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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hà, ngày       tháng  01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương”

trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 4435/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương” 
năm 2021. UBND huyện Thanh Hà xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 
2021 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Năm 2021 xây dựng được ít nhất 02 sản phẩm 4 sao; 03 sản phẩm 03 

sao, chuẩn hóa cho một số sản phẩm có thế mạnh của địa phương.
- Hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương và 

phát triển các sản phẩm đăng ký mới; Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá 
trị cho các bên tham gia chương trình OCOP.

- Nâng cao năng lực bộ máy quản lý thực hiện Đề án OCOP từ huyện đến 
cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về 
Chương trình OCOP.

2. Yêu cầu
- Triển khai, thực hiện Đề án OCOP năm 2021 phải bám sát vào định 

hướng, quan điểm, mục tiêu Chương trình OCOP của tỉnh và tình hình thực tế 
tại các địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 
động chỉ đạo, thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra bảo đảm thời gian, tiến độ, 
hiệu quả. Bổ sung các nội dung triển khai Đề án OCOP vào chương trình công 
tác trọng tâm năm 2021 của đơn vị.

- Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất của 
các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong tổ chức thực hiện.

- Phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người dân, các chủ thể sản 
xuất trong thực hiện Đề án OCOP.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác tuyên truyền về Chương trình OCOP
- Công tác tuyên truyền phổ biến về Chương trình OCOP cần được thực 

hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức.
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-  Xây dựng tin, bài, chuyên mục truyền hình, phóng sự giới thiệu về Đề 
án OCOP và sản phẩm OCOP trên Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh xã 
và trang thông tin điện tử của huyện.

- Các cấp chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền theo chuyên đề 
hoặc lồng ghép trong các hội nghị cấp huyện, cấp xã để quán triệt tầm quan 
trọng và ý nghĩa của Chương trình OCOP.

2. Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- 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.
- Tổ chức đào tạo nghề cho lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

gia đình tham gia Chương trình OCOP.
- Tổ chức cho cán bộ vận hành Chương trình OCOP, chủ thể tham gia 

Chương trình OCOP đi tham quan, học tập kinh nghiệm.
3. Đăng ký, lựa chọn sản phẩm và duyệt phương án sản xuất kinh 

doanh của các chủ thể tham gia đề án OCOP
- UBND các xã, thị trấn tổ chức cho các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Tổng hợp 
nộp đăng ký về BCĐ huyện (qua phòng Nông nghiệp&PTNT). Thời gian trước 
ngày 25/01/2021.

- Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện - Cơ quan thường trực cấp huyện 
hướng dẫn các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, tham 
mưu cho Ban chỉ đạo huyện tổ chức đánh giá, lựa chọn các sản phẩm khả thi, 
lập danh sách đăng ký với Ban chỉ đạo tỉnh, thông qua Sở Nông nghiệp&PTNT 
để xét, chọn sản phẩm tham gia Chương trình năm 2021. Thời gian trước ngày 
05/02/2021.

- Cơ quan thường trực cấp huyện tiến hành khảo sát, đánh giá nhóm sản 
phẩm được lựa chọn để có cơ sở đề nghị hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm; 
tư vấn hoàn thiện hồ sơ tham gia dự thi.

4. Chuẩn hóa, nâng cấp và phát triển sản phẩm OCOP
a) Tư vấn chuẩn hoá sản phẩm
- Tiến hành khảo sát, tư vấn xây dựng hồ sơ, tem bì nhãn mác, truy xuất 

nguồn gốc, xúc tiến thương mại để chuẩn hoá, nâng cấp sản phẩm.
b) Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm
Phát triển, đăng ký, xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên 

quan đến các sản phẩm OCOP:
- Hỗ trợ kinh phí để thực hiện quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ kinh phí để duy 

trì và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn 
gốc, hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, kiểm tra chất lượng dinh dưỡng 
và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình 
OCOP.
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- Hỗ trợ hoàn thiện quy cách đóng gói, thiết kế, in bao bì, nhãn mác cho 
các chủ thể sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

c) Triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ mua máy móc thiết bị, dây 
chuyền sản xuất; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

- Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất phục vụ phát triển 
tiểu thủ công nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.
- Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:
+ Hỗ trợ Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;
+ Hỗ trợ Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
- Hỗ trợ các điểm trưng bày, cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.
Trên cơ sở các Dự án thành phần, UBND các xã, thị trấn căn cứ nhu cầu 

tham gia Chương trình OCOP rà soát, xác định chủ thể có sản phẩm tham gia 
Chương trình OCOP, xây dựng triển khai các Dự án thành phần cho phù hợp; 
đồng thời lựa chọn có trọng điểm, trọng tâm một số sản phẩm có lợi thế để tập 
trung hỗ trợ.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể lập Dự án, 
Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch của tỉnh và các quy định 
của Nhà nước.

d) Thưởng cho các sản phẩm đạt sao
Hỗ trợ kinh phí thưởng cho các sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên nhằm động 

viên, khuyến khích các chủ thể, tạo phong trào sâu, rộng trong nhân dân về 
Chương trình OCOP.

- Thưởng 30 triệu đồng/sản phẩm đạt 05 sao;
- Thưởng 20 triệu đồng/sản phẩm đạt 04 sao;
- Thưởng 10 triệu đồng/sản phẩm đạt 03 sao.
5. Tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm
Căn cứ quy trình, bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP quy định 

tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng chính phủ, Cơ 
quan thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện tổ chức đánh giá, xếp hạng 
các sản phẩm đăng ký, lập, gửi hồ sơ và mẫu sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên về 
Sở Nông nghiệp&PTNT để xem xét, đánh giá trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
- Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP bằng nhiều 

hình thức, thực hiện xúc tiến thương mại đối với những sản phẩm đạt 03 sao trở 
lên. Chú trọng hình thức thương mại điện tử trong quảng bá, bán sản phẩm 
OCOP.

- Các chủ thể có sản phẩm OCOP tăng cường tham gia hội chợ xúc tiến 
thương mại trong nước và quốc tế để giới thiệu, ký kết và bán sản phẩm OCOP.
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- Tham gia các hội nghị kết nối giao thương giữa các chủ thể có sản phẩm 
OCOP với các trung tâm thương mại lớn, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Hỗ trợ chi phí thiết kế và xây dựng website quản bá giới thiệu sản phẩm 
và bán hàng cho các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

7. Phát triển mới hợp tác xã
Hỗ trợ thủ tục tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã mới thành lập 

hưởng chính sách ưu đãi theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1762/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND 
tỉnh Hải Dương.

8. Kinh phí thực hiện
Thực hiện theo Kế hoạch số 4435/KH-UBND ngày 03/12/2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện “ Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải 
Dương” năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện
- Chủ trì, phối hợp các phòng ban liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện 

Đề án OCOP trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền về Chương trình OCOP.
- Tham mưu kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành Đề án OCOP cấp 

huyện.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh tổ chức các lớp dạy nghề,  

tập huấn nâng cao trình độ quản lý, kiến thức về Chương trình OCOP cho các 
chủ doanh nghiệp, HTX, các chủ thể tham gia, người lao động, hệ thống cán bộ 
quản lý thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tư vấn thành lập 
mới các HTX, tích cực tham gia Hội chợ sản phẩm OCOP.

- Phối hợp với phòng Tài chính-KH huyện hướng dẫn thực hiện các nội 
dung hỗ trợ theo Đề án.

- Tham mưu cho BCĐ huyện tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án giai 
đoạn 2019-2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
- Phối hợp với các sở ngành của tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến 

thương mại, hội chợ OCOP để quảng bá sản phẩm OCOP của huyện.
- Lồng ghép các hoạt động trong xúc tiến thương mại, quản bá hàng nông 

sản với việc triển khai hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP.
- Phối hợp với các Sở ngành của tỉnh hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm OCOP.
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
- Chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp&PTNT, phòng Kinh tế&Hạ 

tầng huyện cấp kinh phí để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch Đề 
án.

- Hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ, thẩm định, thanh quyết toán 
kinh phí theo quy định.

4. Đài Phát thanh huyện
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND các xã, thị 

trấn tổ chức tuyên truyền Đề án OCOP trên hệ thống thông tin đại chúng; chỉ 
đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm, viết bài tuyên truyền thường xuyên, 
liên tục trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người dân nắm được, biết cách 
tham gia, thực hiện Đề án.

5. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện lồng 

ghép các hoạt động để thực hiện kế hoạch Đề án.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành 

viên tích cực tham gia kế hoạch Đề án.
6. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, tuyên truyền sâu rộng các 

nội dung của Đề án trong nhân dân.
- Kiện toàn bộ máy vận hành Đề án cấp xã, gắn nhiệm vụ thực hiện Đề án 

vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.
- Cử cán bộ trực tiếp quản lý, vận hành Đề án, người lao động, chủ thể 

tham gia Đề án tham dự tập huấn, đào tạo chuyên môn, kiến thức kỹ năng trong 
thực hiện Đề án OCOP.

- Tổ chức lựa chọn, đăng ký các sản phẩm tham gia chương trình OCOP 
của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất tiêu biểu.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thành 
lập mới các HTX và tham gia các Chương trình hội chợ OCOP.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án OCOP năm 2021 trên địa bàn 
huyện Thanh Hà, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 
trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh;
- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Bá Định
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