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KẾ HOẠCH  

 Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm  
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020 

 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP); 

 Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án OCOP giai đoạn 
2019-2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa các nội dung Đề án OCOP tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-
2020, định hướng đến năm 2030 để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019-
2020. 

2. Cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, ban ngành các cấp từ tỉnh đến 
huyện, xã phải xác định việc triển khai thực hiện Đề án OCOP là nhiệm vụ trọng 
tâm, là giải pháp căn bản để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới. 

3. Căn cứ nội dung Đề án OCOP tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định 
hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-
UBND ngày 13/8/2019 và Kế hoạch này, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND 
các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch của đơn vị, địa phương 
mình để triển khai thực hiện kịp thời, mang lại kết quả thiết thực, góp phần thực 
hiện tốt chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu 

a) Từ tháng 10/2019 khởi động Đề án, đến năm 2020 tiêu chuẩn hóa ít nhất 
15 sản phẩm (năm 2019 tiêu chuẩn hóa 05 sản phẩm, năm 2020 tiêu chuẩn hóa 10 
sản phẩm) trở lên của các địa phương (sản phẩm cụ thể tại phụ lục kèm theo). 
Trong đó có từ 5-10 sản phẩm đạt hạng 3 sao và có từ 2 – 3 sản phẩm đạt 4 sao 
cấp tỉnh. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất từ 2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo 
chu trình thường niên.  
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Tập trung vào đa dạng hóa, chế biến các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn 
thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và 
doanh nghiệp. 

b) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh hỗ trợ tích 
cực công tác quản lý nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh. 

c) Tập huấn nâng cao năng lực 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện tham gia 
trực tiếp triển khai Chương trình OCOP về nghiệp vụ quản l ý, điều hành, quản lý 
sản xuất, kinh doanh (cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); tổ chức tập huấn cho 
100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh 
tham gia Chương trình OCOP. 

d) Xúc tiến thương mại phục vụ Chương trình OCOP: Từng bước triển khai 
xây dựng hệ thống trung tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, 
trước hết là ở các địa phương có điều kiện tốt về giao thương và du lịch. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

2.1. Năm 2019 

2.1.1. Tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu triển khai và khởi động Đề án 
OCOP cấp tỉnh, cấp huyện: 

- Hội nghị cấp tỉnh:  

+ Thời gian: Trước ngày 05/11/2019. 

+ Cơ quan tham mưu giúp việc triển khai Hội nghị: Sở Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn hỗ trợ.  

- Hội nghị cấp huyện:  

+ Thời gian: Tuần đầu tháng 11/2019. 

+ Thành phần: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2016-2020 cấp huyện; Uỷ ban nhân dân các xã; đại diện một số doanh nghiệp, 
hợp tác xã (chủ thể có ý tưởng sản phẩm, chủ thể đã có sản phẩm) trên địa bàn 
huyện, thành phố và các thành phần liên quan do huyện, thành phố xác định. 

2.1.2. Xác lập hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP: 

- Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh 
quyết định bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 
gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 chỉ đạo thực hiện Đề án OCOP (gọi tắt là Ban Chỉ 
đạo Đề án OCOP cấp tỉnh) . Hoàn thành trong tháng 10/2019. 

- Cấp huyện: Quyết định bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo các Chương 
trình mục tiêu quốc gia cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án OCOP (gọi tắt 
là Ban Chỉ đạo Đề án OCOP cấp huyện); giao nhiệm vụ Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan thường trực Chương 
trình OCOP; bố trí 01 công chức (trong biên chế) kiêm nhiệm nhiệm vụ theo dõi, 
quản lý Đề án OCOP trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/11/2019. 

- Cấp xã: Quyết định bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã chỉ đạo thực hiện Đề án OCOP (gọi 
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tắt là Ban Chỉ đạo Đề án OCOP cấp xã); giao nhiệm vụ cho 01 cán bộ, công chức 
cấp xã chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn. 
Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2019. 

2.1.3 Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp 
theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

2.1.4 Triển khai Chu trình OCOP: 

a)  Hội nghị Ban điều hành Chương trình: 

- Thời gian: Tháng 11/2019. 

- Nội dung: Xây dựng khung thời gian, chương trình năm để thực hiện chu 
trình OCOP.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

b) Triển khai chu trình OCOP thường niên: 

(1) Tuyên truyền: 

- Thời gian: Tháng 11/2019. 

- Nội dung: Tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai của Đề 
án, nội dung Đề án, các hỗ trợ của Nhà nước, các mô hình điển hình về triển khai 
Đề án, phát triển sản phẩm và đặc biệt là đề xuất ý tưởng sản phẩm, từ đó khởi 
đầu chu trình thực hiện Đề án của cộng đồng. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở 
Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

(2) Tiếp nhận ý tưởng sản phẩm: 

- Thời gian: Quý IV/2019. 

- Nội dung: Đánh giá và lựa chọn các ý tưởng sản phẩm khả thi, đầy đủ 
thông tin, đánh giá sơ bộ để triển khai hỗ trợ thực hiện. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo Đề án OCOP cấp huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan; cộng đồng doanh nghiệp, hợp 
tác xã, cơ quan, tổ chức liên quan. 

(3) Nhận phương án kinh doanh (kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận và xét 
chọn kế hoạch kinh doanh): 

- Thời gian: Quý IV/2019. 

- Nội dung: Tổ chức lớp tập huấn cho toàn bộ các tổ chức kinh tế có ý 
tưởng sản phẩm được lựa chọn về cách thức xây dựng một kế hoạch kinh doanh, 
nội dung gồm: Khái niệm về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh 
doanh, Makerting cơ bản, sản phẩm, xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung sản 
xuất kinh doanh… 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo Đề án OCOP cấp huyện. 
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- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, 
ban, ngành liên quan. 

(4) Triển khai kế hoạch hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP 
(OCOP tỉnh, huyện, tư vấn, hỗ trợ): 

- Thời gian: Quý IV/2019. 

- Nội dung: Khảo sát trực tiếp mô hình sản xuất của các chủ thể trên địa bàn 
huyện, thành phố. Hoàn thiện phát triển và nâng cấp sản phẩm, cải tiến sản phẩm 
đảm bảo đủ tiêu chí tham gia các kỳ đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, 
cấp tỉnh. Xây dựng và quản lý hệ thống website giới thiệu sản phẩm OCOP, video 
tư liệu giới thiệu tổng quan về quy trình, sản phẩm của chủ thể tham gia OCOP. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn. 
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, 

thành phố, đơn vị tư vấn OCOP. 

(5) Triển khai tổ chức tập huấn về phương pháp, kỹ năng cho chủ thể tham 
gia Chương trình OCOP: 

- Thời gian: Quý IV/2019. 

- Nội dung: Tập huấn các kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch kinh doanh, 
quản trị doanh nghiệp gồm chuyên đề nhân sự, tài chính, chiến lược, sản xuất. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, 
thành phố, đơn vị tư vấn OCOP. 

 (6) Tổng kết, đánh giá, báo cáo thực hiện triển khai Chương trình OCOP 
thường niên: 

- Thời gian: Tháng 12/2019. 

- Nội dung: Báo cáo chi tiết quá trình thực hiện hỗ trợ các chủ thể tham gia 
Chương trình OCOP, giải pháp đề xuất có 5 sản phẩm đạt từ 3 – 4 sao trong kỳ 
phân hạng đánh giá cấp huyện, cấp tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, 
thành phố, đơn vị tư vấn OCOP. 

2.1.4. Học tập kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP: 

- Thời gian: Quý IV/2019. 

- Nội dung: Tham quan, học tập mô hình tổ chức, cách thức thực hiện Đề 
án OCOP tại một số tỉnh hiện đã và đang triển khai Đề án có hiệu quả.  

2.2. Năm 2020 

2.2.1. Triển khai Chu trình OCOP 

a) Hội nghị Ban điều hành Chương trình: 

- Thời gian: Tháng 01/2020. 
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- Nội dung: Xây dựng khung thời gian, chương trình hằng năm để thực hiện 
chu trình OCOP.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, 
thành phố. 

b) Triển khai chu trình OCOP thường niên theo 6 bước: 

(1) Tuyên truyền  

- Thời gian: Năm 2020. 

- Nội dung: Tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai của Đề 
án, nội dung Đề án, các hỗ trợ của Nhà nước, các mô hình điển hình về triển khai 
Đề án, phát triển sản phẩm, đề xuất ý tưởng sản phẩm, từ đó khởi đầu chu trình 
thực hiện Đề án của cộng đồng. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở 
Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, 
thành phố. 

(2) Tiếp nhận ý tưởng sản phẩm: 

- Thời gian: Quý I/2020. 

- Nội dung: Đánh giá và lựa chọn các ý tưởng sản phẩm khả thi, đầy đủ 
thông tin, đánh giá sơ bộ, để triển khai hỗ trợ thực hiện. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo Đề án OCOP cấp huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, ban, ngành tỉnh, huyện liên quan; cộng đồng 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ thể có ý tưởng sản phẩm. 

(3) Nhận phương án kinh doanh (kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận và xét 
chọn kế hoạch kinh doanh): 

- Thời gian: Quý I/2020. 

- Nội dung: Tổ chức lớp tập huấn cho toàn bộ các tổ chức kinh tế có ý 
tưởng sản phẩm được lựa chọn về cách thức xây dựng một kế hoạch kinh doanh, 
nội dung gồm: Khái niệm về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh 
doanh, Makerting cơ bản, sản phẩm, xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung sản 
xuất kinh doanh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Chỉ Đề án OCOP cấp huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, cơ quan ban, 
ngành liên quan, đơn vị tư vấn OCOP. 

(4) Triển khai kế hoạch kinh doanh: 

- Thời gian: Quý II/2020. 

- Nội dung: Phương pháp phát triển, cải tiến sản phẩm; hình thành và quản 
lý tổ chức kinh tế Hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ nhóm; kỹ năng tiếp thị sản phẩm. 
Tài chính doanh nghiệp nâng cao; chỉ dẫn và kết nối sử dụng các nguồn lực… 
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- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo Đề án OCOP cấp huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, ban, ngành liên quan, tư vấn OCOP hỗ trợ). 
(5) Đánh giá phân hạng sản phẩm: Toàn bộ sản phẩm đăng ký được đánh 

giá và phân hạng theo 02 cấp: Cấp huyện và cấp tỉnh. 

- Thời gian: Quý III/2020.  

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. 

- Tổ chức đánh giá sản phẩm cấp huyện: 

+ Thời gian: Quý III - IV/2020. 

+ Nội dung: Đánh giá và phân hạng sản phẩm tham gia Đề án của huyện trong 
năm theo Bộ tiêu chí qua đó lựa chọn được sản phẩm đi thi cấp tỉnh (những sản 
phẩm không đạt có thể hoàn thiện, nâng cấp và tham gia vào cuộc thi kỳ tiếp theo). 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Chỉ Đề án OCOP cấp huyện. 

+ Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đơn vị tư vấn 
hỗ trợ. 

- Tổ chức đánh giá sản phẩm cấp tỉnh: 

+ Thời gian: Trong năm 2020. 

+ Nội dung: Đánh giá và phân hạng sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên của các 
huyện, thành phố trong năm theo Bộ tiêu chí; các sản phẩm đạt tiêu chí đưa đi 
tham dự kỳ thi cấp Quốc gia. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn.  

(6) Xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm: 

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm: Quảng 
bá các sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết nối thị trường. Tổ 
chức hội chợ cấp tỉnh, huyện và tham gia các hội chợ triển lãm tại các tỉnh trên 
địa bàn toàn quốc (Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết 
nối các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia). 

+ Thời gian: Trong năm 2020. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố. 

- Xây dựng hệ thống xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm: 

+ Thời gian: Năm 2020. 

+ Nội dung: Lựa chọn xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng; điểm 
giới thiệu bán sản phẩm OCOP tại cấp tỉnh và cấp huyện, các điểm du lịch, gian 
hàng tại các chợ, điểm bán hàng tại các khách sạn, nhà hàng... 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương. 

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan. 
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2.2.3. Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng 
thương hiệu, lập kế hoạch kinh doanh, phát triển tổ chức kinh tế: 

a) Thời gian: Quý I-II/2020. 

b) Nội dung: Hỗ trợ, tập huấn nâng cao chất lượng kiến thức cho cán bộ 
quản lý, cán bộ vận hành Chương trình OCOP; đào tạo cán bộ quản lý doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất, kinh doanh có sản phẩm đăng ký 
tham gia chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.  

c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị 
tư vấn OCOP hỗ trợ. 

d) Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

2.2.4. Củng cố các tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm: 

a) Thời gian: Trong năm 2020. 

b) Nội dung: Điều tra thị trường, khảo sát trực tiếp mô hình thiết kế sản 
phẩm, test sản phẩm, đánh giá sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm thông qua các hoạt 
động tư vấn, tập huấn, đào tạo, học tập kinh nghiệm; các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, người dân xây dựng được các dự án để sản xuất ra các sản phẩm, tiếp cận 
được các nguồn vốn phù hợp. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các hoạt động 
hỗ trợ thông qua các dự án đề xuất và công tác nghiệp vụ chuyên môn nhằm phát 
triển tổ chức kinh tế và phát triển sản phẩm.  

c) Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo Đề án OCOP cấp huyện, đơn vị tư vấn hỗ 
trợ. 

d) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan. 

2.2.5. Triển khai nhiệm vụ, dự án thành phần  

a) Thời gian: Quý I-III/2020. 

b) Nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý OCOP (phần mềm quản lý 
sản phẩm, mã vạch…); Thiết kế Logo, biểu tượng OCOP, video tư liệu, cẩm 
nang, sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP thường niên. 

c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

d) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị tư vấn hỗ trợ. 

2.2.6. Học tập kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP 

a) Thời gian: Quý II-III/2020. 

b) Nội dung: Tham quan, học tập mô hình tổ chức, cách thức thực hiện Đề 
án OCOP tại các tỉnh đã và đang triển khai hiệu quả; tham quan học tập kinh 
nghiệm nước ngoài. 

c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

d) Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan. 

2.2.7. Giám sát, đánh giá, tổng kết thực hiện Chương trình OCOP 

a) Thời gian: Quý IV/2020. 
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b) Nội dung: Rà soát, đánh giá và tổng kết bài học kinh nghiệm về tổ chức 
và triển khai Đề án OCOP giai đoạn 2019-2020; đề xuất Chương trình OCOP cho 
giai đoạn 2021-2025. 

c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

d) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố. 

III. Kinh phí thực hiện 

1. Năm 2019: Tổng nhu cầu kinh phí là 758,563 triệu đồng, trong đó: 

a) Tổ chức các hội nghị triển khai các nội dung thực hiện Chương trình 
OCOP 592,583 triệu đồng. 

b) Tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh đã và đang triển khai thực 
hiện Đề án OCOP có hiệu quả là 166 triệu đồng. 

2. Năm 2020: Tổng nhu cầu kinh phí 6.895,77 triệu đồng, trong đó: 

2.1. Hội nghị triển khai Đề án: 104,1 triệu đồng. 

2.2. Tập huấn và đánh giá chất lượng sản phẩm: 64,7 triệu đồng. 

2.3. Tuyên truyền OCOP: 100 triệu đồng. 

2.4. Tổ chức đăng ký ý tưởng kinh doanh và hỗ trợ tập huấn đào tạo OCOP: 
726,35 triệu đồng. 

2.5. Tham dự Hội chợ: 100 triệu đồng. 

2.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu OCOP: 1.470 triệu đồng. 

2.7. Học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước: 300 triệu đồng. 

2.8. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP: 
2.656,8 triệu đồng. 

2.9. Phát triển tổ chức kinh tế: 323,4 triệu đồng. 

2.10. Chương trình kết nối sản phảm OCOP của tỉnh: 200 triệu đồng. 

2.11. Tổ chức đánh giá sản phẩm cấp huyện: 171,26 triệu đồng. 

2.12. Tổ chức đánh giá sản phẩm cấp tỉnh: 45,569  triệu đồng. 

2.13. Tham gia đánh giá sản phẩm Quốc gia: 50 triệu đồng. 

2.14. Giám sát, đánh giá tổng kết OCOP giai đoạn 2019-2020: 233,59 triệu 
đồng. 

2.15. Chi phí quản lý chung: 350 triệu đồng. 

(Các nội dung chi tiết theo các phụ lục 01, 02, 03 kèm theo) 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Là cơ quan thường trực, điều 
phối mọi hoạt động để triển khai thực hiện Đề án OCOP tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2019-2020, định hướng đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch triển các khai nhiệm 
vụ cụ thể đã được giao. 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ chủ trì 
phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan cân đối 
bố trí kinh phí thực hiện Đề án và Kế hoạch này. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ vào các nhiệm vụ được 
giao tại Quyết định phê duyệt Đề án OCOP số 1533/QĐ-UBND và Kế hoạch này 
khẩn trương ban hành Kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ để triển khai thực hiện. 

4. Các chủ thể (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất): 

a) Lập Dự án tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức sản xuất các sản phẩm 
tham gia thực hiện Chương trình OCOP, phấn đấu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
của Chương trình OCOP (xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận chất 
lượng, mẫu mã sản phẩm...). 

b) Chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm, đẩy 
mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, tích cực các hoạt động xúc 
tiến thương mại... tham gia thực hiện Chương trình OCOP đối với mỗi sản phẩm. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể 
chính trị - xã hội tỉnh tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 
vận động đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ, tích cực 
tham gia thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn tỉnh. 

6. Các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện căn cứ chức nhiệm vụ được giao 
và nội dung Kế hoạch triển khai Đề án OCOP tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch 
để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả thiết thực. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 
quan khẩn trương triển khai nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan 
Thường trực là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét giải quyết./. 

 

 

Nơi  nhận:                                                                   
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh và  
các Tổ chức đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ).                                                       

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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