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PHẦN I.
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng đề án
Trong những năm qua, đặc biệt năm 2021, trước diễn biến của đại dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; các tỉnh phía Nam áp dụng Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc lưu thông, tiêu thụ nông sản của
tỉnh bị ảnh hưởng rất lớn, các thương lái miền Tây, phía Bắc không trực tiếp vào
Bình Phước thu mua nông sản như: Nhãn tại Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh
gia súc, gia cầm và dê trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua dẫn đến hàng
hóa nông sản ùn ứ, giá nông sản xuống rất thấp, thậm chí có lúc xuống đến 50%
so với cùng kỳ năm 2020 (Dê, gà, nhãn, chanh…). Một trong những nguyên
nhân là hệ thống sơ chế, bảo quản sau thu hoạch nông, lâm sản và thủy sản của
tỉnh hiện còn nhiều hạn chế cả về năng lực, công nghệ tại một số ngành hàng
chưa đáp ứng yêu cầu; lĩnh vực sơ chế, bảo quản sau thu hoạch mới chỉ thực
hiện với những nguyên liệu dễ chế biến, trình độ công nghệ thấp, giá trị gia tăng
không cao và chưa mở rộng được đối tượng, thị hiếu của thị trường; việc tổ chức
liên kết sản xuất gắn sơ chế, bảo quản với tiêu thụ còn lỏng lẻo, chưa tạo được
sự gắn kết chặt chẽ với nhau; tổn thất sau thu hoạch còn ở mức cao khoảng 1520%, thiệt hại khoảng 8,92 tỷ đồng/năm, trong đó đối với cây có hạt khoảng
10%, đối với cây có củ là 10-20% và rau quả là 10-30%, như vậy việc hỗ trợ đầu
tư, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ thống sơ chế, bảo quản sau thu
hoạch cho nông sản là rất quan trọng giúp nông dân giảm được tổn thất về số
lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm; Hiện nay (khoảng 80 %) các nông sản
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của tỉnh sau khi thu hoạch đều được nông dân bán thô, tươi ngay tại vườn, đối
với trái cây thì được các thương lái mua bông, thậm chí đối với cây sầu riêng
được các thương lái cắt đồng loạt chỉ đạt độ chín khoảng 70-80% không qua sơ
chế, bảo quản nên giá trị gia tăng của sản phẩm không cao.
Trên cơ sở thực trạng đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần
thứ XI (nhiệm kỳ 2020–2025), đã đưa ra các giải pháp phát triển toàn diện
ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có đề ra nhiệm vụ là “Phát
triển hệ thống bảo quản sau thu hoạch”, và được cụ thể hóa tại Chương trình
hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021, trong đó mục tiêu phát triển nông
nghiệp trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và chuỗi giá trị, hướng vào các
sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo hướng cụm ngành, sản xuất hàng hóa tập
trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất
với bảo quản, chế biến.
Xuất phát từ các vấn đề trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được
giao nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng “Đề án phát triển
hệ thống sơ chế, bảo quản sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn
2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
II. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án
- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn;
- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp;
- Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2025,
định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
- Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 phê duyệt Đề án
Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định
hướng đến năm 2030;
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- Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 phê duyệt Đề án
phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030;
- Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 phê duyệt Đề án
phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030;
- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm
thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp;
- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn
2021-2025;
- Nghị Quyết số 01/NQ-ĐH ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần XI (Nhiệm kỳ 2020-2025);
- Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021 của
Tỉnh ủy về việc ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ
XI, nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- Quyết định số 335-QĐ/TU ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển
nông nghiệp (thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021
của Tỉnh Ủy;
- Ngoài ra còn các văn bản liên quan sẽ thống kê theo phụ lục ... đính kèm.
III. Một số thuật ngữ sử dụng trong đề án
1. Giải thích từ ngữ
- Nông sản: là sản phẩm của các ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi),
lâm nghiệp, thủy sản.
- Sơ chế nông sản: là việc phân loại, vệ sinh, xử lý kỹ thuật (Làm khô: phơi
nắng, sấy khô) ban đầu cho nông sản để tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn
ngay hoặc tạo ra nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến sâu.
- Bảo quản nông sản sau thu hoạch: là giữ vững chất lượng (hình giáng,
kết cấu, hương vị và giá trị dinh dưỡng), giảm tổn thất giữa thời điểm thu hoạch
và tiêu dùng; là giai đoạn rất cần thiết nhằm hạn chế những tổn thất trong quá
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trình đưa từ nơi sản xuất, canh tác về (nhà) nơi bảo quản và mang đi chế biến
thành những sản phẩm khác. Công nghệ bảo quản nông sản tốt sẽ mang lại
nguồn nguyên liệu đảm bảo cho quá trình chế biến nông sản. Về cơ bản sẽ có 03
phương pháp bảo quản nông sản chính sau:
+ Bảo quản thông thoáng tự nhiên: Thời gian bảo quản của phương pháp
này khoảng 3-4 tháng, áp dụng được cho các loại nông sản có ít nước như lúa,
đậu, và các loại củ. Phương pháp này bảo quản sản phẩm bằng cách để sản phẩm
tiếp xúc trực tiếp với điều kiện không khí thông thường, chỉ kiểm soát độ thoáng
của môi trường kho và độ kín để tránh những tác động như nước mưa hay con
trùng, động vật gây hại.
+ Bảo quản kín: là phương pháp bảo quản dựa trên việc hạn chế tối đa quá
trình hô hấp, chuyển hóa của nông sản, như: đóng gói trong bao bì, thùng đựng,
trong nhà kho, màng sinh học, hút chân không (hút khí Ethylene; bằng túi kháng
khuẩn), điều chỉnh khí quyển (CA, MAP)
+ Bảo quản lạnh: là phương pháp sử dụng nhiệt độ thấp để giữ các sản
phẩm ở điều kiện chất lượng tốt trong thời gian dài. Một số thiết bị được dùng
phổ biến nhất gồm kho lạnh, kho cấp đông, xe lạnh…Đây là phương pháp có
nhiều ưu điểm và thích hợp để bảo quản nhiều loại nông sản khác nhau.
- Chế biến nông sản: là quá trình xử lý, biến đổi nông sản đã qua sơ chế
hoặc thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công thành
nguyên liệu sản phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm.
- Tổn thất sau thu hoạch bao gồm: tổn thất số lượng; tổn thất chất lượng;
tổn thất kinh tế; tổn thất xã hội.
- An toàn thực phẩm: là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức
khỏe, tính mạng con người.
2. Các từ viết tắt trong đề án
- VietGap: (Vietnamese Good Agricultural Practices) gồm tiêu chuẩn/quy
phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông
nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc,
trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm
bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội,
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sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất
nguồn gốc sản phẩm.
- GlobalGAP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Global Good
Agricultural Practice. GlobalGAP vừa là nhãn hiệu vừa là một bộ Tiêu chuẩn
toàn cầu về Thực hành Nông nghiệp tốt.
Trong đó: “GAP (Good Agricultural Practices) – Thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt là tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành
hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực
phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã
hội cho người lao động”. (Theo Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về
chứng nhận sản phẩm thủy sản, chăn nuôi được sản xuất phù hợp với quy trình
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt).
Với mục tiêu tiên quyết tạo nên một nền nông nghiệp an toàn và bền vững
toàn cầu, các tiêu chuẩn GlobalGAP đã được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy
trình sản xuất nông nghiệp trong 3 lĩnh vực: trồng trọt – chăn nuôi – thủy sản.
- GMP: (Good Manufacturing Practices) là hướng dẫn thực hành sản xuất
tốt, áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm
soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm từ khâu
thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến; điều kiện phục vụ, chuẩn
bị chế biến đến quá trình chế biến; bao gói, bảo quản và con người điều khiển
các hoạt động trong suốt quá trình gia công, chế biến. Nó đề cập đến mọi khía
cạnh của quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng
- ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for
Standardization; viết là ISO hay iso) là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao
gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia
- HACCP: là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control
Point System. Nghĩa là “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới
hạn”.
- BRC: là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ
Anh quốc (British Retail Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998, thích hợp
cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Gồm 7 phần: Cam kết từ
cấp cao để phát triển liên tục; Hệ thống kiểm soát rủi ro HACCP; Hệ thống quản
lý chất lượng: ISO 9001; Tiêu chuẩn nhà xưởng: Cách bố trí, bảo trì các tòa nhà
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và cơ sở, có kiểm soát dịch hại và quản lý nguồn chất thải một cách có hệ thống;
Kiểm soát sản phẩm: Có những yêu cầu về kiểm tra sản phẩm; Quy trình kiểm
soát an toàn vệ sinh thực phẩm chặt chẽ; Nhân viên trực tiếp làm việc trong nhà
máy như quần áo bảo hộ, vệ sinh cá nhân, giấy khám sức khỏe, huấn luyện, đào
tạo.
- Rainforest Alliance: là Bộ quy tắc thực hành phát triển bảo tồn đa dạng
sinh học và phát triển vững trên toàn cầu.
- OCOP: là Mỗi xã, phường một sản phẩm” (tiếng Anh là One commune,
one product- viết tắt là OCOP) là mô hình được học tập từ phong trào “Mỗi làng
một sản phẩm của của Nhật Bản”, phong trào này được triển khai đầu tiên ở
Nhật bản từ thập niên 70 của thế kỷ trước và đã mang lại nhiều lợi ích người
dân.
- CA (Control atmosphere): bảo quản trong môi trường khí điều chỉnh
- MAP (Modified Atmosphere Packaging): bao gói khí điều biến
- Chứng nhận bảo vệ rừng FSC: (Forest Stewardship Council) là chứng
nhận được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm
từ rừng đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị
bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất,
xã hội và người dân địa phương).
IV. Đối tượng, phạm vi của đề án
1. Đối tượng, phạm vi của đề án
- Hệ thống sơ chế, bảo quản nông sản gồm: Phần cứng là các thiết bị thu
hoạch, sơ chế, các loại kho bảo quản, sân phơi, cơ sở giết mổ gia súc, gia
cầm…; phần mềm là sự ứng dụng khoa học kỹ thuật; sự vận hành của con
người.
- Các sản phẩm nông sản sau thu hoạch: trong đề án cấp tỉnh tính toán cho
việc sơ chế, bảo quản tập trung vào những cây/con có diện tích/số lượng lớn chủ
lực của tỉnh, còn lại đối với các địa phương cấp huyện sẽ xây dựng cụ thể, chi
tiết các sản phẩm của mình, gồm: các sản phẩm trong trồng trọt (lúa, bắp, rau,
củ, quả..; cây điều, cao su, hồ tiêu, cà phê, cacao…; gỗ và lâm sản ngoài gỗ…),
chăn nuôi (trâu, bò, dê, heo, gà, vịt…, cá và các loài thủy sản khác…). cụ thể:
+ Sản phẩm chủ lực của tỉnh: Hạt Điều, gỗ và chăn nuôi.
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+ Sản phẩm chính: Cao su, Hồ tiêu, Cà phê, các loại cây ăn trái có diện
tích từ 300 ha trở lên: Sầu riêng, Bưởi, Nhãn, Mít, Xoài, Cam, Quýt, Chôm
chôm, Chuối, Ổi, Bơ...
+ Sản phẩm đặc thù: (an ninh lương thực, an sinh xã hội, gắn du lịch, y
học…): các cây lương thực, thực phẩm, cây gia vị, dược liệu, lâm sản ngoài gỗ
và thủy sản.
2. Thời gian thực hiện:
Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
3. Không gian:
Trên địa bàn tỉnh, và từng địa phương cấp huyện.

PHẦN II.
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN HỆ
THỐNG SƠ CHẾ, BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CỦA TỈNH

I. Về sản xuất và sản phẩm nông nghiệp
1. Cây hàng năm:
Diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 26.486 ha, tổng sản lượng lương
thực có hạt đạt 50.023 tấn, trong đó:
- Cây Lúa 10.885 ha. cho sản lượng khoảng 37.000 tấn được trồng tập
trung tại huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Hớn Quản, trong đó
cánh đồng Đăng Hà-Bù Đăng đang làm hồ sơ để được cấp quyền chỉ dẫn địa lý
và giống lúa ST24 đang phát triển tốt cho giá trị kinh tế cao tại huyện Bù Đốp.
- Đối với cây rau, đậu: Diện tích khoảng gần 4 ngàn ha, cho sản lượng hơn
27.000 tấn. Tập trung chủ yếu tại các huyện Bù Đăng, Bù Đốp,Lộc Ninh, thành
phố Đồng Xoài.
- Khoai mì (sắn): Ước diện tích gieo trồng năm 2021 đạt 5.746 ha cho sản
lượng đạt 141.872 tấn trồng tập trung tại các huyện như Lộc Ninh, Chơn Thành,
Đồng Xoài, đồng phú, Hớn Quản, Bù Đăng.
- Cây thức ăn gia súc: Với diện tích ước năm 2021 khoảng 1.388 ha được
trồng tập trung tại các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Đăng. Sản phẩm chủ yếu
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được sử dụng cho ăn trực tiếp và một số ít chế biến qua ủ chua, phơi khô để bảo
quản cho gia súc ăn vào mùa khô.
2. Cây lâu năm:
Toàn tỉnh hiện có 431.668 ha, với sản lượng từng loại như sau:
a. Cây công nghiệp lâu năm:
- Cây cao su: Diện tích đạt khoảng 246.658 ha, sản lượng mủ khô đạt
379.631 tấn.
- Cây điều: diện tích khoảng 141.429 ha, sản lượng đạt 199.474
tấn/năm.Trong đó tỉnh có khoảng gần 50 ngàn ha thuộc vùng chuyên canh năng
suất cao tập trung tại các vùng: Minh Hưng, Đức Liễu, Bom Bo... của huyện Bù
Đăng; Phú Trung, Long Hưng... huyện Phú Riềng và Bình Thắng của huyện Bù
Gia Mập.
- Cây hồ tiêu: diện tích khoảng 15.889 ha, sản lượng đạt 28.600 tấn. Trong
đó, có 2.470 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Rainforest Alliance, 20 ha đạt chứng
nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ/EU liên kết với Công ty TNHH Chế biến
gia vị Nedspice tiêu thụ sản phẩm tại 64 câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác. Các
vùng trồng hồ tiêu chủ yếu tập trung ở huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, Bù
Gia Mập, Bù Đăng.
- Cây cà phê: diện tích khoảng 14.616 ha, năng suất 19,3 tạ/ha, sản lượng
31.458 tấn. Tập trung chủ yếu ở huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Đồng
Phú Lộc Ninh với diện tích trồng không tập trung, manh múng, nhỏ lẻ và thường
sen dưới tán điều. Sản phẩm sau thu hoạch được người dân tách vỏ, một phần
bán tươi hoặc phơi nắng cho khô và bán thô cho các thương lái.
- Cây ca cao: diện tích 523 ha, năng suất bình quân 1,1 tấn/ha, tập trung
chủ yếu Đồng xoài (38 ha); Đồng Phú (40ha); Bù Đăng (40ha); Bù Gia Mập (45
ha). Sản phẩm sau thu hoạch được người dân quả, ủ một phần bán tươi hoặc
phơi nắng cho khô và bán thô cho Công ty TNHH A1 hoặc cho các thương lái.
b. Cây ăn trái:
Diện tích là 12.358 ha, sản lượng 67.428 tấn, trong đó có rất nhiều loại trái
cây ăn trái chủ lực nổi tiếng đã xây dựng được thương hiệu như Nhãn Thanh
Lương, Sầu Riêng Ba Đảo, Bơ ông Hoàng, Bưởi Hồng Nịp ... các loại trái cây
Sầu riêng, xoài, chuối, Bưởi và Nhãn chiếm tỷ trọng trên 90% tổng diện tích cây
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ăn trái. Tuy nhiên, diện tích trồng cây ăn trái của tỉnh chưa tập trung, nhỏ lẻ,
phân tán, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, số lượng diện tích được cấp mã
số vùng trồng, sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn an toàn VietGap, GlobalGap còn
thấp so với tổng diện tích, cụ thể:
- Cây Sầu riêng:
+ Diện tích 2.827 ha sản lượng 10.384 tấn.Trong đó có 150 ha đạt tiêu
chuẩn VietGap. Tập trung tại huyện Bù Đăng, Phú Riềng, Phước Long và Bù
Gia Mập (chiếm 70% diện tích của tỉnh). Các giống Sầu riêng chủ yếu là Ri6,
Monthong, Dona, Chín Hóa.
+ Sản phẩm sau thu hoạch bán thô trực tiếp cho các thương lái chiếm
(99%) một phần rất nhỏ được nông dân mua tủ đông để cất và có 01 HTX đã
đầu tư 01 kho lạnh khoảng 200m2 để bảo quản múi và làm kem sầu riêng.
- Cây Bưởi da xanh:
+ Diện tích 1.464 ha sản lượng 7.177 tấn.Trong đó có 350 ha đạt tiêu
chuẩn VietGap, 150 ha đạt tiêu chuẩn Globalgap. Tập trung tại 6 huyện Lộc
Ninh, Đồng Phú, Bù Đốp, Phú Riềng, Bình Long và Bù Đăng (chiếm 70% diện
tích của tỉnh);
+ Sản phẩm sau thu hoạch bán thô trực tiếp cho các thương lái. Hiện chưa
có sản phẩm được sơ chế, bảo quản thực hiện đối với sản phẩm này.
+ Diện tích 1.606 ha sản lượng 9.522 tấn. Tập trung tại 6 huyện Bù Đốp,
Lộc Ninh, Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Đăng và Bù Gia Mập (chiếm 77% diện
tích của tỉnh) và có 3 mã số vùng trồng (Lộc Ninh 2 vườn 52 ha tại thôn 7 xã
Lộc Hòa huyện Lộc Ninh; thôn 6 xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh; Thôn Tân Lập xã
Phước Thiện huyện Bù Đốp diện tích 120 ha).
+ Sản phẩm sau thu hoạch bán thô trực tiếp cho các thương lái, tiểu thương,
chợ truyền thống địa phương.
+ Hiện đã có 01 HTX tham gia bóc múi và sơ chế sản phẩm mít ruột đỏ tại
huyện Bù Đốp và cung cấp cho thị trường nhưng mới ở giai đoạn thử nghiệm,
sản lượng nhỏ và công suất thấp.
+ Diện tích 1.575 ha sản lượng 11.134 tấn.Trong đó có 120 ha đạt tiêu
chuẩn VietGap. Tập trung tại 6 huyện Đồng Phú, Hớn Quản, Đồng Xoài, Chơn
Thành và Bình Long (chiếm 78% diện tích của tỉnh).
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+ Sản phẩm sau thu hoạch bán thô trực tiếp cho các thương lái, tiểu thương,
chợ truyền thống địa phương, hiện chưa có đơn vị nào tham gia sơ chế, bảo quản
nông sản này tại địa phương.
- Cây Nhãn:
+ Diện tích 1.021 ha sản lượng 7.743 tấn.Trong đó có 50 ha đạt tiêu chuẩn
VietGap.Tập trung tại 6 huyện Bình Long, Hớn Quản, Lộc Ninh và Đồng Xoài
(chiếm 81% diện tích của tỉnh).
+ Sản phẩm sau thu hoạch bán thô trực tiếp cho các thương lái, tiểu thương,
chợ truyền thống địa phương, hiện chưa có đơn vị nào tham gia sơ chế, bảo quản
nông sản này tại địa phương, riêng chỉ có Hợp tác xã nhãn da bò Bình Long
trong đợt dịch Covid -19 do không bán tươi được nên đã tổ chức sấy khô dạng
thủ công.
- Cây Chuối:
+ Diện tích là 1.017 ha, sản lượng 8.580 tấn. Trong đó có 400ha đã có mã
số vùng trồng (Chi nhánh công ty TNHH TMDV Đông Bắc tại ấp 3 xã Minh
Lập huyện Chơn Thành 150ha; Công ty Huy Thắng diện tích 250ha tại ấp dên
dên thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú.
+ Sản phẩm sau thu hoạch của nông dân bán thô trực tiếp cho các thương
lái chưa qua sơ chế, bảo quản, bên cạnh đó đối với các doanh nghiệp trồng với
diện tích lớn, sản xuất theo chuỗi thì đã thực hiện việc sơ chế tại chỗ và tiêu thụ
tại các siêu thị và xuất khẩu trực tiếp qua Trung Quốc, Đài Loan.
- Cây Xoài:
+ Diện tích là 463 ha, sản lượng 2.808 tấn, trong đó đã cấp mã số vùng
trồng tại thôn Tân Lập xã Phước Thiện huyện Bù Đốp khoảng 30ha.
+ Sản phẩm sau thu hoạch bán thô trực tiếp cho các thương lái, tiểu thương,
chợ truyền thống trong tỉnh, hiện chưa có đơn vị nào tham gia sơ chế, bảo quản
nông sản này tại địa phương.
- Các cây khác có diện tích vừa và nhỏ, hoặc mang tính đặc sản vùng miền,
có tiềm năng phát triển, cần quan tâm như: Măng cụt 191 ha, sản lượng 360 tấn;
cây Bơ 391 ha, sản lượng 543 tấn; Vú sữa 26 ha, sản lượng 47 tấn; Chôm Chôm
580 ha; sản lượng 1.320 tấn; dừa 102 ha, sản lượng 350 tấn; Chanh 247 ha, sản
lượng 431 tấn; cây gia vị, cây dược liệu 128 ha;
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3. Đối với lâm sản ngoài gỗ và cây dược liệu:
Tại Bình Phước hiện chưa có quy hoạch, kế hoạch tổng thể về phát triển
lâm sản ngoài gỗ và cây dược liệu, các sản phẩm này chưa thực sự được quan
tâm bảo tồn, phát triển và khai thác. Những năm gần đây các Đơn vị chủ rừng đã
lập phương án quản lý rừng bền vững và đã quy hoạch vùng phát triển, khai thác
lâm sản ngoài gỗ nhưng chủ yếu là lồ ô, tre, nứa.
Một số loại lâm sản ngoài gỗ chủ yếu trên địa bàn tỉnh gồm: Măng; lá nhíp;
đọt mây, nấm, lồ ô, tre, nứa…một số loài thảo dược như kim tiền thảo, vàng
đẳng, xá xị, an xoa, dứa dại, ngũ gia bì, ngoài ra còn một số trang trại trồng trên
diện tích sản xuất Điện năng lượng mặt trời…Đối với các loài dược liệu được
người dân thu hái trong rừng nên khó đánh giá nguồn nguyên liệu cũng như khả
năng khai thác, cụ thể:
- Măng: Theo số liệu tổng hợp năm 2020, diện tích rừng tre nứa và rừng
hỗn giao trên đất lâm nghiệp có thể khai thác măng là hơn 27.000 ha tại huyện
Bù Gia Mập và huyện Bù Đốp. Thời gian thu hoạch khoảng 2 tháng với tổng sản
lượng măng dự kiến khoảng 8.000 tấn/năm. Việc sơ chế măng chủ yếu được
người dân thực hiện thủ công (luộc) hoặc bán tươi cho các thương lái ngoài chợ;
một số người dân phơi khô để bán. Diện tích trồng tre lấy măng của người dân
trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chủ yếu người dân trồng tự phát, nhỏ lẻ, chưa hình
thành vùng thâm canh…Tại huyện Chơn Thành có HTX Thành Tâm chuyên
trồng tre để lấy măng với tổng diện tích là 30 ha, tổng sản lượng măng khoảng
450 tấn/năm.
- Lá Nhíp: Chủ yếu phân bố ở huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, đây là cây ưa
bóng thường mọc dưới tán rừng. Những năm gần đây, người dân địa phương đã
phát triển cây lá nhíp trong vườn nhà, dưới tán điều. Riêng nhiều người đồng
bào S’tiêng tại huyện Bù Đăng đã trồng xen canh trong vườn nhà với diện tích
khoảng 300 ha, sản lượng khoảng trên 270 tấn/năm. Người dân thu hái bán cho
các thương lái ngoài chợ hoặc các nhà hàng, quán ăn…Tại huyện Bù Gia Mập,
người dân chủ yếu hái là nhíp dưới tán rừng tại vùng đệm Vườn Quốc Gia Bù
Gia Mập với sản lượng khoảng trên 10 tấn/năm, việc trồng trong vườn nhà chưa
được quan tâm, chủ yếu trồng số lượng ít để phục vụ bữa ăn hàng ngày.
- Lồ ô, tre, nứa: Diện tích lồ ô, tre, nứa có thế khai thác tập trung chủ yếu
tại huyện Bù Gia Mập (Ban QLRPH Đăk Mai) với tổng diện tích có thể khai
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thác hằng năm khoảng 1.000 ha với sản lượng mỗi năm dự kiến khoảng hơn 01
triệu cây; ở huyện Bù Đốp diện tích khai thác hằng năm khoảng 700 ha với sản
lượng mỗi năm dự kiến khoảng 900 nghìn cây.
- Đọt mây: Người dân thu hái dưới tán rừng chủ yếu tại vùng đệm Vườn
Quốc gia Bù Gia Mập; trên địa bàn huyện Bù Đăng hiện nay còn rất ít do diện
tích rừng tự nhiên tập trung không còn nhiều. Sản lượng thu hái được cũng khó
có thể đánh giá do người dân thu hái tự phát.
- Đinh lăng, các loại cây dược liệu khác hiện mới được nông dân quan tâm,
trồng xen canh, các vườn cao su mới trồng, các trang trại điện năng lượng mặt
trời nhưng ở dạng quy mô nhỏ, lẻ, tự phát chưa có kế hoạch, định hướng phát
triển.
- Măng diện tích rừng tre nứa và rừng hỗn giao trên đất lâm nghiệp có thể
khai thác măng là hơn 27.000 ha tại huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đốp. Thời
gian thu hoạch khoảng 2 tháng với tổng sản lượng măng dự kiến khoảng 8.000
tấn/năm. Việc sơ chế măng chủ yếu được người dân thực hiện thủ công (luộc)
hoặc bán tươi cho các thương lái ngoài chợ; một số người dân phơi khô để bán.
Diện tích trồng tre lấy măng của người dân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chủ
yếu người dân trồng tự phát, nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng thâm canh…Tại
huyện Chơn Thành có HTX Thành Tâm chuyên trồng tre để lấy măng với tổng
diện tích là 30 ha, tổng sản lượng măng khoảng 450 tấn/năm.
4. Chăn nuôi, thủy sản
- Chăn nuôi heo: Tổng đàn Heo chăn nuôi theo quy mô trang trại đến năm
2021 ước khoảng 1,9 triệu con/349 trại; Tỷ lệ chăn nuôi Heo theo quy mô trang
trại chiếm gần 92% tổng đàn. Chăn nuôi quy mô trang trại hiện chủ yếu tập
trung tại các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú, Bù Đốp, Chơn Thành.
Trong 349 trại Heo hiện có 212 trại có chuồng lạnh, kín (chiếm 60,74% tổng số
trại), 137 trại có chuồng hở (chiếm 39,26% tổng số trại). Các trại heo chủ yếu
chăn nuôi theo chuỗi liên kết của các công ty, tập đoàn chăn nuôi như CP,
Emivest, Vietswan, Sunjin, Japfa,…. Chăn nuôi Heo nông hộ nhỏ lẻ khoảng là
156.569 con. Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ngày càng thu hẹp. Số lượng xuất chuồng ước
đạt 2,2 triệu con/năm, sản lượng ước đạt 220.000 tấn/năm
- Chăn nuôi gia cầm: Tổng đàn gia cầm chăn nuôi trang trại đối với gà là
khoảng 5,4 triệu con/80 trang trại, đối với vịt là 62.241 con/07 trang trại; chăn
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nuôi trang trại chiếm 57% tổng đàn gia cầm. Tổng đàn gia cầm chăn nuôi nhỏ lẻ
khoảng 3,5 triệu con gà và 581.968 con vịt, ngan. Các trại gia cầm chủ yếu nuôi
theo chuỗi liên kết của các công ty, tập đoàn chăn nuôi như CP, Emivest,
Vietswan, Sunjin, Japfa,…
Các trang trại chăn nuôi gia cầm chủ yếu tập trung tại các huyện Hớn
Quản, Đồng Phú, Chơn Thành, Bình Long (chủ yếu gà thả vườn), dự kiến sắp
tới các trại gà thuộc chuỗi của công ty TNHH CPV FOOD hình thành phát triển
tại huyện Bù Đăng. Các trang trại chăn nuôi gia cầm áp dụng các quy trình chăn
nuôi an toàn sinh học, an toàn thực phẩm; hiện nay có 10 trại gà được chứng
nhận ATTP (chiếm 11,5% số trại), 48 trại gà được công nhận ATDB (chiếm
55,2% số trại) và 13 trại chứng nhận VietGAHP hoặc GlobalGAHP (chiếm 15%
số trại).
Các trang trại chăn nuôi đã và đang áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện
đại vào quản lý, sản xuất, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch
bệnh, an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Nhiều trang
trại chăn nuôi được chứng nhận ATDB, ATTP, VietGAHP, GlobalGAHP. Chăn
nuôi liên kết, theo hệ thống chuỗi khép kín bước đầu được hình thành và là xu
thế phát triển. Hiện nay, tỉnh đã và đang hình thành chuỗi sản xuất thịt gà an
toàn của Công ty TNHH CPV FOOD. Kế hoạch sắp tới tiếp tục hình thành
chuỗi sản xuất thịt lợn để xuất khẩu và phát triển thêm nhiều chuỗi phục vụ tiêu
thụ nội địa, xuất khẩu. Trong 8 tháng đầu năm 2021 đã xuất khẩu 89 tấn sản
phẩm thịt gà (cánh, đùi, ức) chủ yếu đã qua chế biến sang thị trường Hồng
Kông-Trung Quốc, Lào. Số lượng xuất chuồng ước đạt 28,5 triều con/năm, sản
lượng xuất chuồng ước đạt 68.400 tấn/năm.
- Chăn nuôi Trâu, Bò: trong những năm gần đây vẫn duy trì ổn định. Tổng
đàn Trâu, Bò khoảng 54.223 con, trong đó khoảng 14.404 con Trâu và khoảng
39.819 con Bò. Chăn nuôi vẫn theo hình thức nuôi nhỏ lẻ nông hộ là chủ yếu.
Người dân chủ yếu nuôi chăn thả, một số ít hộ chăn nuôi kết hợp giữa chăn thả
với việc bổ sung thêm thức ăn tại chuồng, sử dụng lao động gia đình. Đàn Trâu,
Bò phân bố tập trung chủ yếu tại các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Đốp, Bù
Gia Mập, Bù Đăng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trên địa bàn tỉnh. Số con xuất
chuồng khoảng 27.000 con/năm, sản lượng xuất chuồng ước đạt 6.072 tấn.
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- Đối với con Dê: Trong những năm qua chăn nuôi dê phát triển mạnh, tổng
đàn Dê khoảng 157.904 con, tập trung chủ yếu tại huyện Bù Đốp, Lộc Ninh,
Hớn Quản, Bù Gia Mập, Bù Đăng. Chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi nông hộ nhỏ
lẻ, chăn thả hoặc bán chăn thả, tận dụng phụ phế phẩm nông nghiệp sẵn có ở gia
đình, kết hợp với trồng cây Hồ tiêu, cây Mít. Tại các huyện chăn nuôi nhiều đã
hình thành một số hợp tác xã; sản phẩm bán cho cơ sở kinh doanh, quán thịt Dê
trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận như Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng
Nai và một số tỉnh miền Bắc. Số con xuất chuồng ước đạt 140.000 con/năm, sản
lượng ước đạt 4.200 tấn/năm.
- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản bao gồm nuôi cá mặt nước lớn và
nuôi ao nông hộ 1.780 ha, nuôi lồng bè có xu hướng tăng lên. Tổng sản lượng
thủy sản 4.759 tấn/năm.
5. Về gỗ
- Đối với gỗ cây Cao su: Diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh với khoảng
247.000 ha, diện tích khai thác trung bình hàng năm khoảng từ 10.000 – 15.000
ha, với sản lượng gỗ khai thác khoảng 2 - 3 triệu m3. Theo chỉ đạo của Bộ Nông
nghiệp và PTNT, tỉnh Bình Phước đang thực hiện việc lập và phê duyệt phương
án quản lý rừng bền vững đối với diện tích cao su trên đất lâm nghiệp. Đây là cơ
sở để cấp chứng chỉ rừng FSC nâng cao giá trị sản phẩm để xuất khẩu.
- Đối với gỗ cây Điều: Diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh với khoảng
142.000 ha, đây là nguồn nguyên liệu khá dồi dào khi mỗi năm được thanh lý vì
già cỗi. Diện tích thanh lý trung bình hàng năm khoảng từ 5.000 – 6.000 ha với
sản lượng gỗ trung bình khoảng 800.000 - 1 triệu m3/năm. Gỗ Điều là nguyên
liệu sản xuất ván nhân tạo và chế biến gỗ như viên nén chất đốt xuất khẩu.
- Đối với gỗ Keo: Tổng diện tích keo lai trên địa bàn tỉnh hiện nay là
khoảng 7.000 ha, trong đó Công ty Hải Vương có diện tích trồng keo lai gần
2.400 ha, diện tích khai thác hàng năm là khoảng 350 ha và đây cũng là doanh
nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh được cấp chứng chỉ rừng FSC và thực hiện
liên kết sản xuất, chế biến với doanh nghiệp chế biến gỗ là Công ty Cổ phần
Nguyên Vũ.
- Ngoài ra còn có các loại cây gỗ khác, cây trồng phân tán, cây lâu năm khi
thanh lý cũng được sử dụng trong chế biến gỗ.
II. Về tình hình sơ chế, bảo quản sau thu hoạch
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1. Cây hàng năm
- Đối với cây lúa: Việc thu hoạch lúa hiện nay đã được cơ giới hóa bằng
các máy cắt lúa, đa số các nông hộ phơi lúa trên sân bê tông; một số ít hộ phơi
trên sân có lót bạt và bằng thủ công. Về bảo quản chủ yếu là cất đóng vào các
bao có sẵn như bao PP, tận dụng các bao khác…nên dễ bị tổn thất trong quá
trình bảo quản do sâu mọt, nấm, vi sinh vật phá hoại làm ảnh hưởng đến chất
lượng gạo. Đây là vấn đề tiềm ẩn những mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm,
cần phải có phương pháp và dụng cụ bảo quản sản phẩm lúa gạo cho thích hợp.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 47 cơ sở xay xát, sơ chế lúa gạo, chủ yếu là
các cơ sở nhỏ, lẻ (44 cơ sở) với công suất khoảng 1.543 tấn/năm và tập trung tại
tại các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Gia Mập, Bình Long với công nghệ đơn
giản, bán thủ công, chưa có sự đầu tư nhiều, do chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu
dùng tại địa phương, chưa phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.
- Đối với cây rau, củ quả: sau khi thu hoạch đa số được các thương lái vào
thu gom tận vườn, một số bán trực tiếp ra các chợ truyền thống mà không qua sơ
chế, bảo quản, không có bao bì, nhãn mác vì thế giá trị gia tăng của sản phẩm
chưa cao; Trên địa bàn tỉnh có 09 cơ sở sơ chế, bảo quản rau với công suất 100
tấn/năm, nằm trên địa bàn các huyện Phước Long, Phú Riềng, Chơn Thành,
ngoài ra còn có một số HTX, THT, nông hộ bán cho hệ thống siêu thị có sơ chế,
đóng gói nhưng đa số làm bằng thủ công nên năng suất lao động thấp, tổn thất
sau thu hoạch cao, không đảm bảo chất lượng và chưa đáp ứng nhu cầu của thị
trường, nhất là tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 hiện nay và đòi hỏi, nhu
cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh về sản phẩm an toàn thực phẩm,
thân thiện với môi trường.
- Đối với cây khoai mì: sau khi thu hoạch xong được bán tươi hoặc phơi
khô bán trực tiếp cho các thương lái, các doanh nghiệp; Toàn tỉnh có 08 doanh
nghiệp vừa và nhỏ chế biến bột mì, tinh bột mì với công suất 155.000 tấn/ năm,
tập trung tại các huyện Phú Riềng, Chơn Thành, Bù Đăng, Đồng Phú, Lộc Ninh
và Hớn quản.
- Nhóm cây thức ăn gia súc: Một số ít được nông dân sơ chế bằng cách ủ
chua, phơi khô để bảo quản cho gia súc ăn vào mùa khô, lúc thiếu cỏ, còn lại sử
dụng tươi thu hoạch cho gia súc gia cầm ăn ngay, tươi.

17

2. Cây lâu năm
* Cây công nghiệp lâu năm:
- Đối với Cao su: sau khi thu hoạch (mủ tươi) được người dân bán trực tiếp
cho các đại lý thu mua hoặc bán cho các Công ty cao su Nhà nước đóng chân
trên địa bàn sau đó được các Công ty sơ chế, chế biến thành các loại mủ bán thô
xuất khẩu ra thị trường Trung quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ… và một
phần nhỏ bán cho các công ty chế biến sâu như làm găng tay, làm cao su y tế,
nệm mút, bỏ ruột xe…; Hiện trên địa bàn tỉnh có 27 công ty sơ chế, chế biến với
công suất 300.000/tấn. Tập trung tại 6 huyện gồm: Bù Gia Mập, Chơn Thành,
Bù Đốp, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đăng, Phú Riềng.
- Đối với hạt Điều: sau khi thu hoạch sẽ được người dân đóng bao chở về
phơi khô hoặc bán trực tiếp cho các đại lý. Hạt ướt được phơi tại các sân phơi
của các cơ sở, doanh nghiệp sơ chế, chế biến. Một phần sản phẩm bóc tách,
phân loại, đóng gói sẽ được xuất khẩu trực tiếp và phần còn lại sẽ được các cơ
sở, doanh nghiệp chế biến sâu phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Cả
tỉnh có khoảng 660 doanh nghiệp và cơ sở tham gia sơ chế, chế biến với sản
lượng đạt 218.617 tấn (nếu mở rộng tối đa sẽ đạt khoảng 900.000 tấn nhân hạt
điều/năm), với 03 dòng sản phẩm chính: một là hạt Điều nhân, năm 2020 đạt sản
lượng 218.617 tấn và chiếm 99% trong kim ngạch xuất khẩu của điều; hai là hạt
Điều nhân chế biến sâu, đa dạng về chủng loại (rang muối, phủ wasabi, mật ong,
nước cốt dừa,…): 2.004 tấn, chiếm 1% sản lượng nhân và ba là Dầu vỏ hạt Điều
(CNSL) chưa tinh lọc, năm 2020 đạt sản lượng 29.412 tấn, chiếm 1% trong kim
ngạch xuất khẩu của Điều.
- Đối với Hồ Tiêu: sau khi thu hoạch sẽ được nông dân phơi khô, đóng bao
và bán cho các cơ sở, doanh nghiệp xuất khẩu như Công ty Nesdpice, Mỹ Lệ,
Sơn Hà… và một phần nhỏ (01 HTX, 01 cơ sở) tham gia chế biến ra các sản
phẩm tiêu dùng nhưng sản lượng chưa đáng kể. Hiện nay số cơ sở sơ chế trên
địa bàn tỉnh là 19 cơ sở, công suất là 60.000 tấn/năm.
- Cây cà phê: hiện nay có 7 cơ sở sơ chế, công suất khoảng 141.085
tấn/năm (huyện Bù Gia Mập, Đồng Xoài, Đồng Phú, Hớn Quản).
* Cây ăn trái: Khâu thu hoạch, bảo quản trái, sơ chế, nhãn mác, phục vụ
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu vẫn còn hạn chế, chi phí vận chuyển cao do chủ
yếu làm thủ công, sử dụng lao động nhàn rỗi tại địa phương; Do tác động biến
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đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất
nông nghiệp, cũng như sơ chế, bảo quản sau thu hoạch đối với các sản phẩm của
nhóm này. Trên địa bàn có 04 cơ sở sơ chế trái cây tại huyện Bù Gia Mập, Lộc
Ninh, Bù Đốp và Phước Long với công suất khoảng 48 tấn/năm.
3. Đối với gỗ và lâm sản ngoài gỗ
- Đối với gỗ: Hiện có 298 cơ sở chế biến gỗ. Trong đó: Các cơ sở là doanh
nghiệp khoảng 119 cơ sở, sản phẩm kinh doanh chủ yếu là ván thanh, ván lạng,
gỗ xẻ, ván ép, phôi gỗ, viên nén gỗ, palet, gỗ nội ngoại thất…Tập trung chủ yếu
tại các huyện: Đồng Phú (30 cơ sở); Chơn Thành (24 cơ sở); Lộc Ninh (15 cơ
sở); Đồng Xoài (14 cơ sở), (2) các cơ sở là hộ gia đình cá nhân khoảng 179 cơ
sở. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu gồm đồ nội ngoại thất, gia công mỹ nghệ, gỗ
xây dựng… Tập trung chủ yếu tại các huyện: Bù Đốp (63 cơ sở); Đồng Phú (41
cơ sở); Chơn Thành (13 cơ sở); Bình Long (15 cơ sở); Đồng Xoài (15 cơ sở).
Các cơ sở chế biến gỗ nguyên liệu, ván MDF, ván dăm phát triển, như: Nhà
máy gỗ MDF VRG Dongwha do liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp cao su
Việt Nam và Tập đoàn Dongwha của Hàn Quốc, nhà máy với công suất 460.000
m3/năm; nhà máy Kim Tín MDF với công suất 160.000 m3/năm, đã từng bước
khẳng định vị trí và góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu đến các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc…nâng cao giá trị
kim ngạch xuất khẩu. Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván lạng,
ván ép… tập trung chủ yếu ở các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Đồng Xoài,
Phú Riềng.
- Đối với sản phẩm ngoài gỗ: Việc sơ chế các sản phẩm chủ yếu nhỏ lẻ, thủ
công của các hộ gia đình như luộc hoặc phơi khô đối với măng, hiện có 01 cơ sở
về trồng và chế biến măng của HTX Thành Tâm tại huyện Chơn Thành.. Các
loại sản phẩm khác như lá nhíp, đọt mây được người dân thu hái và bán trực tiếp
mà không cần phải sơ chế hay bảo quản, do vậy hiện nay chưa có cơ sở về sơ
chế, bảo quản lá Nhíp, đọt Mây; Về chế biến các sản phẩm từ lồ ô, tre, nứa như
đan lát các trên địa bàn tỉnh cũng chưa thực sự phát triển.
4. Chăn nuôi, thủy sản
- Hiện trên địa bàn tỉnh có 28 cơ sở giết mổ gia súc tập trung, trong đó có
23 cơ sở giết mổ gia súc với hệ thống giết mổ treo đảm bảo vệ sinh thú y theo
quy định với tổng số gia súc giết mổ được kiểm soát khoảng 340 con heo, 15
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con trâu bò/ngày chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh, quy mô và công
nghệ đơn giản, bán công nghiệp và 03 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại huyện
Bù Đăng, Đồng Phú, Hơn Quản có công suất giết mổ khoảng 2.500 con gia
cầm/ngày phục vụ nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
- Về sơ chế, chế biến có 01 nhà máy giết mổ, chế biến thịt gà tại Chơn
Thành có công suất chế biến giai đoạn 1 khoảng 36.000 tấn sản phẩm/năm
tương đương giết mổ khoảng 15 triệu con gà/năm, giai đoạn 2 đến năm 2025 chế
biến 170.400 tấn sản phẩm/năm tương đương giết mổ khoảng 71 triệu con
gà/năm và tháng 11 năm 2021 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam khởi
công xây dựng Nhà máy giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm tại KCN Minh
Hưng Silkico với công suất giai đoạn 1 giết mổ 37,4 triệu con gà/ năm và giai
đoạn 2 giết mổ 374.400 con heo/năm và chế biến sâu 2.000 tấn sản phẩm thịt gia
súc, gia cầm năm. Sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
- Về sơ chế, chế biến sản phẩm Trâu, Bò, Dê chủ yếu sử dụng ở dạng tươi
sống, một số ít chế biến dạng khô như dê một nắng, dê khô, bò khô, trâu khô
nhưng số lượng, sản lượng rất thấp chủ yếu là tự phát, hộ nhỏ lẻ.
- Về thủy sản: Về sơ chế, chế biến thủy sản các sản phẩm chủ yếu sử dụng
ở dạng tươi sống, một số ít chế biến dạng khô như cá khô một nắng, cá khô
nhưng chỉ ở quy mô nhỏ lẻ, tự phát, hộ cá thể.
III. Thực trạng cơ sở hạ tầng, xây dựng thương hiệu phát triển thị
trường
1. Về Giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất
- Giao thông: Với địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống giao thông cơ
bản đã được kết nối giữa các địa phương với nhau, giữa vùng sản xuất với nơi
chế biến, trên địa bàn tỉnh có khoảng 8.081 km đường bộ, gồm: 2 tuyến Quốc lộ
13, QL14 với chiều dài 192,7 km, 14 tuyến đường tỉnh (535,3 km), 123 tuyến
đường huyện (950,4 km), 264 tuyến đường đô thị (401,4 km), 1.829 tuyến
đường xã (4.977,7 km) và 7 tuyến đường chuyên dụng (1.023,6 km). Đây là một
yếu tố quan trọng tạo lưu thông hàng hóa giữa các huyện, thị, các địa phương.
Tuy nhiên, một số tuyến đường thôn, xã xuống cấp đã xuống cấp nhưng chưa
được duy tu, sửa chữa.
- Thủy lợi: trên địa bàn tỉnh có 73 công trình thủy lợi vừa và nhỏ các loại,
trong đó có 62 hồ chứa vừa và nhỏ, 09 đập dâng, 01 trạm bơm và 01 hệ thống
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kênh sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn, với năng lực thiết kế tưới là
9.286 ha; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt với công suất 133.642 m3/ngày.đêm. Kết
quả sản xuất, phục vụ tưới đến nay đạt: 6.939 ha (đạt 75,04% công suất thiết kế)
và cấp nước sinh hoạt 10,106 triệu m3/năm (đạt 20,71% công suất thiết kế).
Tổng diện tích tưới chủ động theo thiết kế của các công trình thuỷ lợi đạt
13,07% so với tổng diện tích cây trồng cần tưới trên địa bàn tỉnh (tính đến cuối
năm 2021, diện tích cây cần tưới tưới trên địa bàn tỉnh là 70.765ha). Diện tích
cây trồng còn lại, người dân phải dùng biện pháp tưới bằng động lực như dùng
bơm điện, bơm dầu để bơm tưới từ nguồn nước mặt sông, suối, ao, hồ, nước
ngầm.
- Toàn tỉnh có 06 nhà máy thủy điện với 297 MW, đang triển khai các dự
án điện mặt trời với công suất thiết kế 850 MWp, đã đưa vào hoạt động 01 dự án
với công suất khoảng 450 MWp và vận hành đường dây 220 kV Lộc Ninh Bình Long 2 đấu nối các nhà máy điện mặt trời trên địa bàn huyện Lộc Ninh hòa
vào hệ thống điện lưới quốc gia. Có 99% hộ dân sử dụng điện. Như vậy hệ
thống điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt được đảm bảo thuận lợi cho việc
các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở đầu tư máy móc, nhà kho lạnh để bảo quản
nông sản, bên cạnh đó, tỉnh đang đầu tư phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch,
ứng dụng số hóa, công nghệ cao, thân thiện mới môi trường, trong đó các nhà
máy sơ chế, bảo quản nông sản sẽ sử dụng hệ thống điện này để bảo quản nông
sản đảm bảo giảm chi phí đầu vào, sản phẩm bán ra đạt tiêu chuẩn cao và thân
thiện với môi trường.
- Về thu hút đầu tư: Tên địa bàn hiện có 07 khu nông nghiệp công nghệ
cao; và đã có kế hoạch phát triển công nghiệp nông thôn (Quyết định 2240/QĐUBND ngày 01/9/2021). Tình hình thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên
địa bàn tỉnh hiệu quả chưa cao, tính đến nay có 09/40 cụm công nghiệp hoạt
động. Trong đó một cụm công nghiệp đang hoạt động (tỷ lệ lấp đầy đạt trên
90%), 08 cụm công nghiệp đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng.; Giai đoạn
2021-2025, tập trung thu hút đầu tư thành lập 27 cụm công nghiệp và hỗ trợ theo
Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.
2. Về tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu phát triển thị trường
- Trên địa bàn tỉnh có 487 trang trại; 86 tổ hợp tác; 179 hợp tác xã nông
nghiệp và 320 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; giải quyết
khoảng 50% lao động, nhưng chỉ tạo ra khoảng 31% GRDP. Do vậy, năng suất
lao động chỉ tương đương 60% ngành công nghiệp và gần 40% ngành dịch vụ;
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có Hiệp hội Điều Bình Phước, ngoài ra các ngành hàng khác chưa thành lập hội
ngành nghề, đây là nguyên nhân chưa có sự liên kết cao trong các ngành hàng.
- Liên kết theo chuỗi giá trị: Tập trung nhiều vào các sản phẩm thuộc lĩnh
vực trồng trọt như: Hồ tiêu có khoảng 60 đơn vị (HTX, THT, Câu lạc bộ) tham
gia chuỗi liên kết với Công ty Nesdpice; 10 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
Điều tham gia liên kết với khoảng 24 đơn vị (HTX, THT, trang trại) diện tích
liên kết 3.200 ha đạt chứng nhận hữu cơ Mỹ/EU; trái cây có khoảng 20 doanh
nghiệp tham gia liên kết với khoảng 30 đơn vị (HTX, THT, trang trại).
- Liên kết dọc (liên kết giữa doanh nghiệp cung cấp đầu vào, thu mua sản
phẩm và đơn vị gia công sản phẩm bán lại cho doanh nghiệp): có 260 chuỗi liên
kết tập trung tại các trang trại lĩnh vực chăn nuôi gia công và do các công ty
nắm vai trò điều phối và điều khiển các hoạt động của các thành viên trong
chuỗi, nông dân chỉ là mắt xích của liên kết chuỗi.
- Về xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hiệu, thương hiệu: Hiện nay
trên địa bàn tỉnh đã có 4 sản phẩm gồm: “Hồ tiêu Lộc Ninh”; nhãn hiệu chứng
nhận “Cao su Bình Phước”; “Gà thả vườn Thanh Lương - Bình Long”, “Nhãn
tiêu da bò Thanh Lương - Bình Long” được đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tập
thể; 3.200 ha Điều sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ/EU của 12 hợp tác
xã, tổ hợp tác tại các huyện: Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng và Bù Gia Mập;
2.200 ha cây Hồ Tiêu đạt chứng nhận Rainforest Alliance, 20 ha đạt chứng nhận
hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ/EU liên kết với Công ty TNHH Chế biến gia vị
Nedspice và công ty San Hà tiêu thụ sản phẩm của 60 câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ
hợp tác; 150 ha cây Sầu Riêng đạt tiêu chuẩn VietGap, tập trung tại huyện Bù
Đăng, Phú Riềng, Phước Long và Bù Gia Mập; đối với cây Bưởi Da Xanh có
350 ha đạt tiêu chuẩn VietGap, 150 ha đạt tiêu chuẩn Globalgap. Tập trung tại 6
huyện Lộc Ninh, Đồng Phú, Bù Đốp, Phú Riềng, Bình Long và Bù Đăng; 120
ha cây Quýt đạt tiêu chuẩn VietGap, Tập trung tại 6 huyện Đồng Phú, Hớn
Quản, Đồng Xoài, Chơn Thành và Bình Long; 50 ha Nhãn đạt tiêu chuẩn
VietGap; Có 44 sản phẩm/17 đơn vị được chứng nhận OCOP của 11 Doanh
nghiệp, 03 Hợp tác xã, 03 hộ sản xuất kinh doanh cá thể(6 sản phẩm đạt 3 sao và
38 sản phẩm đạt 4 sao; Mã số vùng trồng: Có 7 vùng trồng trồng gồm: 03 tại
Lộc Ninh (Mít và Thanh Long); 02 tại Bù Đốp (Mít, Xoài); 01 tại Đồng Phú
(Chuối) và 01 tại Chơn Thành (Chuối); Mã số cơ sở đóng gói: Có 7 cơ sở gồm:
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01 tại Đồng Xoài; 02 tại Đồng Phú; 01 tại Chơn thành; 02 tại Phú riềng và 01
tại Hớn Quản.
- Thị trường: Ngoài 3 sản phẩm chủ lực là Điều, gỗ và chăn nuôi có giá trị
xuất khẩu cao, thì các sản phẩm khác thị trường chủ yếu là trong nước và nội
tỉnh.
- Về ứng dụng khoa học công nghệ: Trong những năm qua đã tổ chức triển
khai nghiên cứu ứng dụng 12 đề tài liên quan trong ngành nông nghiệp, trong đó
có 03 đề tài về bảo quản nông sản gồm: nghiên cứu bảo quản trái cây sau thu
hoạch bằng chế phẩm nano chitosan; xây dựng và phát triển mô hình lúa hữu cơ
kết hợp bảo quản sau thu hoạch tại Bù Đăng; ứng dụng công nghệ vật liệu nano
để chăm sóc, thu hoạch, bảo quản trái cây. Kết quả xây dựng được 44 mô hình,
ứng dụng có hiệu quả, giảm tổn thất sau thu hoạch từ 13% xuống còn 10%.
- Về thông tin truyền thông: Trong những năm qua đã tổ chức tốt công tác
thông tin truyền thông trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tuy
nhiên trong nội dung sơ chế bảo quản, lồng ghép với các chương trình khac, nên
khó tách cụ thể số liệu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản
xuất sơ chế, bảo quản nông sản đã được các cơ sở, công ty áp dụng, nhưng chưa
tổ chức thống kê đầy đủ.
- Về đất đai, môi trường: tình trạng tách thửa dẫn đến khó tích tụ diện tích
lớn, để sản xuất lớn, còn một số diện tích chưa có sổ đỏ để người dân vay vốn
ngân hàng, yên tâm sản xuất; về ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra ở các khu sơ
chế, bảo quản, chế biến như trong ngành cao su, các cơ sở chế biến điều…
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được quan tâm và từng bước
nâng cao về chất lượng gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và
địa phương cho lao động nông thôn. Kết quả: từ năm 2008 đến hết năm 2020, đã
đào tạo nghề cho 120.018 lượt người, trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông
thôn 41.070 lượt người; giải quyết việc làm cho 380.054 lao động. Tỷ lệ lao
động qua đào tạo đạt 60%.
IV. Đánh giá chung
Hiện nay nền nông nghiệp Bình Phước đang phát triển theo hướng sản xuất
hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Cùng với sự tăng trưởng
trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản cũng phát
triển, chủ yếu trong ngành cao su, với 6 công ty cao su nhà nước, trong chế biến
gỗ, hạt điều và trông chăn nuôi, với trên 320 doanh nghiệp quy mô công nghiệp
23

gắn với xuất khẩu và khoảng 60.000 lao động; đã hình thành và phát triển hệ
thống sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản gắn kết với vùng nguyên liệu, một số
ngành có công nghệ và thiết bị tương đối tiên tiến mang tầm của khu vực.
Bình Phước có điều kiện tự nhiên thuận lợi về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu
đa dạng cho việc trồng các loại nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu. Trong tỉnh hiện có diện tích 232.154 ha rau, củ quả các loại, cho
sản lượng hàng năm khoảng 541.024 tấn; sản lượng thịt, cá hàng năm 354.280
tấn/năm; gỗ 3 triệu m3/năm. Hiện nay tỉnh chưa có cơ sở chế biến rau, củ quả
quy mô công nghiệp, ngoài 08 nhà máy chế biến bột Mì và có khoảng 708 cơ sở
chế biến quy mô nhỏ, hộ gia đình; Diện tích rừng trồng và cây công nghiệp
thanh lý hàng năm cũng là nguồn nguyên liệu gỗ lớn cho nhà máy chế biến, bảo
quản; Quy mô, số lượng gia súc, gia cầm, thủy sản tăng cao, đã hình thành các
chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người dân.
Tuy vậy, sản xuất, sơ chế, và chế biến, bảo quản nông sản hiện nay chưa
đáp ứng được như kỳ vọng, chưa phát huy hết tiềm năng như: Số lượng cơ sở
chế biến, hiện đại còn thấp; tỷ lệ nông sản sơ chế, bảo quản, chế biến chỉ đạt
khoảng 10%; công tác bảo quản kém, tổn thất sau thu hoạch cao trên 10%, tổ
chức liên kết còn lỏng lẻo, ATTP vẫn còn là vấn đề lớn,… nên lĩnh vực chế biến
nông sản góp phần nâng cao GTGT cho ngành nông nghiệp chưa nhiều và chưa
đáp ứng được đầu ra của người sản xuất và thị trường tiêu thụ.
Để giải quyết vấn đề này cần có các giải pháp đồng bộ, trước hết là nâng
cao nhân thức trong sản xuất nông nghiệp là phải sản xuất tập trung, quy mô lớn,
sản xuất sạch, theo hướng hữu cơ, sản phẩm phải có chứng nhận, nguồn gốc
xuất xứ; tăng cường liên kết vùng, liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường;
phát huy lợi thế trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu nông nghiệp
công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt công nghệ
chuyển đổi số; phát huy về nguồn nhân lực, bố trí hợp lý ngân sách nhà nước và
huy động nguồn lực xã hội trong sơ chế bảo quản nông sản.
PHẦN III
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐỀ ÁN
I. Quan điểm
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1. Phát triển hệ thống bảo quản không chỉ giải quyết một vài khâu trong
chuỗi giá trị như về nguyên liệu hoặc nhà máy chế biến mà còn là vấn đề đầu ra
cho sản phẩm; cũng không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Nông nghiệp
hay Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc các địa phương có tiềm năng, có cơ sở chế
biến, có vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu mà còn là sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị. Đây là quan điểm bao trùm chỉ đạo, định hướng cho
những quan điểm cụ thể sau: đảm bảo thích ứng với thiên tai, dịch bệnh trên cây
trồng, vật nuôi, dịch covid 19…; đảm bảo sinh kế cho nhân dân, nhất vùng sâu,
đồng bào…; Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; nêu cao
vai trò tự chủ, đạo đức nghề nghiệp của các thành phần tham gia; Nhà nước hỗ
trợ có mục tiêu, bảo vệ lợi ích của các thành phần tham gia.
2. Phát triển hệ thống sơ chế, bảo quản phải phù hợp với quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phù hợp với
thị trường tiêu thụ phát triển ổn định, bền vững với các mặt hàng có lợi thế so
sánh và khả năng cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
3. Đầu tư phát triển phải gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu để
quảng bá, giới thiệu sản phẩm...và tỉnh chỉ tập trung đầu tư chế biến các sản
phẩm chủ lực để tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa những người sản xuất với thu
mua, sơ chế, chế biến trên cơ sở chuỗi giá trị và quản lý chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm theo hệ thống, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, dẫn
dắt chuỗi liên kết.
4. Tập trung đầu tư các cơ sở quy mô vừa trở lên, đối với các cơ sở quy mô
hộ gia đình khuyến khích thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã là vệ tinh cho các
cơ sở sản xuất lớn.
II. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung đến năm 2030:
Từng bước xây dựng hệ thống sơ chế, bảo quản, chế biến sau thu hoạch
hoàn thiện, đảm bảo sản phẩm làm ra đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường có
khả năng cạnh tranh cao; đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; góp phần
tăng nhanh giá trị gia tăng thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững thích ứng
với biến đổi khí hậu, thị trường trong và ngoài nước.
- Thu hút đầu tư từ 10-12 cơ sở, doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa vào
hoạt động trong tỉnh về chế biến, bảo quản nông sản.
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- Phấn đấu trên 70% tỷ lệ cơ sở sơ chế, bảo quản nông sản đạt trình độ và
năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên.
- Tỷ lệ chủ thể tham gia chuỗi giá trị đạt 70-80%, xây dựng các chuỗi liên
kết, gắn với sơ chế, bảo quản, chế biến, thị trường.
- Giảm tổn thất sau thu hoạch từ 1-2 %/năm.
2. Mục tiêu đến năm 2025
- Thu hút đầu tư từ 5-7 cơ sở, doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa vào hoạt
động trong tỉnh về chế biến, bảo quản nông sản.
- Phấn đấu trên 50% tỷ lệ cơ sở sơ chế, bảo quản nông sản đạt trình độ và
năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên.
- Tỷ lệ chủ thể tham gia chuỗi giá trị đạt 50-70%, xây dựng các chuỗi liên
kết, gắn với sơ chế, bảo quản, chế biến, thị trường.
- Giảm tổn thất sau thu hoạch từ 1-2 %/năm.
- Nâng cao năng lực, quản lý điều hành cho 50% doanh nghiệp, hợp tác xã,
cơ sở tham gia sơ chế, bảo quản sau thu hoạch.
- Bồi dưỡng, đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác
xã, cơ sở tham gia sơ chế, bảo quản sau thu hoạch khoảng 3.000 lượt lao động.
- Hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại thành phố Đồng Xoài, thị xã
Phước Long, huyện Phú Riềng, huyện Lộc Ninh và huyện Chơn Thành các cơ
sở sơ chế, bảo quản nông sản có quy mô lớn, hiện đại, tiên tiến và tại mỗi khu
nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh sẽ thu hút đầu tư từ 01-2 doanh nghiệp sơ
chế, bảo quản và chế biến nông sản, xuất khẩu.
- Xây dựng từ 2- 4 mô hình phát triển hệ thống sơ chế, bảo quản sau thu
hoạch cho mỗi ngành hàng, sản phẩm và mỗi địa phương từ 1-2 mô hình sơ chế,
bảo quản sau thu hoạch có quy mô lớn và vừa tạo sức lan tỏa với công nghệ tiên
tiến.
- Xây dựng từ 3 đến 5 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đạt chuẩn
chất lượng. Nâng tỷ trọng gia súc được giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung, công
nghiệp đạt 80%; tỷ trọng gia cầm được giết mổ tại cơ sở giết mổ, tập trung công
nghiệp đạt 75%; tỷ trọng thịt gia súc và gia cầm được chế biến so với tổng sản
lượng thịt đạt 30 đến 35 %.
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II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Nhiệm vụ:
Điều tra, đánh giá thực trạng về hệ thống sơ chế, bảo quản, chế biến nông
sản sau thu hoạch hàng năm từ cấp huyện đến cấp tỉnh; tổng hợp báo cáo đề xuất
các chương trình dự án triển khai thực hiện hàng năm; xây dựng kế hoạch tổ
chức thực hiện hàng năm từ cấp huyện đến cấp tỉnh.
2. Giải pháp
2.1 Giải pháp tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, về
quá trình và kết quả phát triển hệ thống về sơ chế, bảo quản sau thu hoạch tại địa
phương, cung cấp các thông tin cập nhật nhu cầu của thị trường về mặt hàng
nông sản cả về số lượng, chất lượng và chủng loại, mẫu mã bao bì, xây dựng
các mô hình trình diễn,… nhằm tạo bước chuyển tiếp theo trong tư duy phát
triển về sơ chế, bảo quản sau thu hoạch;
2.2 Giải pháp về tổ chức sản xuất tạo vùng nguyên liệu, nâng cao chất
lượng hàng hóa:
- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô
lớn: Phát triển hình thức sản xuất liên kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm, tạo điều kiện để người dân tham gia vào thị trường, giảm bớt khâu
trung gian, liên kết chặt chẽ các chuỗi giá trị trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa
người sản xuất, người làm dịch vụ sơ chế, bảo quản; vận động thành lập các hội
ngành hàng liên quan; Đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các khu công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, vùng nguyên liệu tập trung (giao thông, thủy lợi, điện…).
- Tạo vùng nguyên liệu: Thực hiện đồng bộ giữa phát triển các cơ sở sơ
chế, bảo quản nông, lâm sản gắn với vùng nguyên liệu tập trung. Trong đó ổn
định và phát triển vùng nguyên liệu được quan tâm hàng đầu, gắn việc xây dựng
và mở rộng dây chuyền sản xuất cùng với việc mở rộng vùng nguyên liệu cho
từng sản phẩm; Cần tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cây
trồng chủ yếu; thực hiện tốt quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao…để
tạo ra các vùng nguyên liệu lớn, ổn định lâu dài. Gắn quy hoạch phát triển vùng
nguyên liệu với các quy hoạch ngành, thường xuyên rà soát, điều chỉnh để phù
hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của từng giai đoạn.
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Xây dựng các điểm hoặc trạm thu mua nguyên liệu, các trạm này vừa có
nhiệm vụ phát triển vùng nguyên liệu, giúp nông dân kỹ thuật sản xuất và tổ
chức ký kết các hợp đồng thu mua nguyên liệu, giúp cho vùng nguyên liệu phát
triển bền vững, sơ chế, bảo quản nông sản lúc thu hoạch rộ, thời tiết thay đổi,
cần thiết và đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động đúng công suất, góp
phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trước khi đưa đi tiêu
thụ, có chính sách khuyến khích sản xuất các loại nông, lâm sản có chất lượng
cao; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản pháp luật về quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, kiểm dịch xuất nhập khẩu mặt
hàng nông sản có nguồn gốc thực vật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông
sản; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và quản lý chặt chẽ việc nhập
khẩu, sản xuất kinh doanh và sử dụng các loại vật tư nông nghiệp (thuốc bảo vệ
thực vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, chất bảo quản sau thu hoạch…) để
đảm bảo không sử dụng các loại thuốc, hóa chất, kháng sinh… không được phép
sử dụng trong sản xuất, bảo quản và chế biến rau quả;
Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như VietGAP,
GlobalGAP, GMP, ISO, HACCP, BRC... trong tất cả các cơ sở sơ chế, bảo
quản, chế biến, nhất là các cơ sở chế biến các sản phẩm chủ lực (hạt điều, hồ
tiêu, cây ăn trái, rau quả…) xuất khẩu.
- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Thú y
các cấp; xây dựng mô hình điểm mỗi loại hình 01 mô hình về hợp tác, liên kết
tiêu thụ nông sản bền vững với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, gồm: xây
dựng vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung, cơ giới hóa trong sản xuất, giảm tổn
thất trong sản xuất và thu hoạch nông sản; thực hiện tốt Kế hoạch số 161/KHUBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số
340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược
phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.
2.3 Giải pháp khoa học công nghệ: triển khai nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ
KHKT vào các khâu sơ chế, bảo quản nông sản kết hợp với xây dựng thương
hiệu cho các nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh, địa phương; tích hợp công nghệ
thông tin và tự động hóa vào các khâu nhằm tạo ra các quy trình sản xuất, mô
hình nhà máy thông minh liên kết với nguồn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ
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sản phẩm; ứng dụng các phương án bảo quản như Bảo quản lạnh kết hợp điện từ
trường; bảo quản trong môi trường khí điều chỉnh CA (Control atmosphere) và
bao gói khí điều biến MAP (Modified Atmosphere Packaging); tạo màng phủ
(theo hướng ứng dụng các loại màng sinh học, nano, kháng khuẩn và màng tự
hủy); Công nghệ biến tính, sấy sinh thái để bảo quản gỗ; công nghệ sinh học
sản xuất chế phẩm bảo quản, chống mối, một thế hệ mới; công nghệ sản xuất
các màng phủ thân thiện với môi trường; việc cơ giới hóa đồng bộ trong sản
xuất, thu hoạch, chế biến và bảo quản sau thu hoạch nông sản.
2.4 Giải pháp về chính sách, thu hút đầu tư:
- Về chính sách: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách có liên quan
về chế biến bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch, về tài chính, tín dụng; hỗ trợ
đầu tư ứng dụng khoa học - công nghệ mới, phát triển thị trường, phát triển
nguồn nhân lực, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp;
Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, đổi mới cơ chế chính sách tạo môi trường
thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành nghề chế sơ chế,
bảo quản nông, lâm sản, nhất là các chính sách đất đai, tín dụng, thị trường...
Tăng cường tiếp cận thông tin và công tác cảnh báo sớm về các rào cản
thương mại của các nước nhập khẩu; thực hiện các biện pháp phòng vệ thương
mại, đồng thời tận dụng tốt các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc
xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu đề bảo vệ doanh nghiệp và sản phẩm
của Việt Nam trong thương mại quốc tế.
Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất,
chế biến bảo quản nông nghiệp trên địa bàn, nhất là thu hút đầu tư vào các khu,
cụm công nghiệp, khu công nghiệp nông thôn, khu nông nghiệp công nghệ cao.
2.5 Giải pháp về nguồn lực
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với chuyển giao công nghệ về
sơ chế, bảo quản sau thu hoạch. Khuyến khích các nhà đầu tư tiếp nhận lao động
địa phương đã qua đào tạo tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh; Tăng cường tổ chức
tham quan học tập kinh nghiệm ở các cơ sở bảo quản, chế biến sau thu hoạch
điển hình ở trong nước và nước ngoài; Đào tạo trình độ cho người sản xuất kinh
doanh, sơ chế, bảo quản, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất;
- Đào tạo trình độ cho người sản xuất kinh doanh, sơ chế, bảo quản, ứng
dụng công nghệ cao trong sản xuất; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn
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với chuyển giao công nghệ về sơ chế, bảo quản sau thu hoạch. Khuyến khích
các nhà đầu tư tiếp nhận lao động địa phương đã qua đào tạo tại các cơ sở dạy
nghề của tỉnh; Tăng cường tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm ở các cơ sở
bảo quản, chế biến sau thu hoạch điển hình ở trong nước và nước ngoài;
- Về nguồn vốn: Tăng cường xã hội hóa đầu tư, có các chính sách thu hút
vốn của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở
sơ chế, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch cho nông sản; Thực hiện cơ chế
tạo vốn cho các doanh nghiệp từ các nguồn khấu hao, thuế thu nhập. Cho phép
các doanh nghiệp khấu hao hết tài sản cố định được để lại phần khấu hao làm
vốn phát triển sản xuất.
- Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương để thu hút các nguồn
vốn, lồng ghép từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và
các chương trình, dự án có liên quan để đầu tư hạ tầng cho các vùng, cơ sở sản
xuất; Tăng cường vốn tín dụng thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo,
giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất... cho người dân vay với lãi suất ưu đãi hoặc
hỗ trợ lãi suất vay để đầu tư mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ hoặc
phát triển nguyên liệu.
- Vốn Ngân sách: Bố trí hợp lý nguồn vốn ngân sách tỉnh và cấp huyện cho
công tác quản lý nhà nước, cho hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao
thông, điện, nước, thông tin liên lạc, khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề.
- Huy động vốn tự có của người dân, doanh nghiệp, chủ cơ sở chế biến
nông, lâm sản đầu tư phát triển nhà máy sơ chế, bảo quản, phát triển vùng
nguyên liệu;
2.6 Giải pháp đất đai, môi trường: Thực hiện tốt công tác quy hoạch sử
dụng đất để phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với các nhà máy chế biến;
Thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm tiền thuế đất cho các cơ sở sơ chế, bảo
quản nông, lâm, thủy sản cho các vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn theo
quy định; Khuyến khích các hộ nông dân phát triển các mô hình trang trại, gia
trại bằng hình thức tích tụ đất đai thông qua hình thức chuyển nhượng, nhận
chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất để phát triển nguyên liệu phục
vụ cho chế biến;
- Về môi trường: Có cơ chế chính sách khuyến khích để các cơ sở sơ chế,
chế biến di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung để kiểm
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saot1 tốt ô nhiễm môi trường; Ưu tiên cấp phép cho các cơ sở sơ chế, bảo quản
có công nghệ tiên tiến, ít gây ô nhiễm; Kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác bảo
vệ môi trường ngay từ khi cấp phép; Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các
doanh nghiệp đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường.
2.7 Giải pháp thị trường: Tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và
thông tin thị trường trong nước và trên thế giới về thị phần, thị hiếu, giá cả, các
tiêu chuẩn sản phẩm… để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường
cho các sản phẩm nông sản; Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, kết
nối tiêu trong và nước ngoài; Phát triển hạ tầng thương mại (Củng cố và phát
triển các chợ nông thôn; hình thành chợ đầu mối tiêu thụ nông sản của tỉnh,
trung tâm cung ứng nông sản siêu thị, hệ thống bán buôn, bán lẻ...), hệ thống
logistics kết nối giữa người sản xuất với nhà phân phối, đồng thời đẩy mạnh ứng
dụng thương mại điện tử trong hoạt động quảng bá, giới thiệu và phân phối sản
phẩm nông nghiệp.
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh xây dựng hệ thống
quảng bá riêng đối với các sản phẩm đạt yêu cầu về xuất khẩu sản phẩm đã qua
sơ chế, chế biến, lấy khách hàng làm mục tiêu của chuỗi giá trị thay đổi tập quán
và văn hóa sản xuất, tiêu dung; Phát triển xã hội hóa các dịch vụ tư vấn thị
trường, công nghệ có liên quan đến sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản.

PHẦN IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công nhiệm vụ
Trên cơ sở thực trạng, giải pháp thực hiện của đề án, các Sở, ban, ngành,
các địa phương tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, trong đó một số Sở, ngành,
đơn vị quan tâm sâu hơn các nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Là cơ quan thường trực Đề án, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Đề án; theo dõi,
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định 02
lần/năm.
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- Tổ chức tập huấn; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các chính
sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động sơ chế, bảo quản nông, lâm sản và
thủy sản, bảo quản sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh; thẩm định giám sát chứng
nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sơ chế bảo quản
nông sản; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án của
các đơn vị liên quan.
- Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách
khuyến khích phát triển sản xuất gắn với sơ chế, bảo quản sau thu hoạch theo
chuỗi giá trị góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững phục vụ
công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.
- Tổ chức, hướng dẫn xây dựng các chương trình, dự án, phối hợp với các
sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng chính sách phù hợp với từng giai đoạn
phát triển.
2. Sở Thông tin truyền thông:
Tổ chức triển khai thực hiện ứng ụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực sơ
chế bảo quản nông sản; tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan, tiến
độ triển khai thực hiện đề án.
3. Sở Khoa học và Công nghệ:
Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản; hướng dẫn các doanh
nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho nông sản,
thực phẩm của tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Quỹ đổi mới công
nghệ Quốc gia để đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ
chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ, thiết
bị tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp; hướng dẫn đăng ký
mẫu mã, bao bì, đóng gói sản phẩm...
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Triển khai thực hiện trong công tác thu hút đầu tư, hoạt động các các doanh
nghiệp, về phân bổ vốn ngân sách hàng năm.
5. Sở Công Thương:
Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế,
cụm công nghiệp gắn với phát triển hệ thống sơ chế, chế biến bảo quản sau thu
hoạch; công tác sản xuất công nghiệp, thương mại, thị trường.
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6. Sở Tài chính:
Hàng năm cân đối phân bổ ngân sách thực hiện Đề án đối với những nội
dung hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách theo quy định hiện hành; hướng dẫn, tổ
chức thực hiện các chính sách về tài chính có liên quan đến hỗ trợ phát triển các
cơ sở sơ chế, bảo quản sau thu hoạch nông, lâm sản và thủy sản theo quy định.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Triển khai thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất, kiểm soát ô nhiễm môi
trường trong sản xuất nông nghiệp cũng như trong sơ chế, bảo quản và chế biến
nông sản.
8. Trung tâm xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh:
Tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng cáo các sản phẩm nông sản.
9. Ban Quản lý khu kinh tế:
Triển khai thực hiện tốt quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao gắn
với phát triển hệ thống sơ chế, chế biến bảo quản sau thu hoạch.
10. Sở Giao thông vận tải, Điện lực tỉnh:
Quan tâm đầu tư, nâng cấp các hệ thống đường, điện nhất là các khu sản
xuất, chế biến vùng xa, vùng khó khăn.
11. Sở Lao động thương binh xã hội:
Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm liên quan
nội dung Đề án.
12. Liên minh hợp tác xã:
Triển khai phát triển hợp tác xã theo chiều sâu, tạo chuỗi liên kết hiệu quả
trong chuỗi sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các hợp tác xã đầu tư các hệ thống bảo
quản, kho lạnh, sân phơi nông sản…
13. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Phước
- Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn
quan tâm, tạo điều kiện cấp tín dụng, áp dụng các sản phẩm tín dụng, cho vay ưu
đãi đối với các phương án vay vốn xây dựng cơ sở sơ chế, bảo quản sau thu
hoạch, chế biến nông, lâm sản và thủy sản theo quy định;
- Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn
triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà
nước, tăng cường kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp/HTX để tháo gỡ khó khăn
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cho doanh nghiệp/HTX, người dân tiếp cận vốn kịp thời đầu tư phát triển đối với
nông nghiệp, nông thôn nói chung và vốn phát triển các dự án sơ chế, bảo quản,
giảm tổn thất sau thu hoạch nông, lâm sản và thủy sản nói riêng.
14. Cục Thuế tỉnh:
Tổ chức thực hiện các chính sách miễn giảm thuế có liên quan đến sản
xuất, chế biến, giảm tổn thất sau thu hoạch.
15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp đề án này, khẩn trương xây dựng Dự án/Kế
hoạch phát triển cơ sở sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, chế biến nông, lâm sản
và thủy sản và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương
16. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh:
Tổ chức tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội các nội dung liên quan
của đề án.
17. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh:
Cùng với các đơn vị liên quan tổ chức vận động thành lập các hội ngành
nghề liên quan đến sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản.
18. Sở Nội vụ, Trường chính trị tỉnh:
Hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ, công chức đang phụ
trách các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống bảo quản sau thu hoạch.
II. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí khái toán: 709,98 tỷ đồng .
1. Chia theo nguồn vốn.
- Vốn Trung ương: 70 tỷ đồng. trong đó: nguồn đầu tư phát triển 45 tỷ
đồng; vốn ngân sách 25 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh: 216 tỷ đồng, trong đó: nguồn đầu tư phát triển 135
tỷ đồng; vốn sự nghiệp 81 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách cấp huyện (tính cho tổng 11 đơn vị): 165 tỷ đồng, trong
đó: nguồn đầu tư phát triển 110 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 55 tỷ đồng.
- Vốn lồng ghép các chương trình khác: 70 tỷ đồng.
- Vốn huy động khác: 188,98 tỷ đồng.
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2. Chia theo giai đoạn.
- Giai đoạn: 2021-2025: 283,992 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2026-2030: 425,988 tỷ đồng.
(Có Phụ lục IV kèm theo)
III. Thời gian, tiến độ.
- Năm 2021, hoàn thiện đề án sơ chế, bảo quản sau thu hoạch trên địa bàn
tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
- Năm 2022, phê duyệt, ban hành và triển khai đề án. Các Sở, ban, ngành,
UBND cấp huyện căn cứ đề án này xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho
từng ngành, địa phương mình làm căn cứ triển khai thực hiện.
- Năm 2025, tổng kết đề án, rút kinh nghiệm. Xây dựng Kế hoạch thực hiện
giai đoạn 2026-2030.
IV. Đánh giá hiệu quả đề án.
1. Hiệu quả kinh tế
- Sản phẩm sau sơ chế bảo quản có giá trị cao gấp từ 1,5-3,5 lần so trước
khi sơ chế, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, lợi nhuận
sau khi trừ các chi phí đạt 20%-25%/năm;
2. Hiệu quả xã hội
- Nâng cao trình độ, năng lực của người lao động, ứng dụng kỹ thuật công
nghệ trong sơ chế, bảo quản nông lâm thủy sản; tạo công ăn việc làm và nâng
cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn, góp phần vào mục
tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; hạn chế việc di chuyển tự
phát lực lượng lao động từ nông thôn ra thành thị, góp phần đảm bảo an ninh trật
tự.
- Phát triển các cơ sở sơ chế, bảo quản cũng là góp phần bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa dân tộc, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của địa
phương với các vùng miền trong nước và nước ngoài thông qua những họa tiết,
văn hoa được trang trí trên sản phẩm. Ngoài ra còn làm sống lại và sinh động
hơn các lễ hội truyền thống thông qua các hội thi, thông qua việc trưng bày giới
thiệu và bán sản phẩm cho du khách thập phương tại các lễ hội.
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3. Hiệu quả về môi trường
Các cơ sở sơ chế, bảo quản nông, lâm sản được quy hoạch và bố trí hợp lý,
với kỹ thuật công nghệ tiên tiến được đổi mới, chất thải được xử lý... sẽ góp
phần giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường. Phát triển các cơ sở chế biến
các sản phẩm (làng nghề) gắn với du lịch, sẽ tạo nên cảnh quan môi trường
“Xanh, sạch, đẹp”, thúc đẩy du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới
ổn định, bền vững./.
Trên đây là dự thảo đề án phát triển đề án phát triển hệ thống sơ chế, bảo
quản sau thu hoạch giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 của tỉnh Bình
kính gửi Ban chủ nhiệm 335 xem xét, chấp thuận.
Nơi nhận:
- TU; TTTU; TT.HDND tỉnh;
- BCN 335;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, tp;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
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1. Chia theo nguồn vốn.
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2. Chia theo giai đoạn.
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III. Thời gian, tiến độ.
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IV. Đánh giá hiệu quả đề án.
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1. Hiệu quả kinh tế
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2. Hiệu quả xã hội
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3. Hiệu quả về môi trường

36
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PHỤ LỤC I
CƠ SỞ SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Đề án số.......ĐA-UBND ngày tháng năm2021 )
TT

Ngành hàng

Sản phẩm chủ
lực

I

Hiện trạng đến năm 2020 Tổng công suất Giai đoạn 2021 - 2025 Tổng công suất
chế biến đến
chế biến Giai
Tổng cơ DN/
Tổng
DN/
năm 2020
Cơ sở
Cơ sở đoạn 2021 -2025
sở
HTX
cơ
sở
HTX
(tấn/năm)
(tấn/năm)
971

334

637

6.040.386

974

441

533

Địa điểm dự kiến phát triển cơ sở sơ
chế, giai đoạn 2021 - 2025

7.695.279
Đồng Xoài, Bù Gia Mập, Chơn Thành,
923.779 Bù Đốp, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh,
Bù Đăng, huyện Phú Riềng

1

Điều

660

209

451

1.026.386

657

277

380

2

Gỗ (tấn)

298

119

179

4.500.000

300

150

150

3

Chăn nuôi

13

6

7

514.000

17

14

3

1.271.500

II

Sản phẩm chính

61

34

27

503.234

70

42

28

653.679

5.500.000 11/11 huyện, thị xã, thành phố
Đồng Phú, Bù Gia Mập, Hớn Quản, Phú
Riềng, Bình Long, Bù Đăng, Lộc Ninh

27

23

4

300.000

27

23

4

Bù Gia Mập, Chơn Thành, Bù Đốp, Đồng
350.000 Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đăng, Phú
Riềng

Trái cây

3

2

1

680

7

7

0

100.000

Bù Gia Mập, Đồng Phú, Phú Riềng, Bù
Đăng, Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh

3

Ca phê

7

1

6

141.086

7

2

5

148.139

Huyện Bù Gia Mập, Đồng Xoài, Đồng
Phú, Hớn Quản

4

Hồ Tiêu

19

8

11

60.000

19

9

10

5

Ca cao

5

0

5

1.468

10

1

9

Mủ cao su

1

2

54.000 Bù Gia Mập, Bù Đốp, Đồng Phú
1.540 Bù Gia Mập

Sản phẩm đặc
thù

56

12

44

20.710

61

16

45

32.310

1

Lúa Gạo

47

3

44

20.000

46

4

42

30.000

2

Rau củ quả

8

8

0

260

10

7

3

3

Lâm sản ngoài gỗ

1

1

0

450

4

4

0

4

Thủy sản

0

0

0

1

1

0

6.564.330 1105

499

606

III

Tổng

1088

380

708

Bù Gia Mập, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù
Đăng
Đồng Xoài, Chơn Thành, Phước Long,
510
Phú Riềng, Đồng Phú, Bù Đốp
Bù Gia Mập,Chơn Thành,
1.300
Bù Đốp, Bù Đăng
500 Bù Gia Mập, Bù Đốp, Phước Long

8.381.268

PHỤ LỤC II
ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ TỔN THẤT SAU THU HOẠCH
(Kèm theo Đề án số.......ĐA-UBND ngày tháng năm2021 )
STT
I
1
2
3
4
II
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
III
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
IV
1
2
V
1
2
3

Tên nông sản
Cây công nghiệp dài ngày
Hạt Điều
Hạt Tiêu
Cà phê
Cao su (mủ khô)
Cây ăn trái
Sầu riêng
Bưởi
Nhãn
Mít
Xoài
Bơ
Măng cụt
Cam
Quýt
Chôm chôm
Chuối
Cây hàng năm
Lúa ruộng
Bắp
Khoai mì
Khoai lang
Rau các loại
Đậu các loại
Thủy sản
Nuôi trồng thủy sản (tấn)
Khai thác thủy sản (tấn)
Gỗ, lâm sản ngoài gỗ
Cao su (m3)
Điều (m3)
Keo (m3)
TỔNG CỘNG

Diện tích (ha)

Sản lượng (tấn)

SL tổn thất STH

141.429
15.889
14.616
246.658

199.474
28.600
31.458
379.613

19.947
2.574
3.146
26.573

2.827
1.464
1.021
1.606
463
391
274
533
1.042
592
1.017

10.384
7.177
7.743
9.522
2.808
542
356
4085
7.049
3291
8.580

1.558
718
1.549
1.428
562
108
71
817
1.410
658
1.115

10,885
3,198
5,92
481
3,717
463

37.042
12.490
143.422
2.330
27.367
388

3.704
1.249
14.342
233
8.210
39

4.250

212,50

380

19,00

247.266
141.595
7.000

1.978.128
802.372
120.000

2.327
1.070
343

Thành tiền
(Tỷ đồng)
1,088
0,499
0,129
0,142
0,319
0,1521
0,070
0,014
0,012
0,010
0,006
0,002
0,002
0,008
0,016
0,005
0,007
0,194
0,026
0,009
0,100
0,002
0,057
0,000
0,007
0,006
0,001
7,480
4,654
2,140
0,686
8,921

Ghi chú

PHỤ LỤC III
SẢN LƯỢNG VÀ THỜI GIAN THU HOẠCH NÔNG SẢN TẠI BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Đề án số.......ĐA-UBND ngày tháng năm2021 )
STT

NÔNG SẢN

I

Sản phẩm chủ lực
Điều

Diện tích (ha)

Sản lượng
(tấn)
275.307

Thời gian thu hoạch

141.429

199.474

T3-T4

400.000
1,9 triệu gia
súc, 5,4 triệu

3.000
352.500

Quanh năm (2,5)
Quang năm

246.658

379.631

14.616
15.889

31.458
28.6

10.565

52.059

Địa phương tập trung
B.Đăng, B.Gia Mập., Phú Riềng, Đồng
Phú
Chơn Thành, Đồng Phú, Đồng Xoài, Lộc
Ninh
Chơn Thành, Hơn Quản, Lộc Ninh, Bù
Đốp, Phú Riềng, Đồng Phú

II
1
2
3
4
*

Gỗ (1.000 m3)
Chăn nuôi (tấn)
Sản phẩm chính
Cao su
Ca phê
Hồ Tiêu
Ca cao
Cây ăn trái

5

Sầu riêng

2.827

10.384

T4-T6

6

Bưởi

1.464

7.177

Quanh năm

Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp

7
8

Nhãn
Mít

1.021
1.606

7.743
9.522

T8-T10
Quanh năm

Bình Long, Lộc Ninh, Hớn Quản
Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Chơn Thành

9

Xoài

463

2.808

T3-T5

Lộc Ninh, Bình Long, Đồng Phú

10 Cam

533

4085

Quanh năm

Lộc Ninh, Hớn Quản,Bình Long

11 Quýt

1.042

7.049

Quanh năm

Đồng Phú, Bù Đốp, Bù Gia Mập

592

3291

T4-T6

13 Chuối

1.017

8.58

Quanh năm

III Sản phẩm đặc thù
Cây hàng năm

15990

208.219

12 Chôm Chôm

T 3-T12
T11-T12
T2-T3

B.Đăng, B.Gia Mập., Phú Riềng.
Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, H.quản

Lộc Ninh, Bù Đăng,Phú Riềng

Bù Đốp,Hớn Quản, Bù Đăng
Đồng Phú,Bù Đăng,Chơn Thành

Lúa ruộng

10885

37.042T4-T5; T9-10; T12-T1 (2) Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp

1
2

Bắp

3

12.49

Khoai mì

592

143.422

4

Khoai lang

481

2.33

5

Rau các loại

371

27.367

Quanh năm

Bù Đăng, Bù Đốp,Lộc Ninh

6

Đậu các loại

463

388

Quanh năm

Bù Đăng, Lộc Ninh,Hớn Quản

7 Sản phẩm ngoài gỗ
Măng
Lá Nhíp
8 Thủy sản

37.000
27.000
10.000
1780

T8-T12 (2)

Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp

3198

T11-T12; T4-T5 (1,2)
T12 (3)

8800
8500
T6-T7
300
T5-T11
4759 Quang năm

Lộc Ninh, Chơn Thành, Đồng Xoài
Lộc Ninh,Bù Đăng, Đồng Phú

Bù Gia Mập, Bù Đốp
Bù Đăng, Bù Gia Mập
Bù Gia Mâp, Phước Long, Bù Đăng

PHỤ LỤC IV
KHÁI TOÁN KINH PHÍ CỦA ĐỀ ÁN
(Kèm theo Đề án số.......ĐA-UBND ngày tháng năm2021 )
ĐVT: Tỷ đồng
Trong đó:

TT

1

Nội dung thực hiện

2

Trung ương
Tổng
mức đầu
tư đề án Tổng
Tổng
Vốn Vốn sự
(Tỷ đồng) nguồn
nguồn
ĐTPT nghiệp
vốn
vốn
3

4=5+6

5

6

7=8+9

Tỉnh

Huyện

Vốn lồng
ghép từ
Vốn huy
các
động
Vốn sự chương
khác
nghiệp trình, dự
án khác

Vốn
ĐTPT

Vốn sự
nghiệp

Tổng
nguồn
vốn

Vốn
ĐTPT

8

9

10=11+12

11

12

13

14

1

Giai đoạn 2022-2025

284,16

25,20

16,20

9,00

77,60

48,60

29,00

12,00

29,60

22,00

27,20

102,56

-

Lĩnh vực trồng trọt

100,00

14,00

9,00

5,00

37,00

27,00

10,00

23,00

12,00

11,00

14,00

12,00

77,20

5,60

3,60

2,00

17,80

10,80

7,00

13,20

8,80

4,40

5,60

35,00

98,76

5,60

3,60

2,00

18,80

10,80

8,00

13,20

8,80

4,40

5,60

55,56

52,90

4,00
39,42

2,20
58,10

44,40

2,20
13,70

2,00
37,80

174,40

2
-

Lĩnh vực chăn nuôi,
thủy sản
Lĩnh vực gỗ, lâm sản
ngoài gỗ
Quản lý nhà nước
Giai đoạn 2026-2030

8,20
425,82

63,20

44,70

18,50

4,00
92,32

Lĩnh vực trồng trọt
Lĩnh vực chăn nuôi,
thủy sản
Lĩnh vực gỗ, lâm sản
ngoài gỗ
Quản lý nhà nước

165,54

25,00

12,50

12,50

36,50

20,50

16,00

26,50

23,00

3,50

21,00

56,54

121,18

18,40

15,40

3,00

25,90

16,20

9,70

12,80

10,20

2,60

8,40

55,68

133,10

19,80

16,80

3,00

25,92

16,20

9,72

16,80

11,20

5,60

8,40

62,18

4,00

2,00

Tổng cộng

709,98

68,42

109,70

65,00

276,96

6,00

4,00
88,40

60,90

27,50

169,92

101,50

2,00
74,00

35,70

Danh mục các văn bản liên quan đến thực hiện Đề án
Stt

01

Số, ký hiệu
văn bản
Số
04/2017/QH14

02

Số 48/NQ-CP

03

Số 899/QĐTTg

04

Số 1137/QĐTTg

05

Số 1003/QĐBNN-CB

06

Số 245/QĐBNNCBTTNS

07

Số 3939/QĐBNNCBTTNS

08

09

Số 05-NQ/TU

Số 11-NQ/TU

10

Số
02/2020/NQTU

11

Số 04-NQ/TU

Ngày tháng
năm của văn
bản
Ngày 12 tháng
năm 2017

Tên loại và trích yếu nội dung
Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nghị quyết về cơ chế chính sách giảm
Ngày 23 tháng 9
tổn thất sau thu hoạch đối với nông
năm 2009
sản, thủy sản
Quyết định về việc Phê duyệt “Đề án
Ngày 10 tháng 6 tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo
năm 2013
hướng nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững”
Quyết định phê duyệt “Đề án nâng
cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng
Ngày 03 tháng 8
xuất khẩu của Việt Nam đến năm
năm 2017
2020, định hướng đến năm 2030” với
mục tiêu đến năm 2020
Quyết định phê duyệt Đề án“Nâng
Ngày 13 tháng 5 cao giá trị gia tăng hàng nông lâm
năm 2014
thủy sản trong chế biến và giảm tổn
thất sau thu hoạch”.
Quyết định duyệt Kế hoạch cơ cấu lại
lĩnh vực chế biến nông sản theo hướng
Ngày 16 tháng
nâng cao năng lực chế biến gắn với
01 năm 2019
phát triển thị trường đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030
Quyết định ban hành Kế hoạch triển
khai Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày
Ngày 05 tháng 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
10 năm 2021
phê duyệt Đề án Thúc đẩy xuất khẩu
nông lâm thủy sản đến năm 2030.
Nghị quyết về việc chuyển đổi, phát
Ngày 25 tháng 4
triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình
năm 2017
Phước giai đoạn 2017-2020.
Nghị quyết về phát triển Ngành điều
Ngày 15 tháng 4 Bình Phƣớc giai đoạn 2020-2025 và
năm 2020
tầm nhìn đến năm 2030;
Nghị quyết HĐND Hội đồng nhân dân
tỉnh Bình Phước ban hành quy định về
Ngày 13 tháng 7 chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ
năm 2020
trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình
Phước.
Ngày 18 tháng 5 Nghị Quyết về việc chuyển đổi số đến
năm 2021
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình

Tác giả văn bản
Quốc hội Việt
Nam
Chính phủ
Thủ tướng Chính
phủ

Thủ tướng Chính
phủ

Bộ Nông nghiệp
và PTNT

Bộ Nông nghiệp
và PTNT

Bộ Nông nghiệp
và PTNT

Tỉnh ủy Bình
Phước
Tỉnh ủy Bình
Phước

HĐND tỉnh Bình
Phước

Tỉnh ủy Bình
Phước

Phước;

12

Số 2377/QĐUBND

13

Số 195/KHUBND

14

Số 317/KHUBND

15

Số 164/KHUBND

Quyết định phe duyệt Chương trình
Ngày 14 tháng 9 phát triển thủy sản giai đoạn 2021năm 2021
2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh.
Kế hoạch thực hiện Quyết định số
194/QĐ-TTg ngày 9 tháng 2 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ phê
Ngày 08 tháng 5
duyệt Đề án đổi mới phương thức kinh
năm 2021
doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án
“Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh
Bình Phước đến năm 2025”
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết
định 417/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của
Ngày 12 tháng 5 Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án
năm 2021
phát triển ngành chế biến rau quả giai
đoạn 2021-2030
Ngày 20 tháng
10 năm 2021

UBND tỉnh Bình
Phước

UBND tỉnh Bình
Phước

UBND tỉnh Bình
Phước

UBND tỉnh Bình
Phước

Biểu. Sơ đồ hoạt động trong sản xuất, tiêu thụ ngành nông nghiệp và PTNT

