sản phẩm. 

* Hạn chế: ngành chăn nuôi của tỉnh đối mặt với nhiều biến động, khó 

khăn, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, dịch 

bệnh phát sinh như dịch lợn tả Châu Phi; bệnh viêm da nổi cục; bệnh cúm gia 

cầm H5N6...  

1.3. Ngành thủy sản 

Nuôi, trồng thủy sản có bước phát triển, chuyển đổi sản xuất từ quảng 

canh sang sản xuất hàng hóa thâm canh, hình thành phong trào nuôi cá lồng tại 

các địa phương có diện tích mặt nước lớn như tại huyện Văn Quan, Bắc Sơn, 

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng diện tích nuôi trồng ổn định khoảng 1.300 ha, 

sản lượng hằng năm đạt 1.940 tấn. Giá trị sản xuất ngành thủy sản (theo giá hiện 

hành) đạt 72 tỷ đồng; bên cạnh các hộ sản xuất nhỏ lẻ, trên địa bàn tỉnh đã hình 

                                           
4 Điển hình như: HTX Lùng Khoang quy mô 1.000-1.200 con lợn nái sinh sản; HTX Sản xuất và Dịch 

vụ nông nghiệp An Hồng quy mô 100 con lợn nái bố mẹ và 1.000 con lợn thương phẩm; Trang trại chăn nuôi bò 

sinh sản, bò thịt của Công ty Tư vấn xây dựng Cửa Đông quy mô 250 con bò giống. HTX nông nghiệp Bắc Lãng 

quy mô 10.000 con vịt cổ xanh 
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thành các Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản với 517 lồng thu nhập bình quân 

khoảng 20-25 triệu/lồng/năm, chủng loại cá đa dạng như Rô phi, Trắm cỏ, Trắm 

đen, Chép; ngoài ra còn xuất hiện loại cá mới đặc sản được nuôi như cá Lăng, cá 

Hồi. Tuy nhiên dic̣h vu ̣hỗ trơ ̣phát triển thủy sản như giống, thuốc phòng bêṇh, 

thức ăn trên điạ bàn tỉnh còn haṇ chế hơn các ngành khác trong liñh vưc̣ nông, 

lâm nghiêp̣; trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Khuyến nông (Trung tâm thủy sản 

cũ) cung cấp cá giống cho các hô ̣sản xuất, tổ chức sản xuất nuôi trồng trên điạ 

bàn tỉnh số lươṇg cá giống cung ứng được 10 -15 triêụ con/năm chưa đảm bảo 

nhu cầu nguồn giống. 

Đối với khâu tiêu thụ sản phẩm hầu hết tại các chợ, nhà hàng hoặc bán 

cho thương lái, bên cạnh đó cũng đã có HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm như 

HTX Thủy sản Lê Hồng Phong ký hợp đồng liên kết sản phẩm theo chuỗi sản 

xuất kinh doanh với Hợp tác xã rau, cá Dương Hảo từ 10-15 tấn/năm cá trắm cỏ 

và ký hợp đồng cung ứng đầu vào về thức ăn và con giống với Công ty Cổ phần 

dinh dưỡng Thái Lan. 

 2. Liñh vưc̣ lâm nghiêp̣ 

Cơ cấu kinh tế nội ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có sự chuyển dịch 

đúng hướng; trong đó lĩnh vực lâm nghiệp tăng từ 15,9% năm 2016 lên 19,31% 

năm 2020, tỷ trọng giá trị ngành lâm nghiệp đóng góp trong tổng giá trị ngành 

nông, lâm nghiệp ngày một tăng, giá trị lâm nghiệp chiếm 43,9% trong nội 

ngành; năm 2020 giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh (theo giá hiện hành) đạt 

4.122 tỷ đồng5. Đa ̃hình thành những vùng sản xuất tâp̣ trung như: vùng Hồi tại 

các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định diện tích trên 25.000 ha; vùng 

Thông tại các huyện: Lộc Bình, Đình Lập với diện tích 110.000 ha; vùng trồng 

Keo, Bạch đàn tại các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng với diện tích trên 31.200 ha.  

Công tác chế biến lâm sản, định hướng phát triển các cơ sở chế biến lâm 

sản được triển khai thực hiện, các cơ sở chế biến lâm sản được đầu tư, cải tạo 

nâng cấp các nhà xưởng, một số doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, 

tạo ra được các sản phẩm có giá trị như ván dán, ván ép, đồ gỗ nội thất, tinh dầu 

hồi, các sản phẩm chế biến từ nhựa thông6... được thị trường nội địa sử dụng và 

xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ,... chiếm 

khoảng 70% sản lượng. 

Mặc dù sản xuất và chế biến lâm nghiệp đã đạt được những kết quả khả 

quan tuy nhiên kinh tế lâm nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng do 

năng suất rừng trồng trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp (đạt khoảng 70-100 m3 

gỗ/ha/chu kỳ 7 năm đối với các cây nguyên liệu chính là Keo và Bạch đàn), giá 

trị gỗ nguyên liệu và các sản phẩm lâm nghiệp chưa cao chủ yếu là sản phẩm gỗ 

                                           
5 Giá trị sản phẩm hoa Hồi đạt 1.558 tỷ đồng; giá trị sản phẩm nhựa Thông  đạt 1.104 tỷ đồng; giá trị 

các loại sản phẩm chế biến như ván bóc, ván ép, ván dán, gỗ xẻ,...và các sản phẩm từ rừng trồng năm 2020 ước 

tính tổng doanh thu đạt trên 450 tỷ đồng; bên cạnh đó là giá trị sản phẩm của Sở sản lượng 4 nghìn tấn/năm, Quế 

sản lượng 800 tấn … 
6 Hiện nay toàn tỉnh có 249 doanh nghiệp, HTX và xưởng chế biến quy mô hộ gia đình; các cơ sở chế 

biến lâm sản trên địa bàn tỉnh hàng năm chế biến gỗ được khoảng 126 nghìn m3 sản phẩm/năm, 20.000 tấn nhựa 

Thông, 6.000 - 6.500 tấn Hồi khô. 
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bóc... các hoạt động liên kết chủ yếu là các doanh nghiệp kết nối với các hộ gia 

đình thu mua lâm sản (gỗ, hoa Hồi, nhựa Thông,...) theo thời vụ hoặc khi các 

bên có nhu cầu chất lượng nguyên liệu chưa đáp ứng được yêu cầu chế biến, làm 

ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Các cơ sở chế biến có công suất thấp, dây 

chuyền thiết bị chưa đồng bộ, còn nhiều công đoạn thủ công, quy trình công 

nghệ lạc hậu, các sản phẩm có giá trị gia tăng chưa cao. 

II. THỰC TRẠNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, LIÊN KẾT 

SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG LÂM NGHIỆP  

1. Hiện trạng số lượng các loaị hiǹh thức tổ chức sản xuất trong liñh 

vưc̣ nông, lâm nghiêp̣ 

Hình thức tổ chức sản xuất trong lĩnh vưc̣ nông, lâm nghiêp̣ trên địa bàn 

tỉnh Laṇg Sơn bao gồm 5 loại hình thức: Kinh tế hô ̣gia đình; Trang traị; Tổ hơp̣ 

tác; Hơp̣ tác xa ̃ và Liên hiệp Hơp̣ tác xa;̃ Doanh nghiệp đầu tư liñh vực nông 

nghiêp̣, trong đó:  

(1) Hộ gia đình đóng vai trò chủ đạo trong sản xuất nông, lâm nghiệp của 

tỉnh với 155.816 hộ gia đình (chiếm 78,28%) trực tiếp tham gia sản xuất nông, 

lâm nghiệp7; giá trị sản xuất đạt 6,5 - 7,0 nghìn tỷ đồng; chiếm 51% tổng giá trị 

sản xuất toàn ngành nông nghiệp. Tuy nhiên quy mô sản xuất nhỏ, vốn đầu tư ít, 

sản xuất manh mún, theo kinh nghiệm là chính, chưa có nhiều ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, chưa chú trọng trong 

xây dựng thương hiệu, nhãn mác, quảng bá sản phẩm làm ra, chưa tạo ra các 

mối liên kết trong sản xuất.  

(2) Trang traị chủ yếu mang nặng là ''hộ gia đình sản xuất lớn'' tỷ lê ̣đóng 

góp vào tổng giá tri ̣sản xuất toàn ngành nông nghiêp̣ còn haṇ chế. Bên cạnh đó 

thực hiện theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tiêu chí kinh tế trang trại còn khó 

khăn trong công tác quản lý nhà nước về trang trại do các cơ sở sản xuất chưa 

thực hiện kê khai, cung cấp thông tin để cấp xã, huyện tổng hợp, đánh giá. 

 (3) Hợp tác xã có 249 hợp tác xã hoạt động trong liñh vưc̣ ngành nông 

nghiêp̣8; với 234 hơp̣ tác xa ̃đang hoaṭ đôṇg; 02 liên hiệp HTX gồm có 13 HTX 

thành viên. Sản xuất quy mô nhỏ với vốn hoạt động hạn chế (có HTX vốn điều 

lệ 05 triệu đồng), chưa phát huy được là đầu mối cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu 

ra các sản phẩm cho thành viên nên hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao, 

không có hoạt động thực chất của HTX, Liên hiệp HTX, không có các quỹ dự 

phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển để mở rộng sản xuất hay bù đắp thiệt hại 

do các nguyên nhân bất khả kháng. 

(4) Tổ hợp tác có 79/245 THT là các tổ hơp̣ tác về trồng cây ăn quả, trồng 

lúa và trồng chè; hoaṭ đôṇg chủ yếu theo mang tính thời vụ, thiếu ổn định lâu 

dài, còn mang tính tự phát, hoạt động chủ yếu là học tập, trao đổi kinh nghiệm 

sản xuất nên chưa thực sự quan tâm đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh theo 

                                           
7 96,9% hộ sản xuất nông nghiệp; 3,1% hộ sản xuất lâm nghiệp và 0,03% hộ nuôi trồng thủy sản 
8 99 HTX trồng trọt; 18 HTX chăn nuôi; 17 HTX lâm nghiệp; 15 HTX thủy sản; 85 HTX tổng hợp 
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hợp đồng, hợp tác, bên cạnh đó năng lực quản lý, điều hành của cán bộ quản lý 

THT còn rất hạn chế, chưa thuyết phục được tổ viên góp vốn để tổ chức các hoạt 

động kinh tế, tạo ra lợi nhuận cho THT; việc ký hợp đồng liên kết với các doanh 

nghiệp gặp nhiều khó khăn; không có tư cách pháp nhân nên khó vay vốn của 

các tổ chức tín dụng để mở rộng sản xuất. 

(5) Doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản đang hoạt động trên địa 

bàn tỉnh là 88 doanh nghiệp chiếm 3% tổng doanh nghiệp trên địa bàn, chủ yếu 

là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do vậy khó khăn về vốn dẫn đến liên kết với 

các tổ chức, cá nhân trong tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế chỉ đáp ứng một phần 

trong sản xuất; đầu tư vào liñh vưc̣ nông lâm nghiêp̣ tỷ lê ̣rủi ro cao, chi phí đầu 

tư ban đầu lớn, thời gian mang lại lợi nhuận lâu hơn so với đầu tư các ngành 

nghề kinh doanh khác nên chưa thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp. 

2. Thực trạng hình thức liên kết trên địa bàn 

Hình thức liên kết sản phẩm nông, lâm nghiệp bước đầu đã có sự chuyển 

biến tích cực. Hiện nay trên địa bàn tỉnh không chỉ là liên kết giữa người sản 

xuất – thương lái dưới dạng quan hệ thời điểm, không có hợp đồng sản xuất – 

tiêu thụ, chỉ mua đứt bán đoạn, mà đã hình thành hình thức liên kết có hợp đồng 

sản xuất, tiêu thụ quy định rõ số lượng, chất lượng, quy trình sản xuất của sản 

phẩm có sự tham gia của các thành phần kinh tế như giữa HTX với các hộ nông 

dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan; đã có 20 doanh nghiệp hợp đồng, 

liên kết thu mua sản phẩm cho người nông dân, HTX; 36 HTX tham gia liên kết 

thông qua hợp đồng9.  

3. Thực trạng chuỗi liên kết nông, lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn 

Chuỗi liên kết nông sản là tổng thể các hoạt động liên quan đến một 

ngành hàng nông sản bao gồm các hoạt động có quan hệ với nhau (các khâu) có 

đầy đủ các thành phần tham gia chuỗi từ việc cung cấp đầu vào, tổ chức sản 

xuất, thu gom, chế biến, cuối cùng là bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Các 

khâu có thể mô tả cụ thể bằng các hoạt động để thể hiện rõ công việc của khâu. 

Bên cạnh các khâu của chuỗi liên kết có chủ thể. Chủ thể là những người thực 

hiện chức năng của khâu trong chuỗi. 

Cung cấp 

 đầu vào 

 

     Sản xuất 

  

      Thu gom 

 

     Sơ chế 

 

     Thương 

mại 

 

     Tiêu dùng 

 

                                           
9 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C liên kết HTX DVNN Quyết Thắng thu mua sản phẩm 

Măng tre Bát Độ trung bình 10 – 15 tấn/năm; Cổ phần Ngân Sơn, Công ty TNHH Việt Trung, Doanh nghiệp tư 

nhân Quốc Cường, Công ty TNHH Tâm Thịnh liên kết với các hộ dân thu mua sản phẩm Thuốc lá diện tích 

2.000 ha; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Ba Sơn đầu tư trồng, thu mua dong riềng cho các hộ nông dân 

diện tích 10 ha; Hợp tác xã nông sản huyện Chi Lăng liên kết tiêu thụ 100 tấn sản phẩm Na trên địa bàn huyện Chi 

Lăng, Hữu Lũng; Công ty cổ phần chè Thái Bình đầu tư phân bón, thuốc BVTV và thu mua chế biến, bao tiêu 

sản phẩm cho các hộ dân; THT sản xuất chè, với trên 600 ha, sản lượng 900 tấn/năm; Công ty Cổ phần Đại 

Nguyễn Lạng Sơn; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp VIGIA liên kết tiêu thụ sản phẩm Khoai tây diện tích 300 

ha; Công ty TNHH Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex), Công ty TNHH chế biến và XNK lâm sản Lạng Sơn 

(Aforex) tiến hành trực tiếp từ hộ dân... 
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- Giống 

-Phân bón 

-Thuốc BVTV 

- Lao động 

- Làm đất 

- Gieo trồng 

- Chăm sóc 

- Thu hoạch 

- Thu gom 

- Vận chuyển 

- Làm sạch 

- Đóng gói 

- Bán sỉ 

- Bán lẻ 

T
á
c 

n
h

â
n

 

Các nhà cung 

cấp đầu vào 

Nông dân, 

THT, HTX 

Người thu 

gom 

Nhà sơ chế;  

chế biến 

Người bán 

sỉ; bán lẻ 

Sơ đồ chuỗi giá trị đơn giản 

Tổ chức sản xuất trong chuỗi liên kết 

 Các chủ thể tham gia sản xuất trong chuỗi liên kết nông lâm nghiệp, thủy 

sản (khoanh trong vạch đỏ) bao gồm: Các nhà cung cấp đầu vào (giống, phân 

bón, thức ăn thú y, thuốc BVTV… gọi chung là vật tư nông nghiệp), hộ sản xuất 

cá thể, tổ hợp tác, Hợp tác xã. 

+ Về cung cấp đầu vào: 

Các nhà cung cấp đầu vào cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tương đối phát triển từ hệ thống cung ứng vườn ươm, cung cấp hệ thống dịch vụ 

vật tư nông nghiệp với hơn 223 cơ sở kinh doanh phân bón, 218 cơ sở kinh 

doanh thuốc BVTV; 700 cơ sở kinh doanh giống, haṭ giống cây trồng nông 

nghiêp̣; 229 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 138 cơ sở kinh doanh thuốc thú 

y; 07 doanh nghiệp và 25 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực lâm 

nghiệp; 01 Trung tâm cung cấp cá giống cho các hô ̣sản xuất, tổ chức sản xuất 

nuôi trồng.  

Tuy nhiên hệ thống cung ứng đầu vào vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, buôn bán các 

cây, con giống đại trà, tỷ lệ cung ứng còn chưa đảm bảo nhu cầu của sản xuất 

như Trung tâm Khuyến nông (Trung tâm Thủy sản cũ) cung cấp cá giống số 

lươṇg con giống cung cấp đươc̣ 10 - 15 triêụ con/năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu, 

dâñ đến cung cấp cá giống thông qua thương lái, tiểu thương hoăc̣ trưc̣ tiếp mua 

từ các tỉnh do các HTX sản xuất kinh doanh hoăc̣ các traị nuôi ươm cá giống 

nên nguồn gốc chưa được kiểm nghiệm. Đối với môṭ số loaị rau bản điạ đăc̣ 

trưng, cây Thạch đen của tỉnh thì giống phuc̣ vu ̣cho đầu vào sản xuất thưc̣ hiêṇ 

là tư ̣để giống. Hạ tầng các vườn ươm lâm nghiệp chưa được đầu tư nâng cấp 

theo các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, chưa đáp ứng tốt yêu cầu sản 

xuất giống chất lượng cao chủ yếu có quy mô nhỏ, tự phát, chủ yếu là các cơ sở 

sản xuất theo hộ gia đình. Do vậy nguồn cây con giống vâñ thưc̣ hiêṇ qua viêc̣ 

mua bán trôi nổi trên thi ̣ trường khó kiểm soát nguồn giống ngoài ra tổ chức 

buôn bán giống cây trồng chưa tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn 

về đảm bảo cây đầu dòng. Có một số loại cây đã đảm bảo về chất lượng giống 

như cây Thuốc lá có sư ̣liên kết đươc̣ đầu tư từ Công ty thuốc lá Ngân Sơn, cây 

Chè có sự liên kết đầu tư từ Công ty Cổ phần Chè Thái Bình có sư ̣ hỗ trơ ̣ về 

giống thì có sư ̣đảm bảo về chất lươṇg cây giống để sản xuất. 

+ Về hình thức sản xuất:  

Trong 

nước 

Xuất 

khẩu 
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Đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Rau tại Cao Lộc, 

Thành phố (2.848 ha); Na tại Chi Lăng, Hữu Lũng (3.500 ha); Thuốc lá tại Bắc 

Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng (2.400 ha); Quýt tại Bắc Sơn, Tràng Định (1.400 ha); 

Hồng tại Văn Lãng, Cao Lộc (1.700 ha); Thạch đen tại Tràng Định, Bình Gia 

(2.500 ha); Thông tại Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc (110.000 ha); Keo, Bạch 

đàn tại Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập (31.200 ha); Hồi tại Văn Quan, Bình 

Gia, Văn Lãng (25.000 ha); Sở tại Văn Quan, Cao Lộc (2.000 ha) trong đó diện 

tích cây trồng đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP  trên 1.314,04 ha, 100 

ha cây Na, cây Thạch đen đã được cấp mã số vùng trồng nhưng diện tích còn rất 

hạn chế so với nhu cầu. 

Hình thức sản xuất đã có sự tham gia của HTX, Tổ hợp tác tuy nhiên sản 

xuất theo hộ gia đình vẫn đóng vai trò chủ đạo trong ngành nông, lâm nghiệp và 

thủy sản của tỉnh. Đối với sản phẩm Rau có hơn 18 HTX trên điạ bàn tỉnh Laṇg 

Sơn sản xuất, Na với hơn 10 HTX, THT sản xuất và 15 HTX tham gia vào lĩnh 

vực thủy sản... Hình thức tổ chức sản xuất THT và HTX tham gia vẫn là trên cơ 

sở sản xuất của các thành viên chưa có mối quan hệ chặt chẽ trong sản xuất. Liên 

kết ngang giữa các hộ sản xuất với nhau và liên kết dọc giữa các khâu khác nhau 

trong chuỗi sản xuất đều chưa rõ nét. Việc áp dụng kỹ thuật trong sản xuất ở quy 

mô lớn còn hạn chế; chăn nuôi chủ yếu quy mô nhỏ, hê ̣ thống chuồng traị chưa 

tập trung, chưa đáp ứng đươc̣ yêu cầu sản xuất lớn của doanh nghiêp̣ thu mua;  

HTX, THT chưa đứng ra tổ chức sản xuất kiểm soát dic̣h vu ̣đầu vào nên sản 

phẩm không đồng đều về chất lươṇg; trồng trọt còn chưa đồng nhất về sản phẩm 

do kỹ thuật canh tác khác nhau chưa áp dụng giải pháp công nghệ cao. 

Chủ thể tham gia trong sơ chế và chế biến của chuỗi liên kết: 

+ Các chủ thể tham gia thu mua: 

Các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh sau khi thu hoạch chủ 

yếu được thu mua từ hộ dân qua mạng lưới các hộ thu gom trong tỉnh; ngoài ra 

cũng đã có sự tham gia trực tiếp từ các hoạt động thu gom trực tiếp từ doanh 

nghiệp chế biến xuất khẩu lớn tiến hành từ hộ dân trong vùng nguyên liệu mà 

doanh nghiệp xác định hoặc từ các THT, HTX liên kết đối với một số sản 

phẩm10.  Hệ thống thu gom nhỏ và lớn hoạt động rộng khắp góp phần thu mua 

hiệu quả các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh từ xã xuống thôn, từ cửa rừng 

có thể cung cấp trực tiếp cho thị trường hoặc làm cầu nối hiệu quả giữa hộ sản 

xuất và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu công ty sản xuất lớn tuy nhiên đây 

cũng là bất lợi trong kiểm soát chất lượng sản phẩm do các hộ thu gom là các hộ 

kinh doanh có đăng ký hoặc không đăng ký kinh doanh đối với cơ quan quản lý 

nhà nước; ngoài ra thị trường tiêu thụ chưa ổn định, các hộ thu gom nguồn vốn 

hạn chế nên lượng thu gom hàng hóa còn nhỏ lẻ, dàn trải. 

                                           
10 Sản phẩm Hồi, Quế: Công ty TNHH Quế Hồi Việt Nam, Công ty TNHH chế biến và XNK lâm sản 

Lạng Sơn; Sản phẩm thuốc lá: Công ty  Cổ phần Ngân Sơn – Chi nhánh Lạng Sơn, Công ty TNHH Viêt Trung; 

Doanh nghiệp tư nhân Quốc Cường, Công ty TNHH Tâm Thịnh; Sản phẩm Măng Bát Độ: Công ty cổ phần chế 

biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C; Sản phẩm mía đường: Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng; Sản phẩm Chè: 

Công ty cổ phần chè Thái Bình... 
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+ Các chủ thể tham gia sơ chế và chế biến: 

Đối với sơ chế trên địa bàn tỉnh hiện nay còn hạn chế; đối với các sản 

phẩm tươi hầu như không có hoạt động sơ chế như hoa quả tươi, rau xanh, cá 

chủ yếu bán tươi sau khi thu hoạch; một số sản phẩm qua sơ chế nhưng chủ yếu 

là áp dụng các biện pháp thủ công như Hồi, Thuốc lá áp dụng công nghệ sơ chế 

thủ công như phơi nắng tự nhiên, sấy bằng lò củi, lò sấy nhiệt lọc khói; sản 

phẩm Chè một số được thu mua áp dụng sơ chế bằng công nghệ sao chè truyền 

thống trước khi bán cho doanh nghiệp; sản phẩm Quế chủ yếu bảo quản bằng 

phơi tự nhiên. Do đó bị giảm giá trị, đặc biệt khi chịu tác động ảnh hưởng của 

thời tiết, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; khó đạt tiêu chuẩn xuất 

khẩu vào thị trường trung và cao cấp. Đối với các phương pháp sơ chế có công 

nghệ cao hơn làm tăng giá thành do đó khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng 

loại trên thị trường. 

Hoạt động chế biến có 02 hình thức đó là: chế biến thủ công và chế biến 

có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân. Chế biến thủ công sản phẩm chủ yếu là 

không có bao bì nhãn mác, thương hiệu, kiểm nghiệm sản phẩm nên không nâng 

cao được giá trị. Đối với chế biến có sự đầu tư áp dụng công nghệ, quy mô vừa 

hoặc lớn; tuy nhiên chưa phải là chế biến sâu, áp dụng công nghệ cao. Bên cạnh 

đó chưa đảm bảo hệ thống thu mua đầu vào sản phẩm do thiếu vốn sản xuất, đầu 

tư thiết bị, dây chuyền công nghệ… như các doanh nghiệp chế biến hiện tiêu thụ 

Hồi khoảng 20% sản lượng còn dư khoảng 80% tổng sản phẩm Hồi của tỉnh 

chưa qua chế biến; hay công nghệ sản xuất gỗ ván bóc của tỉnh chủ yếu là ván 

bóc thô sơ chưa có sản phẩm chế biến thành phẩm có giá trị cao. 

Các hoạt động trong thị trường tiêu thụ: 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh chia 

làm 02 loại: thị trường trong nước và xuất khẩu. Đa số sản phẩm chưa đủ tiêu 

chuẩn để cung ứng cho các hệ thống siêu thị, chủ yếu là kênh phân phối nhỏ lẻ tại 

các chơ ̣truyền thống do chưa có bao bì, nhãn mác sản phẩm, chưa đáp ứng được 

quy mô số lượng yêu cầu của bên thu mua.  

Nhiều HTX, THT, hộ sản xuất quy mô lớn vẫn “ưa” các chủ thể thực hiện 

thu gom mặc dù giá bán thấp hơn nhưng thỏa thuận đơn giản, thanh toán nhanh và 

mua với khối lượng lớn, không yêu cầu quá cao về chất lượng và chủng loại cung 

cấp. Một số sản phẩm như gỗ ván bóc, tinh dầu Hồi, tinh dầu Quế, Chè của tỉnh 

do các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh ngoài cung ứng trong nước 

còn chủ yếu được xuất khẩu ra thị trường các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Trung Đông... tuy nhiên các sản phẩm của Lạng 

Sơn tập trung vào một số thị trường chủ yếu nên thường gặp khó khăn đến mở 

rộng sang thị trường khác; công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu giao dịch 

nông sản chưa phát triển trên thị trường nội địa nên chưa đem lại nhận thức về 

công dụng của sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý hoặc đã có nhãn hiệu chứng 

nhận, nhãn hiệu tập thể, sản phẩm nông lâm nghiệp của Lạng Sơn được xuất khẩu 

chính ngạch còn hạn chế. 



12 

 

III. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRONG LĨNH VỰC 

NÔNG LÂM NGHIỆP 

Hoạt động đăng ký, bảo hộ, đối với các sản phẩm đặc sản, đặc thù dưới 

hình thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, 

thương hiệu…) đã được quan tâm triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận 

thức các tổ chức, cá nhân về sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa...), 

phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao sức cạnh 

tranh, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có 23 sản phẩm được cấp 

văn bằng bảo hộ, 47 sản phẩm (15 sản phẩm 4 sao; 32 sản phẩm 3 sao) của 41 

chủ thể (04 doanh nghiệp,19 Hợp tác xã, 04 Tổ hợp tác và 13 hộ sản xuất có đăng 

ký kinh doanh) được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, thực tế 

cho thấy việc phát triển các sản phẩm đã xây dựng thương hiệu của tỉnh còn gặp 

không ít khó khăn, chưa đem lại nhiều giá trị gia tăng, thị trường tiêu thụ chưa 

ổn định, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của vùng mang nhãn hiệu được 

bảo hộ do sở hữu trí tuệ là lĩnh vực mới, trừu tượng, vai trò của sở hữu trí tuệ chỉ 

được thể hiện rõ trong nền kinh tế quy mô hàng hóa và các quan hệ thương mại 

lớn, bền vững; lợi ích mang lại của bảo hộ và phát triển sở hữu trí tuệ không thể 

hiện trực tiếp và nhanh chóng… Một số nguyên nhân chính có thể kể đến như: 

Sản xuất nông sản của tỉnh còn nhỏ lẻ, thủ công, chưa có nhiều ứng dụng công 

nghệ vào sản xuất, chưa có sức cạnh tranh trên thị trường, các sản phẩm đặc sản 

chủ yếu được bán ở các chợ theo phương thức truyền thống là chủ yếu; nhãn 

mác, đóng gói, truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm còn hạn chế nên trong 

giới thiệu, quảng bá còn gặp khó khăn; chất lượng sản phẩm chưa còn chưa 

đồng; chưa đa dạng các kênh phân phối; thiếu tính liên kết từ đầu tư sản xuất, 

chế biến, xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng chuỗi các sản phẩm. 
 

Phần thứ ba 

NỘI DUNG ĐỔI MỚI CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT,  

LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM, XÂY DỰNG THƯƠNG 

HIỆU SẢN PHẨM NÔNG LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 – 2025,  

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 
 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

 1. Dự báo thị trường 

 - Trong thời gian tới, nước ta tiếp tuc̣ hội nhập sâu, rộng vào kinh tế thế 

giới và khu vực với viêc̣ tham gia nhiều Hiêp̣ định Tự do hóa thương maị, hơp̣ 

tác song phương, đa phương; Hiêp̣ định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP), thực hiêṇ lộ trình cam kết WTO, AFTA, EVFTA…sẽ đem laị nhiều 

cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn, bên cạnh đó cũng sẽ đối mặt với nhiều 

khó khăn, thách thức trong caṇh tranh về giá cả, chất lươṇg hàng hóa. 

- Lạng Sơn là tỉnh có nhiều thế mạnh phát triển về du lịch, dự báo hằng năm 

có trên hàng triệu lượt khách du lịch, đây sẽ là thị trường lớn tiêu thụ các sản phẩm 
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nông nghiệp đặc trưng, thế mạnh của tỉnh.  

Để có thể cạnh tranh trong quá trình hội nhập, các quy định khắt khe về an 

toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của các nước nhập khẩu đặc biệt là với 

chính sách biên mậu mới của Trung Quốc thì yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân cần đổi mới hình thức phát triển sản xuất của mình, đầu tư công nghệ, quy 

trình sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung áp dụng chương trình thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt, hệ thống kiểm soát chất lượng tiên tiến trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và sản 

xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến…tăng cường hoạt động truy 

xuất nguồn gốc thực phẩm, cải tiến chất lượng mẫu mã sản phẩm, kinh doanh sản 

phẩm nông nghiệp theo chuỗi khép kín.  

2. Dự báo xu hướng phát triển 

- Với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ 

thuật 4.0 và ứng dụng trong cuộc sống đòi hỏi các sản phẩm nông sản phải 

nhanh chóng thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội; trong đó, việc đổi 

mới tổ chức sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, áp 

dụng các quy trình sản xuất tiên tiến như: Hữu cơ, GAP, GMP, HACCP… trong 

liên kết chuỗi giá trị là tất yếu tạo sự cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm. 

- Trong xu thế hiêṇ nay, tổ chức sản xuất gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm nâng cao trách nhiệm vai trò của người sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm góp phần đáp ứng yêu cầu về sản phẩm đaṭ chất lươṇg, an toàn, đảm bảo sức 

khỏe cho người tiêu dùng, qua đó nâng cao năng lực caṇh tranh của sản phẩm là 

hướng phát triển trong thời gian tới. 

- Cần phải tập trung phát triển maṇh tổ chức sản xuất gắn với quản lý thực 

phẩm theo “chuỗi sản phẩm chủ lực an toàn” cả về số lươṇg và chất lươṇg và 

chủng loaị. Tăng thị phần sản phẩm trên thị trường qua viêc̣ xây dựng và phát triển 

hê ̣thống kênh phân phối sản phẩm thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lươṇg và truy 

xuất đươc̣ nguồn gốc xuất xứ là giải pháp đột phá, là hướng đi tất yếu, phù hợp với 

khách quan của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; nhằm nâng cao chất 

lượng, giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao tính cạnh tranh, giá trị gia tăng của các 

sản phẩm nông nghiệp và là giải pháp để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng tâp̣ hơp̣ quy mô sản xuất 

nhỏ thành quy mô lớn tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp an toàn, sạch theo chuỗi liên kết trên cơ sở phát huy lợi thế sản 

phẩm của địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo bước đột phá nâng cao 

năng suất chất lượng, giá trị gia tăng các sản phẩm. Từ đó làm thay đổi tập quán 

sản xuất nhỏ lẻ, quy trình canh tác truyền thống đồng thời nâng cao lợi ích của 

các chủ thể khi tham gia vào quá trình hình thành và phát triển chuỗi tạo sự liên 

kết chặt chẽ giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ. Hình thành và phát triển đa 

dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng 
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dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường 

(trong nước và quốc tế) góp phần làm tăng giá trị, thúc đẩy sản xuất, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập của người dân và lợi ích của người tiêu dùng 

kết hợp hài hòa lợi ích của doanh nghiệp trong tham gia chuỗi. 

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Giai đoaṇ 2021-2025 

- Có 25 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông lâm nghiệp cho các sản phẩm 

chủ lực của tỉnh trong đó phấn đấu: có trên 40 doanh nghiệp, HTX tham gia liên 

kết; 100% sản phẩm được tiêu thụ thông qua hợp đồng liên kết. Tổng giá trị sản 

phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn (theo giá hiện hành) đạt 15.000 - 

17.000 tỷ đồng năm 2025, tăng khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng so với năm 2020. 

- Thành lập mới từ 60 HTX và 40 THT trở lên (mỗi năm thành lập mới từ 

15 đến 20 HTX, 10 THT); 04 liên hiệp hợp tác xã. Đến năm 2025 các vùng sản 

xuất hàng hóa chủ lực đều thành lập HTX, THT để tổ chức sản xuất.  

- Tăng tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 50%, giảm tỷ lệ HTX 

hoạt động yếu xuống dưới 10%.  

- 100% đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

kiến thức về quản lý, quản trị, chuỗi giá trị và pháp luật có liên quan. 

b) Giai đoaṇ 2026 -2030 

- Có thêm 20 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông lâm nghiệp cho các sản 

phẩm chủ lực của tỉnh trong đó: có trên 30 doanh nghiệp, HTX tham gia trong 

chuỗi liên kết; 100% sản phẩm được tiêu thụ thông qua hợp đồng liên kết. Nâng 

cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2030 đạt 20.000 – 21.000 

tỷ đồng (theo giá hiện hành) tăng 8.000 – 9.000 tỷ đồng so với năm 2025. 

- Thành lập mới từ 60 HTX và 40 THT trở lên (mỗi năm thành lập mới từ 

15 đến 20 HTX, 10 THT); có 08 liên hiệp hợp tác xã trở lên đặc biệt là các vùng 

sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết; 

- Tăng tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 55%, giảm tỷ lệ HTX hoạt 

động yếu xuống dưới 8%.  

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ chủ chốt HTX 

kiến thức liên quan đến Luật HTX, quản trị kinh doanh, chuỗi liên kết.  

 III. NỘI DUNG ĐỔI MỚI CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, 

LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THU SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP  

1. Đổi mới các hiǹh thức tổ chức sản xuất 

a) Đối với hợp tác xã: 

- Đối với nhóm các hợp tác xã xếp loại tốt, khá: 

Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có; tìm kiếm, 

nghiên cứu thị trường để phát triển thêm các dịch vụ, ngành nghề mới, từng 

bước nâng cao năng lực cạnh tranh của hợp tác xã trong cơ chế thị trường; củng 
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cố mối quan hệ với các doanh nghiệp hiện có; đẩy mạnh hợp tác, mở rộng quy 

mô liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Đối với nhóm các hợp tác xã xếp loại trung bình: 

Xây dựng, bổ sung phương án hoạt động nâng cao chất lượng hiệu quả 

các hoạt động hiện có, từ đó dần mở rộng quy mô, nhất là tăng khả năng đáp 

ứng nhu cầu về dịch vụ của thành viên đồng thời mở thêm các dịch vụ, ngành 

nghề mới; chủ động tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh hợp tác với các doanh 

nghiệp từng bước thực hiện việc liên doanh, liên kết để tổ chức cho thành viên 

và nông dân sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực tại địa phương. Hợp 

nhất, sáp nhập các hợp tác xã có quy mô liên thôn trên cùng địa bàn thành HTX 

có quy mô lớn hơn để nâng cao năng lực về vốn, kinh nghiệm tổ chức, quản lý 

điều hành hoạt động. 

- Đối với nhóm các hợp tác xã xếp loại yếu, kém: 

Tổ chức lại hoạt động HTX theo hướng đơn giản, đảm bảo đáp ứng được 

các dịch vụ cơ bản, nhất là các dịch vụ đầu vào như: cung ứng giống, vật tư,... 

Tăng cường củng cố mối quan hệ giữa HTX với thành viên qua chế độ quản lý 

tài chính, công khai minh bạch sổ sách kế toán để huy động thêm vốn góp, mở 

thêm các dịch vụ mới. Hợp nhất, sáp nhập các HTX hoạt động kém hiệu quả vào 

các HTX trên cùng địa bàn; giải thể các HTX yếu kém kéo dài, hợp tác xã 

ngừng hoạt động, tồn tại trên hình thức. 

b) Đối với Tổ hợp tác: 

Củng cố, hoàn thiện lại tổ chức và hoạt động các THT hiện có đúng theo 

quy định. Khuyến khích chuyển đổi THT thành HTX.  

c) Hộ sản xuất: 

  Đổi mới nhận thức các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hình thành 

cùng sản xuất một loại sản phẩm hàng hóa, cùng  sử dụng giống có chất lượng, 

cùng áp dụng quy trình sản xuất tiêu chuẩn... tạo ra chất lượng nông sản đồng đều 

với vùng nguyên liệu ổn định; vận động thành lập các tổ nhóm hoạt động theo 

nhóm, tiến tới thành lập HTX ở những vùng sản xuất hàng hóa tập trung với mục 

đích giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành, gia tăng số lượng và giá trị sản phẩm 

thông qua hình thức "mua chung và bán chung" liên kết vùng sản xuất. 

d) Trang trại: 

Đổi mới tư duy các trang traị trên địa bàn, kết nối với các hộ sản xuất áp 

dụng khoa học kỹ thuật mới tạo sản phẩm cùng loại trong vùng thành vùng sản 

xuất tập trung. Bên cạnh đó hướng tới thành lập các HTX, THT làm nguyên liệu 

sản xuất cho các doanh nghiệp tham gia chế biến. 

e) Doanh nghiệp: 

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, hợp tác, liên kết vào sản 

xuất nông lâm nghiệp thông qua khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, cùng với nhiều 

cơ chế, chính sách phù hợp. Qua đó thay đổi tư duy hoạt động riêng lẻ, mạnh ai 
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nấy làm, hình thành hiệp hội doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp tham gia cụm 

liên kết ngành chuỗi giá trị, góp phần gia tăng chuỗi liên kết sản phẩm từ nguyên 

liệu đầu vào đến thị trường tiêu thụ; hình thành các doanh nghiệp có sức tăng 

trưởng nhanh, nhằm tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu, lựa chọn các sản phẩm 

có thế mạnh, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến nâng cao chất 

lượng, phát triển thị trường. 

- Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp sản xuất hàng nông, lâm sản quy mô 

lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi liên kết gắn với 

thị trường. Phát triển nhóm doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm 

chủ lực của tỉnh như: Hồi, Thông, Keo lai, Bạch đàn, đại gia súc, Lợn, Rau, Na, 

Thuốc lá,...huy động các doanh nghiệp đầu tư phát triển chuỗi liên kết các ngành 

hàng sản phẩm nông, lâm sản chủ lực, có lợi thế cạnh tranh. Tạo cơ chế chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sản phẩm để nâng cao giá trị 

ngành hàng. Phát triển hệ thống doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ 

kỹ thuật nông nghiệp, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, từng bước chủ động 

nguồn giống.  

- Đối với Doanh nghiệp vốn Nhà nước (Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp): xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình mới, 

đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển sản xuất kinh doanh, 

chủ động nghiên cứu đưa một số cây trồng mới vào sản xuất như: Bạch đàn Cự 

vĩ của Trung Quốc, cây Keo lai... gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người 

dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường theo chuỗi liên 

kết hàng hóa. 

2. Củng cố, đổi mới các mối liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiêp̣ 

- Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hình thành và hoạt động trên cơ 

sở các mối liên kết dọc và liên kết ngang thông qua hợp đồng kinh tế tiêu thụ sản 

phẩm để tạo tiếng nói chung của các mắt xích trong chuỗi; giảm chi phí chuỗi; 

hợp đồng bao tiêu sản phẩm được bảo vệ bởi pháp luật Nhà nước tạo niềm tin lẫn 

nhau trong xây dựng chuỗi giá trị nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tham gia 

trên cơ sở thống nhất, chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ và rủi ro. 

- Xây dựng hình thành mối liên kết giữa các hộ sản xuất, HTX, THT, cơ 

sở thu mua và thương nhân kinh doanh tiêu thụ sản phẩm hình thành mối liên 

kết dọc trên cơ sở xác định nhu cầu tiêu thụ của thị trường, thời vụ sản xuất, thu 

hoạch làm căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất, tiến độ 

cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, để cùng sản xuất tiêu thụ sản phẩm hình thành mối 

liên kết ngang tạo sự bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, tránh sự cạnh tranh, tranh 

mua, tranh bán không lành mạnh, tạo sự hoạt động ổn định bền vững của chuỗi. 

- Xây dựng mối liên kết giữa các hộ nông dân với nhau, có thể hình thành 

các HTX, THT để nâng cao vai trò của HTX, THT là đaị diêṇ hơp̣ pháp cho 

thành viên và nông dân trong hơp̣ đồng liên kết, bảo vê ̣quyền lơị, lơị ích hơp̣ 

pháp cho thành viên; làm cầu nối trung gian liên kết với doanh nghiệp; tổ chức, 

quản lý điều hành, quản lý thành viên sản xuất theo đúng cam kết đã kí với 

doanh nghiệp trong chuỗi liên kết sản xuất đảm bảo tất cả thành viên trong chuỗi 
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thực hiện đúng các thỏa thuận đã kí với doanh nghiệp; giữa các cơ sở thu mua 

và giữa các thương nhân (doanh nghiệp, HTX). 

3. Xây dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm nghiệp 

Xây dựng thương hiệu là “điểm tựa” để nông sản phát triển bền vững; tiếp 

tục duy trì các sản phẩm đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và 

nhãn hiệu chứng nhận; phấn đấu đến 2025 có thêm 04 chỉ dẫn địa lý, 20 nhãn 

hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm của tỉnh. 

Đối với các sản phẩm đã có thương hiệu tiếp tục củng cố, duy trì và phát 

triển các thương hiệu đã có qua đánh giá những thuận lợi và khó khăn của từng 

sản phẩm có thương hiệu đề xuất các nhiệm vụ duy trì, phát triển quảng bá sản 

phẩm có thương hiệu trên địa bàn tỉnh.  

Tổ chức giao thương xúc tiến thương mại, quảng cáo trên các phương tiện 

truyền thông, tổ chức sàn giao dịch nông sản, tổ chức hội chợ, tôn vinh thương 

hiệu. Tăng tính bền vững trong kết nối giữa khách hàng và thương hiệu sản 

phẩm, nâng cao vị thế của thương hiệu thông qua việc quy hoạch diện tích sản 

xuất, xây dựng quy trình sản xuất tiên tiến từ gieo trồng đến sản xuất và bảo 

quản sau thu hoạch theo tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao chất lượng nông sản, 

đa dạng hóa từ dạng thô đến sơ chế, chế biến đáp ứng nhu cầu thị hiếu; đa dạng 

hoá mẫu mã bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc để nâng cao thương hiệu đã 

được khẳng định. 

Đối với các sản phẩm mới phát triển thương hiệu sản phẩm thông qua lựa 

chọn sản phẩm có tiềm năng đặc trưng của tỉnh, quy mô số lượng lớn, sản xuất 

tại một vùng tập trung với năng suất, chất lượng đồng đều và ổn định, phù hợp 

theo yêu cầu thị trường của người tiêu dùng, giá bán mang tính cạnh tranh trên 

thị trường trong và ngoài nước. Xây dựng bao bì, nhãn mác phù hợp với sản 

phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng cho các sản phẩm đáp ứng 

thị hiếu người tiêu dùng.  

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo 

hướng đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng nhằm mục đích xây dựng 

thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ 

sản phẩm.  

4. Xây dựng và phát triển chuỗi liên kết một số sản phẩm chủ lực 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng 25 chuỗi liên kết trong sản xuất 

nông nghiệp, có đầy đủ các thành phần tham gia chuỗi gồm: Doanh nghiệp, hộ 

sản xuất, HTX...; trong đó, Doanh nghiệp đóng vai trò chính xây dựng và duy trì 

hoạt động của chuỗi, đảm bảo khâu tiêu thụ sản phẩm; HTX/THT đảm bảo khâu 

tổ chức sản xuất và cung ứng vật tư đầu vào; trách nhiệm của các thành phần 

tham gia chuỗi được quy định rõ ràng trong các khâu, được cụ thể hóa thông qua 

các hợp đồng hay bản cam kết cùng thực hiện với mục tiêu cụ thể: 

(1) Chuỗi sản phẩm Rau 
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Xây dựng vùng sản xuất rau các loại với diện tích trên 4.000 ha tập trung 

tại các huyện Văn Quan, Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn trong đó xây 

dựng 02 chuỗi liên kết sản phẩm rau tỉnh Lạng Sơn trở lên theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng, sản xuất quy mô hàng hóa gắn với sản phẩm OCOP, nâng cao 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm rau của tỉnh Lạng Sơn, thúc đẩy nông nghiệp 

công nghệ cao, liên kết giữa các vùng sản xuất hàng hóa với thị trường tiêu thụ 

cụ thể gồm: Chuỗi giá trị sản phẩm Rau liên kết Công ty đầu tư phát triển nông 

nghiệp xanh An Gia; HTX Rau, củ quả sạch Gia Cát ký hợp đồng nguyên tắc với 

Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư TMQT Mặt trời đỏ (Công ty Redsun). 

(2) Chuỗi liên kết sản phẩm Lúa chất lượng cao, Gạo đặc sản 

Xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, gạo đặc sản 5.000 ha tại các 

huyện có thế mạnh tại các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng, sản phẩm gạo 

đặc sản như gạo nếp cái hoa vàng Bắc Sơn; gạo bao thai hồng, gạo nếp cái ong 

vàng huyện Tràng Định, xây dựng  01 chuỗi liên kết sản phẩm lúa chất lượng 

cao, gạo đặc sản trở lên có liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và 

HTX, hộ sản xuất cụ thể: Chuỗi giá trị sản phẩm Lúa chất lượng cao liên kết với 

Công ty ECI Lạng Sơn; Công ty Cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn. 

(3) Chuỗi liên kết sản phẩm Khoai tây 

Phát triển vùng sản xuất Khoai tây tập trung tại các huyện: Cao Lộc, Hữu 

Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình với diện tích ổn định từ 500 ha, xây dựng 01 chuỗi 

liên kết sản phẩm Khoai tây trở lên liên kết giữa doanh nghiệp và HTX, hộ sản 

xuất từ khâu cung cấp đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, cụ thể: Chuỗi giá trị sản 

phẩm khoai tây liên kết với Công ty Cổ phần Đại Nguyễn – Lạng Sơn; Công ty 

TNHH MTV VIGIA. 

(4) Chuỗi liên kết sản phẩm Na 

Phát triển, nâng cao chất lượng vùng sản xuất Na tại huyện Chi Lăng, 

Hữu Lũng với diện tích trên 3.500 ha theo hướng tập trung tăng năng suất và 

chất lượng, đồng bộ quy trình sản xuất, ổn định diện tích vùng nguyên liệu, tăng 

dần diện tích Na đạt các tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt, xác lập được 

mã vùng sản xuất, đảm bảo yêu cầu của doanh nghiệp, xây dựng 02 chuỗi liên 

kết sản phẩm Na trở lên giữa HTX, THT với doanh nghiệp, gồm: Chuỗi giá trị 

sản phẩm Na liên kết Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng TMT Việt Nam; HTX 

nông sản huyện Chi Lăng. 

(5) Chuỗi liên kết sản phẩm cây có múi 

Phát triển, nâng cao chất lượng vùng sản xuất cây có múi tập trung trên 

2.800 ha trong đó diện tích cây đặc sản của tỉnh như cây Quýt vàng Bắc Sơn, 

Quýt Tràng Định với diện tích trên 1.500 ha tại các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, 

Tràng Định và diện tích cây có múi khác (Cam; Bưởi;...) 1.300 ha tại các huyện 

như Chi Lăng, Hữu Lũng, hình thành 01 chuỗi liên kết sản phẩm trở lên, nghiên 

cứu xây dựng sản phẩm chế biến sâu, đa dạng sản phẩm. 

(6) Chuỗi liên kết sản phẩm Hồng  
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Phát triển nâng cao chất lượng vùng sản xuất Hồng Vành Khuyên, Hồng 

Bảo Lâm 2.000 ha tập trung tại huyện Văn Lãng, Cao Lộc trong đó đẩy mạnh 

diện tích sản xuất Hồng theo tiêu chuẩn VietGAP; GlobalGAP…, xây dựng 01 

chuỗi liên kết sản phẩm Hồng trở lên giữa HTX, THT với doanh nghiệp, trong 

đó nghiên cứu xây dựng sản phẩm chế biến sâu. 

 (7) Chuỗi liên kết sản phẩm hoa Đào  

Phát triển nâng cao chất lượng vùng sản xuất hoa Đào, đa dạng các chủng 

loại: Đào bích, Đào phai, Đào bạch, Đào Thất thốn...tập trung tại thành phố, các 

huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng, Bình Gia, xây dựng 01 chuỗi liên kết sản 

phẩm Đào trở lên có liên kết với doanh nghiệp thu mua, xây dựng nâng cao giá 

trị thương hiệu Đào Xứ Lạng.  

 (8) Chuỗi liên kết sản phẩm gia cầm 

Phát triển vùng sản xuất gia cầm tập trung trên 05 triệu con gia cầm chủ 

yếu tại các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định.... và 

thành phố Lạng Sơn, củng cố các mối liên kết tiêu thụ sản phẩm đã hình thành 

như ở Vịt bầu tại huyện Cao Lộc; Vịt cổ xanh tại huyện Đình Lập; gà tại huyện 

Hữu Lũng, Chi Lăng…có 01 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm trở lên giữa doanh 

nghiệp và HTX, THT theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp, cụ thể: Chuỗi 

giá trị sản phẩm gia cầm liên kết Công ty Lucavi Bắc Ninh và HTX Gia Huy, xã 

Thạch Đạn, huyện Cao Lộc; Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Lãng ký hợp đồng 

ngyên tắc với Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư TMQT Mặt trời đỏ (Công ty 

Redsun). 

(9) Chuỗi liên kết sản phẩm thủy sản (nước ngọt)  

Phát triển nuôi trồng thủy sản trong đó nuôi cá lồng đạt trên 600 lồng, nuôi 

cá thả ao đạt diện tích trên 1.000 ha, tại huyện có thế mạnh về mặt nước như 

huyện Văn Quan, Bắc Sơn, Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Lộc Bình, xây 

dựng 01 chuỗi liên kết sản phẩm thủy sản trở lên tiêu thụ sản phẩm giữa doanh 

nghiệp và HTX, hộ sản xuất góp phần phát triển sản xuất thủy sản của tỉnh. 

(10) Chuỗi liên kết sản phẩm Măng Bát độ 

Phát triển diện tích Măng Bát độ đảm bảo cung cấp trên 50% sản lượng 

Măng Bát độ được sơ chế tại chỗ do các doanh nghiệp, HTX tiêu thụ, thực hiện 

01 chuỗi liên kết sản phẩm Măng Bát độ trở lên với sản phẩm đa dạng, được sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP từ đầu vào, cụ thể: Chuỗi giá trị sản 

phẩm Măng Bát độ liên kết với Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu 

G.O.C 

 (11) Chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế Thuốc lá 

Duy trì ổn định diện tích trồng thuốc lá của tỉnh từ 2.200 ha trở lên, xây 

dựng 02 chuỗi liên kết sản phẩm Thuốc lá cho chất lượng tốt trở lên đáp ứng yêu 

cầu của doanh nghiệp, qua đó nâng cao tỷ lệ phẩm cấp 1,2 sau sấy của nguyên 

liệu thuốc lá, giảm tỷ lệ nguyên liệu cấp 3,4; đưa các giống thuốc lá cho năng 

suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện canh tác đến thay đổi phương thức 
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sản xuất, sơ chế ứng dụng các công nghệ mới về chế biến, bảo quản sản phẩm. 

Các chuỗi cụ thể gồm: Chuỗi giá trị sản phẩm Thuốc lá liên kết Công ty Cổ 

phần Ngân Sơn- Chi nhánh Lạng Sơn; Công ty TNHH Việt Trung; Doanh 

nghiệp tư nhân Quốc Cường; Công ty TNHH Tâm Thịnh. 

(12) Chuỗi liên kết sản phẩm Thạch đen 

Xây dựng vùng diện tích cây trồng chủ lực Thạch đen đạt trên 5.000 ha tại 

huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong đó 

đảm bảo thực hiện mã số vùng trồng, hình thành 02 chuỗi liên kết sản phẩm 

Thạch đen thông qua hình thành các doanh nghiệp, HTX, THT để tổ chức thực 

hiện đồng bộ quy trình sản xuất, gồm: Chuỗi giá trị sản phẩm Thạch đen liên kết 

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Đức Quý; Công ty Cổ phần thực phẩm 

ASIAFOOD; Công ty TNHH Nông lâm sản Yến Sinh; Chuỗi giá trị sản phẩm 

Thạch đen liên kết Công ty TNHH thương mại Nông sản Tràng Định; Công ty Cổ 

phần Chế biến thực phẩm Cao Bằng (Cao Bằng Food). 

  (13) Chuỗi liên kết sản phẩm Chè 

Xây dựng vùng Chè tập trung với diện tích trên 600 ha tại huyện Đình 

Lập, Bình Gia, đa dạng chủng loại, sản phẩm, xây dựng thương hiệu, hình thành 

01 chuỗi liên kết sản phẩm Chè trở lên có sự tham gia của Doanh nghiệp, THT, 

HTX để nâng cao quy trình sản xuất theo hợp đồng đặt hàng của doanh 

nghiệp/Hợp tác xã, cụ thể: Chuỗi giá trị sản phẩm Chè liên kết Công ty cổ phần 

Chè Thái Bình. 

 (14) Chuỗi liên kết sản phẩm Quế 

Phát triển, nâng cao chất lượng 6.000 ha cây Quế tại các huyện Tràng 

Định, Văn Lãng, Bình Gia, Bắc Sơn theo hướng tập trung, tăng năng suất và 

chất lượng, ổn định diện tích vùng nguyên liệu, hình thành 02 chuỗi liên kết sản 

phẩm Quế trở lên liên kết với doanh nghiệp, gồm: Chuỗi giá trị sản phẩm Quế 

liên kết Công ty TNHH chế biến và XNK lâm sản Lạng Sơn (Aforex); Chuỗi giá 

trị sản phẩm Quế liên kết Công ty Vinasamex; Chuỗi giá trị sản phẩm Quế liên 

kết Công ty Chế biến Quế tại tỉnh Yên Bái. 

 (15) Chuỗi liên kết sản phẩm Hồi và các sản phẩm từ Hồi 

Phát triển, nâng cao chất lượng 35.000 ha Hồi tại các huyện Văn Quan, 

Bình Gia, Văn Lãng, Chi Lăng, Cao Lộc, Tràng Định, Đình Lập, thay thế dần các 

rừng hồi già bằng các rừng hồi mới cho năng suất và chất lượng cao, đáp ứng yêu 

cầu của doanh nghiệp thu mua để chế biến, xuất khẩu, hình thành 02 chuỗi liên 

kết sản phẩm Hồi và các sản phẩm từ Hồi trở lên thông qua liên kết giữa doanh 

nghiệp, HTX, THT, hộ sản xuất, gồm: Chuỗi giá trị sản phẩm Hồi và các sản 

phẩm từ Hồi liên kết Công ty TNHH Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex; Công ty 

TNHH chế biến và XNK lâm sản Lạng Sơn (Aforex); Công Ty TNHH Dani Foods 

Việt Nam. 

(16) Chuỗi liên kết sản phẩm Nhựa thông 
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Phát triển và giữ ổn định diện tích rừng Thông khoảng 130.000 ha tại các 

huyện Lộc Bình, Đình Lập và Cao Lộc, trồng lại rừng đối với diện tích sau khai 

thác. Duy trì diện tích khai thác nhựa khoảng 30% (tương đương gần 40.000 ha), 

sản lượng nhựa hàng năm đạt 30.000 - 40.000 tấn (ước giá trị trên 1.000 tỷ 

đồng/ năm). Hình thành 03 chuỗi liên kết sản phẩm Nhựa thông có liên kết qua 

HTX, THT và người dân từ vùng sản xuất đến sản phẩm cung cấp cho công ty, 

doanh nghiệp, gồm: Chuỗi giá trị sản phẩm Nhựa thông liên kết Công ty TNHH 

Rosin Industries; Công ty TNHH Long Tân Lạng Sơn; Công ty TNHH Tư nhân 

Hóa chất Leesun. 

 (17) Chuỗi liên kết các sản phẩm từ gỗ 

Phát triển, nâng cao chất lượng vùng sản xuất gỗ như vùng Thông 

130.000 ha, tại các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc; vùng Keo 35.000 ha, 

Bạch đàn 10.000 ha tại các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Đình Lập hình thành 

các vùng nguyên liệu tập trung có tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (theo tiêu 

chuẩn Chứng chỉ rừng FSC) đảm bảo cho doanh nghiệp, công ty tham gia chế 

biến, xây dựng 01 chuỗi liên kết sản phẩm gỗ trở lên, gồm: Chuỗi giá trị các sản 

phẩm từ gỗ liên kết Công ty Cổ phần đầu tư Sao Bắc Việt; Công ty TNHH Lê 

Gia ( Hữu Lũng). 

 (Có phụ lục đánh giá thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện 

chuỗi liên kết sản phẩm kèm theo Đề án ). 

* Đối với giai đoạn 2026 – 2030, trên cơ sở tổng kết đánh giá thực hiện đề 

án tiếp tục xây dựng điều chỉnh các chuỗi giá trị ngành sản phẩm nông lâm 

nghiệp và thủy sản phù hợp với phát triển kinh tế của địa phương. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý 

1.1. Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, năng lực cơ quan quản lý 

- Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt 

sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tạo sự chuyển biến tích cực về nhận 

thức và hành động thiết thực trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 

dân về đổi mới hình thức tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên 

kết. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán 

bộ quản lý về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản thông qua công tác tập huấn, 

đào tạo, bồi dưỡng về Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chủ 

trương, chính sách, nội dung về đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong 

nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch hằng năm về đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý 

nhà nước về kinh tế hợp tác; thường xuyên chỉ đạo, định hướng phát triển, kiểm 

tra, giám sát, theo dõi, hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác trên địa bàn. 

1.2. Về cơ chế chính sách: 
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- Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi hoàn thiện cơ chế, chính sách để 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn, liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại để tạo 

đồng bộ, thuận lợi cho phát triển các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, đặc 

biệt tại khu vực nông thôn và các loại hình có tính lan tỏa như trung tâm logistic, 

chợ đầu mối, kho sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm...theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021. Phổ biến, 

tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, thị trường để thu hút 

doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà khoa học, tư vấn dịch vụ, ngân hàng… cùng 

với nông dân tham gia xây dựng chuỗi giá trị trong liên kết; đặc biệt là chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách 

khuyến nông của tỉnh.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, THT, hộ gia đình tiếp cận các 

nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, nguồn vốn từ các 

chương trình, dự án để tạo nguồn vốn mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ 

sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản. 

Khuyến khích các hoạt động tín dụng trong nội bộ thành viên, các nông hộ đầu 

tư phát triển sản xuất. 

- Thực hiện các chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất sản xuất, thuê mặt bằng 

cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh quy mô lớn trên địa bàn tỉnh 

theo quy định hiện hành.  

1.3. Về thông tin, truyền thông:  

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trên các phương tiện truyền thông 

nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng tất yếu phát triển tổ chức 

sản xuất theo chuỗi liên kết nông sản và xu hướng tiêu dùng sạch để chủ động, 

tự giác tham gia hợp tác sản xuất - liên kết chuỗi, từng bước điều chỉnh hành vi 

tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng hóa có chứng nhận 

chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ và tham gia chuỗi liên kết nông sản. 

Tuyên truyền, phổ biến các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, 

trang trại hoạt động có hiệu quả, mô hình hợp tác liên kết theo chuỗi để hình 

thành các sản phẩm OCOP có tính cạnh tranh cao, tạo sự chuyển biến trong 

nhận thức của người dân về liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, 

thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 

1.4. Công tác kiểm soát chất lượng, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến thương mại 

- Tăng cường, nâng cao năng lực kiểm soát hệ thống đầu vào sản xuất, 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và thanh tra chuyên 

ngành về nông nghiệp và phát triển nông thôn địa phương. Xây dựng cơ chế 

phối hợp một cách khoa học có sự vào cuộc của tất cả các thành phần, phân cấp 

trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, vật tư 

nông nghiệp đầu vào nông lâm thủy sản. 
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- Hướng dẫn, phổ biến kiến thức, pháp luật mới bảo vệ môi trường, về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tới các chủ thể sản xuất, chủ thể kinh doanh biết và thực 

hiện. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức trong công tác quản lý nhà 

nước về quản lý vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho 

cán bộ của các cơ quan chuyên môn, cơ sở kinh doanh về hoạt động sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp và VSATTP trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt kiểm tra, 

quản lý giám sát tại các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm, xây dựng mô hình 

liên kết thực hiện theo đúng quy trình VietGAP, GAP, VSATTP, môi trường. 

- Triển khai tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, các hoạt động sản 

xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản nói riêng và xử lý nghiêm đúng pháp luật 

các trường hợp sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhái nhãn mác, nhập lậu, không 

rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bảo vệ thương hiệu sản phẩm 

đã được đăng ký. 

- Tổ chức giới thiệu tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu nhận biết các sản 

phẩm và địa chỉ các địa điểm tiêu thụ trên các phương tiện truyền thông, hội 

chợ, website, đĩa CD, tờ rơi, biển quảng cáo... mở rộng mạng lưới tiêu thụ với sự 

tham gia của các doanh nghiệp là nòng cốt phân phối hàng hóa nông sản.  

- Phát triển các chuỗi liên kết sản phẩm thông qua phát triển các khu du 

lịch cộng đồng tại các vùng nông thôn để quảng bá các sản phẩm nông lâm sản 

đã được hoàn thiện về bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc đến với khách thập 

phương đến du lịch trải nghiệm. 

1.5. Về phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: 

- Tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, các giải pháp khoa học công nghệ mới 

tiên tiến, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất; công tác 

khuyến nông; đào tạo tổ chức sản xuất không chỉ dừng lại ở kỹ năng, kỹ thuật 

sản xuất, quản lý nông nghiệp mà mở rộng kỹ năng hợp tác liên kết tiêu thụ sản 

phẩm, đồng bộ từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến, đẩy nhanh cơ giới 

hoá khâu thu hoạch để giảm thất thoát sau thu hoạch; tăng cường ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế vượt trội, thích ứng với biến 

đổi khí hậu; nghiên cứu, chọn tạo khảo nghiệm lựa chọn cây con giống đầu dòng 

đặc sản của địa phương nhằm bảo tồn nguồn gen quý của tỉnh. 

- Hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, vùng sản xuất ứng 

dụng công nghệ cao; áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (GAP, VietGAP). 

Tăng cường hệ thống quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tiên tiến nhằm 

kiểm soát chất lượng hàng hóa. 

1.6. Về huy động các nguồn vốn: 

- Khuyến khích xã hội hóa đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực từ người 

dân, Doanh nghiệp để phát triển các vùng sản xuất, nuôi trồng, chế biến lương 

thực, thực phẩm tập trung theo mô hình chuỗi liên kết. Thực hiện lồng ghép các 

nguồn vốn từ các chương trình, dự án như: Chương trình mục tiêu quốc gia về 

vệ sinh an toàn thực phẩm; nguồn khoa học công nghệ; chương trình mục tiêu 
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quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Cân đối bố trí thêm ngân sách địa phương hằng năm từ nguồn vốn sự 

nghiệp khác để đầu tư các hạ tầng thiết yếu và thực hiện các chính sách hỗ trợ, 

ưu đãi các tổ chức, Doanh nghiệp thực hiện nuôi trồng, sản xuất, chế biến lương 

thực, thực phẩm theo mô hình liên kết chuỗi sản phẩm. 

2. Nhóm giải pháp về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

2.1. Giải pháp liên kết giữa nông dân với nông dân 

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa nông dân với nông dân thực hiện cùng 

sản xuất một loại sản phẩm, địa bàn lân cận, để hỗ trợ trao đổi chia sẻ giúp đỡ 

nhau về thực hiện quy trình, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, giống, 

vốn, vật tư nông nghiệp, xử lý dịch bệnh, thiên tai, tiếp cận với công nghệ, 

nguồn lực sản xuất và thị trường mới hình thành HTX, THT để sản xuất sản 

phẩm theo yêu cầu thị trường làm căn cứ cơ bản để xây dựng quy trình kỹ thuật, 

phối hợp lịch trình sản xuất, thu hoạch, cân đối cung cầu tạo ra sự thống nhất, có 

sự kiểm tra giám sát lẫn nhau tạo sản phẩm khối lượng lớn, chất lượng, đạt tiêu 

chuẩn thương hiệu, giao hàng đúng lúc, giá thành cạnh tranh.  

2.2. Giải pháp giữa nông dân liên kết với doanh nghiệp, HTX 

Liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, HTX là xây dựng kênh tiêu thụ 

mới trong chuỗi liên kết thông qua loại bỏ bớt mắt xích trung gian giữa người 

sản xuất và doanh nghiệp, HTX, rút ngắn độ dài kênh tiêu thụ, giảm giá thành 

đến tay người tiêu dùng thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao kết thỏa thuận, 

các đơn vị đặt hàng mua bán sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp, HTX, 

trách nhiệm các bên rõ ràng và chủ động, nghiêm túc, tích cực triển khai thực 

hiện nhiệm vụ theo đúng các nội dung hợp đồng được ký kết trong đó hài hòa 

lợi ích 02 bên cùng có lợi khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản 

xuất, cung ứng vật tư kỹ thuật, thuốc thú y, tiêu thụ sản phẩm... doanh nghiệp, 

HTX và các hộ nông dân có trao đổi kịp thời thông tin 2 chiều phối hợp xử lý, 

hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ sản xuất, thành viên HTX phát triển. 

2.3. Giải pháp liên kết giữa doanh nghiệp với HTX 

Trên cơ sở thực hiện xác định vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung, các doanh nghiệp, HTX khảo sát nắm bắt thông tin, chủ động liên kết 

phối hợp đầu tư xây dựng vùng cung cấp nguyên liệu, mạng lưới thu mua để hạn 

chế tình trạng tranh mua với các doanh nghiệp không có đầu tư, liên kết. Có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, HTX trong các khâu phục vụ quá trình 

sản xuất như: cung ứng thức ăn, vật tư kỹ thuật, dịch vụ nông nghiệp phục vụ 

kịp thời nhu cầu sản xuất tăng sự gắn kết trong chuỗi liên kết. 

2.4. Giải pháp liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp 

Liên kết doanh nghiệp tạo nên sức mạnh đồng thuận trong mỗi ngành 

hàng, lĩnh vực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, nhằm khắc phục những hạn chế của doanh nghiệp về vốn, thị trường, năng 

lực quản trị hoạt động manh mún, thiếu đoàn kết, và có lúc cạnh tranh không 



25 

 

lành mạnh tăng cường đáp ứng yêu cầu số lượng hàng hóa trong đó mỗi doanh 

nghiệp tùy theo năng lực, sở trường của mình sẽ đảm nhiệm các phân khúc phù 

hợp, bên cạnh đó ổn định thu mua vùng sản xuất của doanh nghiệp.  

 2.5. Giải pháp liên kết giữa HTX với HTX 

Liên kết các hợp tác xã với nhau hình thành các hiệp hội, liên hiệp HTX 

trong cùng lĩnh vực, ngành nghề trên nhiều địa bàn lãnh thổ khác nhau để nâng 

cao hiệu quả, giảm chi phí, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và nâng cao 

sức cạnh tranh của mình trên thị trường ngày càng rõ nét giúp HTX chủ động 

thực hiện kế hoạch kinh doanh, chủ động liên kết trong sản xuất với nhiều 

hình thức như: Liên kết cung ứng sản phẩm đầu vào và bao tiêu sản phẩm; liên 

kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ; liên kết cung ứng vật tư nông nghiệp gắn 

với hướng dẫn kỹ thuật... chia sẻ thông tin để tận dụng ưu thế của nhau, theo 

từng mức đơn giản như là tận dụng ưu thế nhà xưởng sẵn có, vùng sản xuất đến 

phức tạp hơn như chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và khách hàng có chung xu 

hướng tiêu dùng để giải quyết các yếu kém của HTX hiện nay như nội lực của 

các HTX còn yếu, sản xuất đại trà, không có sản phẩm chính, chủ chốt mà tính 

cạnh tranh của sản phẩm không cao, dễ bị đánh bật khi ra thị trường. 

V. DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021 - 2025 

- Tông nhu cầu kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 của Đề án là 

461.161 triệu đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, quản lý 

nhà nước, nâng cao năng lực cán bộ quản lý HTX, THT, hộ sản xuất, trang trại 

là 19.800 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn triển khai 25 chuỗi liên kết sản phẩm là 441.361 triệu đồng 

trong đó: 311.417 triệu đồng là nguồn Ngân sách Nhà nước (Nguồn từ Đề án Hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp; Đề án Sở hữu trí tuệ; Đề án Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm; Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2030; Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức 

Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng); 56.400 triệu đồng (Nguồn triển khai từ vốn ADB theo 

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

73.544 triệu đồng (Nguồn vốn xã hội hóa, đối ứng).  

Đối với kinh phí thực hiện 25 chuỗi liên kết sản phẩm của Đề án, các cơ 

quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và 

dự toán hằng năm chi tiết trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể. 

 (Có phụ biểu khái toán kinh phí kèm theo) 

Các huyện, thành phố chủ động huy động các nguồn vốn khác để củng cố 

phát triển hình thức tổ chức và chuỗi liên kết nông, lâm nghiệp trên địa bàn. 

2. Dự toán giai đoạn 2026 - 2030: Kinh phí thực hiện khái toán sau khi 

tổng kết giai đoạn đến năm 2025. 
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Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện đề án, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan 

đến việc triển khai thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án khi cần thiết. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác khuyến nông, 

chuyển giao kỹ thuật cho các hộ nông dân, HTX, THT về kỹ thuật sản xuất, 

chăn nuôi, trồng trọt bảo quản, chế biến theo quy trình kỹ thuật an toàn có kiểm 

soát... tạo vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, phát triển vùng nguyên 

liệu để phục vụ phát triển theo chuỗi, áp dụng thực hành sản xuất tốt trong nông 

nghiệp và chăn nuôi (VietGap và GAHP ); áp dụng GMP, HACCP trong giết 

mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm. Tăng cường phối hợp công tác quản lý chất 

lượng đầu vào về vật tư nông nghiệp như giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi.... 

nhằm đảm bảo cung cấp đầu vào đủ tiêu chuẩn cung ứng trong sản xuất. 

- Chủ động tham mưu đề xuất thực hiện các cơ chế chính sách liên quan 

đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thu hút các nguồn lực để đầu tư thúc đẩy 

sản xuất phát triển, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyên 

nghiệp theo hướng bền vững thông qua hợp đồng liên kết tạo đà phát triển cho 

ngành nông nghiệp của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Công thương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương 

mại tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. 

- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết rút ra các bài học kinh nghiệm, đánh 

giá hiệu quả của Đề án, tác động của đề án trong việc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ 

các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh về liên kết theo chuỗi có sự tham gia của các 

hình thức tổ chức sản xuất. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện đề án báo cáo 

UBND hằng năm. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thành phố xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 05 năm và hằng năm. Tiếp tục phối 

hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai có 

hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

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 và các chính sách khác có liên quan. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí vốn 

từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác hỗ trợ đối với các danh mục trong 

đề án này khi được phê duyệt. 
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3. Sở Tài chính 

 Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương, nguồn vốn thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn lồng 

ghép từ các chương trình, dự án khác để triển khai Đề án. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh, quy 

hoạch sử dụng đất phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật 

vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 -2025 theo quy định của pháp 

luật về đất đai; tạo thuận lợi cho nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững, 

đảm bảo việc sử dụng đất của các tổ chức sản xuất theo đúng quy định, hiệu quả; 

tham mưu UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án 

khi đủ điều kiện theo quy định. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan hằng năm 

đăng ký đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các dự án liên quan đến 

phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi liên kết; tranh thủ các 

nguồn vốn khoa học công nghệ của Trung ương, của tỉnh, cân đối và ưu tiên hỗ 

trợ cho các dự án thuộc Đề án. Hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục về sở hữu công 

nghiệp (nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý..) áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật; chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy; xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, 

các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, 

chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Thực hiện các hoạt động về xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ; phát triển thương hiệu; xây dựng nhãn hiệu, mã số mã 

vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia. Đào tạo, hướng dẫn áp dụng và thực 

hành các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa…; đào tạo kỹ 

năng, tay nghề cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào chuỗi sản xuất nông sản 

hàng hóa chủ lực của tỉnh.  

- Nghiên cứu xây dựng các đề tài khoa học chọn tạo bảo tồn các nguồn 

gen quý, đặc sản của địa phương từ đó làm cơ sở phát triển các vườn giống đảm 

bảo phát triển cho sản xuất.  

6. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương xây dựng và triển 

khai thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở 

rộng thị trường nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân đẩy mạnh tiêu 

thụ sản phẩm nông lâm sản có thế mạnh nhất là các sản phẩm OCOP; thu thập 

và cung cấp thông tin thị trường xuất khẩu sản phẩm nông sản cho các doanh 

nghiệp và đầu mối trong việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên 

địa bàn tỉnh.  
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- Đẩy mạnh xây dựng, triển khai các đề án thuộc chương trình khuyến 

công tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX đầu tư thiết bị ứng dụng công 

nghệ tiên tiến trong sản xuất chế biến sản phẩm nông lâm sản nhằm nâng cao 

chất lượng, giá trị sản phẩm đầu ra; lựa chọn, sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn. 

- Tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ 

nhằm thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến các sản phẩm nông lâm sản chủ 

lực gắn với vùng nguyên liệu của tỉnh để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh 

tranh của sản phẩm nông lâm sản tỉnh. 

- Nghiên cứu tham mưu triển khai Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 

09/02/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án  "Đổi mới phương thức 

kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030". 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan 

báo chí, các Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về triển khai thực hiện Đề án, giới thiệu, biểu 

dương các HTX, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức điển hình, hoạt động hiệu quả 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo được sự đồng thuận trong quá trình 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

8. Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai thực 

hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và của tỉnh về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế tiếp cận được nguồn 

vốn vay, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi. 

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng bộ mẫu về điều lệ, 

phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của HTX để hướng dẫn các HTX hoạt 

động đúng Luật Hợp tác xã, hiệu quả; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phát triển 

HTX, nhất là tại các vùng sản xuất tập trung. 

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho HTX, THT nâng cao năng lực 

hoạt động của các HTX, THT trong tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản 

phẩm, nắm bắt kịp thời nhu cầu, những bất cập và vướng mắc về hoạt động, chính 

sách và pháp luật của HTX để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc. 

10.  Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh 

Phối hợp chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng kinh tế tập thể gắn kết liên 

kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; phát động các phong trào thi đua, các 

cuộc vận động gắn với phát triển hơp̣ tác xa,̃ tổ hợp tác trong thời kỳ mới; giám 

sát việc thực hiện Đề án trên địa bàn. 
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11. Cục Quản lý thị trường 

Thực hiện chức năng chuyên ngành theo quy định của pháp luật, phối hợp 

với các Sở ban ngành liên quan thành lập các đội kiểm tra liên ngành triển khai 

tốt công tác kiểm tra, kiểm soát về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh 

hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ 

nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm 

pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại 

theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bảo vệ thương hiệu sản 

phẩm tỉnh đã được đăng ký, bảo hộ.  

12. UBND các huyện, thành phố 

- Xây dựng chương trình/kế hoạch cụ thể hóa các nội dung Đề án để tổ 

chức thực hiện trên địa bàn. Hằng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, xây 

dựng nhiệm vụ kế hoạch năm tiếp theo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, cáo UBND tỉnh. 

- Rà soát, cập nhật quy mô, ranh giới khu vực được xác định chuỗi liên 

kết sản phẩm nông lâm nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 

cấp huyện để tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn triển khai vận 

động các cá nhân, tổ chức sản xuất thành lập THT, HTX; hỗ trợ các THT, HTX 

ký kết hợp đồng với doanh nghiệp trong đó đảm bảo hài hòa lợi ích các bên 

tham gia, nâng cao tính pháp lý của hợp đồng chuỗi liên kết sản phẩm chủ lực 

trên địa bàn.  

- Cân đối nguồn ngân sách địa phương, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn 

để triển khai, hỗ trợ các mô hình chuỗi liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu 

thụ nông sản thông qua hợp đồng liên kết gắn với Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm; tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm trong cách làm 

mới, thành công theo phương thức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết của địa 

phương để nhân rộng. Đồng thời biểu dương, khen thưởng khuyến khích khởi 

nghiệp sáng tạo theo mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, gắn với Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./. 
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