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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn 

triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm 
 

 

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, UBND huyện tổ chức họp bàn triển khai 

chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020, do đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, 

Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - 

Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa  - Thông tin, Lao động - Thương binh & Xã 

hội, Y tế, đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách NTM các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm OCOP năm  2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ý kiến tham 

gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

1. Trong năm 2019, bước đầu triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm 

giai đoạn 2019-2020”, các ngành chuyên môn đã tham mưu UBND huyện xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn, đồng thời 

tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể sản xuất đăng ký tham gia chương trình. 

Triển khai thực hiện 4 chuỗi liên kết giá trị, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện 

các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP. Qua đánh giá, phân hạng sản 

phẩm, có 05 sản phẩm được dự hội thi đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đạt chuẩn 3 

sao. Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhìn chung còn nhỏ lẻ, manh mún, thị trường 

tiêu thụ các sản phẩm chưa ổn định; năng lực của phần lớn các chủ thể kinh tế 

trên địa bàn còn hạn chế; chưa có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thật sự nổi trội. Một số xã chưa quan tâm đúng mức đến chương trình OCOP; 

tiến độ thực hiện một số chuỗi liên kết, giải ngân nguồn vốn còn chậm. 

2. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai chương trình, hoàn thành các 

nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo, UBND huyện yêu cầu: 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:     

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện 

chu trình OCOP thường niên và công tác đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. 

Phối hợp với các xã tiếp tục điều tra, khảo sát, định hướng các sản phẩm nguồn 

gốc lợi thế địa phương có khả năng tham gia sản phẩm OCOP ngoài danh mục 

25 sản phẩm, nhóm sản phẩm đã được khảo sát. 



- Tăng cường hướng dẫn các xã, chủ thể kinh tế về phát triển sản phẩm, 

đăng ký tham gia Chương trình OCOP, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá 

chương trình. Chỉ đạo hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa và nâng cấp các sản phẩm đã 

đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu sản 

phẩm cụ thể cho các xã, thị trấn để tập trung chỉ đạo thực hiện; phấn đấu năm 

2020 có 4 sản phẩm được xếp hạng cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND 

huyện thành lập Tổ hỗ trợ, giúp các xã, thị trấn thực hiện Chương trình OCOP 

do 01 đồng chí lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT làm tổ trưởng, thành viên 

là đại diện các Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp và các đơn vị có liên quan. 

- Rà soát, lựa chọn sản phẩm, phối hợp các phòng liên quan tổ chức đánh 

giá, thuyết minh các dự án chuỗi liên kết, trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở 

phân khai nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ 

triển khai thực hiện. Phấn đấu năm 2020 thực hiện mới 3 chuỗi liên kết giá trị. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tham quan học tập 

kinh nghiệm thực hiện mô hình cho cán bộ, công chức chuyên môn các xã, thị 

trấn, các chủ thể sản xuất tham gia chương trình OCOP; chú trọng bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực cho cán bộ HTX, các hộ sản xuất chính chủ trì thực hiện các 

chuỗi giá trị nông sản. 

2.2. Phòng Văn hóa - Thông tin:  

- Đề xuất, xác định các nhóm sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện ưu tiên 

phát triển để tham gia Chương trình OCOP. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình OCOP và kế hoạch 

triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối 

hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT thiết 

lập các kênh thông tin, tổ chức truyền thông quảng bá sản phẩm đối với các sản 

phẩm đã được đánh giá, công nhận. 

2.3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

 Chủ trì, phối hợp với các ngành hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị sản xuất 

đăng ký nhãn mác, nhãn hiệu sản phẩm, mẫu mã, bao bì, kiểu dáng, vừa đảm 

bảo đúng quy định, vừa phong phú, tạo sự thu hút và tăng sức cạnh tranh của 

sản phẩm. 

2.4. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng Kinh 

tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT và UBND thị trấn Quán Hàu tham mưu đề 

xuất phương án giao mặt nước cho Tổ hợp tác để quản lý, bảo vệ, phát triển sản 

phẩm Hàu Quán Hàu theo quy định. 



2.5. UBND các xã, thị trấn: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đề án, phù hợp với lợi thế và 

định hướng của địa phương, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & 

PTNT) để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện. Xác định sản 

phẩm, nhóm sản phẩm thế mạnh của địa phương để tập trung chỉ đạo mở rộng 

quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và sản lượng. Lựa chọn chủ thể có năng 

lực thực hiện mô hình tham gia chương trình; làm tốt khâu kết nối giữa người 

dân với Hợp tác xã, doanh nghiệp. Triển khai, đôn đốc thực hiện các chuỗi liên 

kết giá trị trên địa bàn đảm bảo tiến độ theo quyết định phê duyệt. 

- Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, 

HTX tham gia chương trình, đăng ký đầu tư sản xuất các sản phẩm OCOP; có cơ 

chế, chính sách hỗ trợ thêm trong điều kiện cụ thể của địa phương cho các sản 

phẩm tham gia chương trình ngoài chính sách của Tỉnh, Huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của chương trình OCOP 

đến các cơ quan, tổ chức kinh tế và nhân dân.  

- Phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các HTX, cơ sở 

sản xuất hàng OCOP trong khâu giới thiệu, quảng bá sản phẩm; in tem, nhãn, 

QR code, in bao bì… theo quy định; xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh việc 

tiêu thụ sản phẩm; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa thêm nhiều sản phẩm OCOP 

vào bày bán trên các hệ thống siêu thị, các thị trường có sức tiêu thụ cao. 

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- TVHU; TT HĐND huyện; 

-  CT, PCT UBND huyện;  

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 

 

TL. CHỦ TỊCH  

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Phan Thị Hồng Hải 
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