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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/08/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-

2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) 

huyện Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) năm 2023 với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

(OCOP) một cách đồng bộ theo Kế hoach đúng chu trình hàng năm; đẩy mạnh 

công tác truyền thông; hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân tích cực tham gia 

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh 

của địa phương trong sản xuất hàng hóa lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, góp phần 

phát triển kinh tế khu vực nông thôn.  

- Xây dựng, củng cố, nâng cấp các sản phẩm tham gia OCOP. Trong đó 

chú ý hoàn thiện các sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng và hoàn thiện 

bao bì mẫu mã sản phẩm; công tác xúc tiến thương mại của các tổ chức kinh tế 

tham gia Chương trình. 

- Nâng cao năng lực bộ máy quản lý thực hiện Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) từ huyện đến xã. 

- Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong 

huyện, tỉnh và mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại ra ngoài tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn xác định đây là nhiệm vụ 

trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế khu vực nông thôn, lồng ghép các hoạt 

động Chương trình với triển khai nhiệm vụ chuyên môn của ngành, lĩnh vực 

quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND huyện kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 
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 - UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chính triển khai Chương trình 

tại cấp xã. Triển khai các bước của Chu trình OCOP ngay từ đầu năm, trên cơ sở 

các cơ chế chính sách, nguồn lực được phân bổ từ các Chương trình MTQG 

đánh giá thực trạng và xác định nội dung để ưu tiên hỗ trợ các tổ chức kinh tế 

tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn (hỗ trợ, nâng cấp, hoàn thiện về vùng 

nguyên liệu, tem nhãn…). Tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, các chủ 

thể tham gia Chương trình OCOP năm 2023. 

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ  

1. Phát triển sản phẩm  

- Phát triển ít nhất 06 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023, 

trong đó phấn đấu 03 sản phẩm đạt 03 sao cấp huyện. 

- Phấn đấu có 01 sản phẩm OCOP của các tổ chức kinh tế để tham gia các 

chuỗi giá trị tại các địa phương từ nguồn vốn các Chương trình MTQG để phát 

triển và thương mại hóa các sản phẩm truyền thống. 

2. Phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP  

- Tư vấn, hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy các tổ chức kinh tế và cá nhân tham gia 

Chương trình.  

- Có 01 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP năm 2023 dưới 

dạng Hợp tác xã, Tổ Hợp tác, doanh nghiệp, .... 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình  

 - Nội dung: Tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai, nội 

dung của Chương trình; các cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển kinh 

tế cộng đồng; các mô hình, sản phẩm tiêu biểu, bài học kinh nghiệm thành công 

của các địa phương trong và ngoài tỉnh nhất là những địa phương có điều kiện 

đặc thù tương đồng; Hướng dẫn cách thức phát triển, đề xuất ý tưởng các sản 

phẩm, khởi đầu chu trình thực hiện Chương trình của cộng đồng.  

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn cấp huyện; UBND các xã, 

thị trấn, các HTX thực hiện các hoạt động tuyên truyền các nội dung, hoạt động 

của Chương trình tại địa phương.  

-  Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm. 

2. Kiện toàn, hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình  

OCOP trên địa bàn huyện 

 - Nội dung: Kiện toàn cơ cấu tổ chức và xây dựng bảng chức danh, mô tả 

công việc của từng vị trí cán bộ thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã và 

hướng dẫn vận hành hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với địa 

phương. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian: Trong quý II năm 2023. 



3 

 

3. Triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện 

- Đối tượng: Là cán bộ triển khai Chương trình OCOP các phòng ban 

chuyên môn cấp huyện; cấp xã, thị trấn; các chủ thể có tiềm năng sản phẩm phát 

triển, tham gia Chương trình OCOP. 

 - Nội dung: Quy trình triển khai Chu trình OCOP thường niên; các khái 

niệm cơ bản về Chương trình OCOP (cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản 

phẩm và sản phẩm OCOP, tổ chức kinh tế OCOP); hệ thống tổ chức OCOP; Bộ 

Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm; hình thành doanh nghiệp/Hợp tác xã (quy 

trình hình thành một doanh nghiệp/hợp tác xã tại cộng đồng; các mô hình tổ 

chức sản xuất kinh doanh…); công tác quản lý, triển khai Chương trình; hướng 

dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP hàng năm.  

- Đơn vị thực hiện: Đề nghị Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh 

giúp đỡ; Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM huyện; đơn vị tư 

vấn. 

- Thời gian: Từ Quý II đến Quý III năm 2023.  

4. Triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP  

4.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP 

- Nội dung: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình và giao 

nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; UBND các xã, 

thị trấn.  

- Thời gian: Quý I  năm 2023. 

4.2. Tổ chức đăng ký sản phẩm 

 - Nội dung: Triển khai hướng dẫn các tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh 

đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; UBND các xã, 

thị trấn. 

 - Thời gian: Quý I - Quý II  năm 2023.  

4.3. Tổ chức lựa chọn ý tưởng sản phẩm 

 - Nội dung: UBND các xã, thị trấn tiếp nhận phiếu đăng ký sản phẩm 

tham gia Chương trình năm 2023 của các tổ chức kinh tế/hộ gia đình xem xét 

hướng dẫn hoàn thiện, sau đó gửi về cơ quan thường trực Chương trình cấp 

huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, tổ chức đánh giá, lựa chọn 

các phiếu/sản phẩm khả thi, đầy đủ thông tin lập danh sách (kèm phiếu đăng ký)  

xét chọn sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023. 

 - Đơn vị thực hiện: UBND các xã, thị trấn; Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Thời gian:  Quý II - Quý III  năm 2023.  
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4.4. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức kinh tế  

a) Tập huấn nâng cao cho các tổ chức kinh tế đã có sản phẩm đạt OCOP: 

 - Nội dung: Tổ chức tập huấn cho các tổ chức kinh tế có sản phẩm được 

đánh giá xếp hạng về các mô hình sản xuất kinh doanh, xác định các yếu tố ảnh 

hưởng, xác định các giải pháp, xây dựng Phương án, kế hoạch kinh doanh, kiến 

thức về kinh doanh, phân phối và tiếp thị; quản trị sản xuất; quản trị chất lượng; 

quản trị nhân lực; phân tích tài chính; chu trình nghiên cứu phát triển sản phẩm; 

các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm…khái niệm vốn, 

các loại vốn, phương pháp huy động vốn, cách thức xác định giá thành sản 

phẩm… 

b) Tập huấn cho các tổ chức kinh tế mới tham gia năm 2023  

 - Nội dung: Xây dựng phương án kinh doanh (các loại hình tổ chức sản 

xuất - kinh doanh; kiến thức về thị trường và Makerting sản phẩm hàng hóa và 

sản phẩm OCOP; cấu trúc Phương án kinh doanh, xây dựng kế hoạch tài chính 

và nội dung sản xuất kinh doanh…). Tập huấn phát triển kinh tế cộng đồng 

(Phương pháp phát triển, cải tiến sản phẩm; thành lập và phương pháp quản lý, 

vận hành các loại hình 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. Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thành viên các tổ chức 

kinh tế trong quá trình tham gia Chương trình; Tập huấn, tư vấn phát triển sản 

phẩm (Tập huấn cho các tổ chức kinh tế về thực hiện phân tích thị trường, cung 

cầu sản phẩm; phân tích điểm mạnh, điểm yếu của về sản phẩm; đánh giá rủi ro 

trong phát triển và thương mại hóa sản phẩm; xây dựng chiến lược phát triển và 

thương mại hóa sản phẩm, phương pháp, kiến thức thiết kế hoàn thiện bao bì, 

nhãn hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng 

câu chuyện sản phẩm...kết nối thị trường, kết nối với các nhà cung ứng đầu vào).  

- Đơn vị thực hiện: Đề nghị Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 

mới tỉnh phối hợp; UBND huyện; đơn vị tư vấn, các tổ chức kinh tế tham gia 

OCOP. 

- Thời gian: Quý II năm 2023. 

4.5. Hỗ trợ các chủ thể sản xuất phát triển sản phẩm mới  

 - Nội dung: Hỗ trợ sản phẩm mới tham gia Chương trình năm 2023, với 

các hoạt động cụ thể: 

+ Tư vấn hỗ trợ hoàn thiện Phương án kinh doanh; hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức, hoạt động sản xuất kinh doanh; tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, 

thiết bị, xây dựng vùng nguyên liệu; hỗ trợ đánh giá sản phẩm, điều chỉnh sản 

phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường; tư vấn củng cố hoàn thiện hồ sơ sản 

phẩm khi tổ chức đánh giá.  

+ Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm: Mã vạch, 

Mã QR, in tem, bao bì… cho các sản phảm có tiềm năng, dự kiến đạt 3 sao. 
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- Đơn vị thực hiện: UBND huyện phối hợp thực hiện với Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, các sở ngành liên quan; đơn vị tư vấn 

- Thời gian: Từ quý II đến quý III năm 2023.  

4.6. Tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm  

- Nội dung:  

+ Tổ chức đánh giá sản phẩm theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 

148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ 

tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩmChương trình mỗi xã một sản 

phẩm. Đề xuất các sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện tham dự kỳ đánh giá, công 

nhận ở cấp tỉnh (4 sao) nếu có.  

+ Sản phẩm đánh giá: Các sản phẩm đăng ký mới đề xuất tham gia năm 

2023 (Miến dong Trà Lĩnh, Tày’s Homestay, Vịt Cỏ Trùng Khánh, Cốm Nà Pò, 

Đậu chao, Trứng vịt lộn, Thạch Trắng…). 

- Trình tự đánh giá: 

+ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức đánh giá một số nội dung của 

Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP, bao gồm các tiêu 

chí: Nguồn gốc sản phẩm/nguyên liệu địa phương, sử dụng lao động địa phương 

; nguồn gốc ý tưởng sản phẩm; bản sắc trí tuệ địa phương. Căn cứ vào điều kiện 

địa phương, Chủ tịch UBND các xã/thị trấn tổ chức họp với các bộ phận liên 

quan để lấy ý kiến về các nội dung đánh giá  sau đó ban hành báo cáo đánh giá 

của UBND cấp xã về các tiêu chí trên.  

+ Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tổ chức đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP. Trên cơ sở kết quả xếp hạng các sản phẩm, UBND 

huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho 

các sản phẩm đạt 3 sao, tổ chức công bố kết quả. 

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng đánh giá cấp huyện; Phòng Nông nghiệp và 

PTNT; Đơn vị tư vấn hỗ trợ, Tổ giúp việc hỗ trợ.  

- Thời gian: Xong trước tháng 11 năm 2023 (có thể đánh giá, công nhận 

thành nhiều lần cho những sản phẩm có tính chất mùa vụ).  

5. Xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm 

5.1. Xây dựng hệ thống hỗ trợ xúc tiến và quảng bá sản phẩm (Xây 

dựng các điểm, trung tâm…) bán hàng OCOP trên địa bàn huyện 

 - Trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình MTQG 

Hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức kinh tế xây dựng các điểm bán hàng 

OCOP theo quy định tại Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ 

Công Thương. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, 

các tổ chức kinh tế. 

- Thời gian: Từ quý II đến quý IV năm 2023.  
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5.2. 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 và các 

loại hình khác, tổ chức kết nối thị trường, tham gia các Hội chợ, triển lãm trong 

tỉnh và tại các tỉnh trên địa bàn toàn quốc. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Nông nghiệp 

và PTNT; Trung tâm văn hóa truyền thông và UBND các xã, thị trấn, các tổ 

chức kinh tế. 

- Thời gian: Từ quý II đến quý IV năm 2023.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Từ nguồn ngân sách huyện năm 2023. 

2. Nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

phân bổ thực hiện Chương trình OCOP: 140.000.000,0 đồng và lồng ghép từ các 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ... 

3. Nguồn vốn khác: Tổ chức, cá nhân huy động hợp pháp và huy động 

cộng đồng tham gia... 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng nông nghiệp và PTNT 

- Tham mưu cho UBND huyện huyện thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh 

giá và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện 

theo Bộ tiêu chí giai đoạn mới; 

 - Hướng dẫn các xã, thị trấn, các tổ chức kinh tế/hộ gia đình về quy trình, 

cách thức thực hiện Chương trình theo Bộ tiêu chí được quy định tại Quyết định 

148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; 

 - Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm 

vụ Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo kế hoạch đề ra. Tổ chức đánh giá 

thực trạng các sản phẩm đặc trưng của huyện đưa vào Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hàng năm.  

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức các cuộc họp, hội nghị định kỳ, 

đột xuất và tổ chức các cuộc họp đánh giá, phân hạng các sản phẩm trên địa bàn 

huyện đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chương trình báo cáo 

theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị 

trấn, các đơn vị sản xuât rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch sản 

xuất, phát triển các sản phẩm OCOP trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, 

nông nghiệp.  
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- Tham mưu tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP của 

huyện.  

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

đăng ký nhãn mác, mẫu mã bao bì, kiểu dáng công nghiệp đảm bảo đúng quy 

định. Quản lý nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm hàng hóa, đăng ký bảo hộ, sở 

hữu trí tuệ nhãn hiệu sản phẩm…. 

- Chủ động phối hợp với các địa phương hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị sản 

xuất về ứng dụng khoa học công nghệ. 

- Phối hợp tổ chức xây dựng, quản lý bán hàng tại địa phương; thực hiện 

có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội thi để góp phần 

quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp xã, thị trấn hướng 

dẫn các đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm đạt quy 

chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định hiện hành trước khi 

đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và 

các ngành liên quan tham mưu bố trí kế hoạch vốn chương trình nông thôn mới 

hàng năm cho chương trình OCOP.  

- Tham mưu định hướng phát triển các môn hình kinh tế tập thể, tổ chức 

kinh tế (Tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp) tham gia Chương trình OCOP. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ việc thành lập các 

Hợp tác xã và các nghiệp vụ nâng cao trình độ quản lý cho thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban Giám đốc Hợp tác xã. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể công tác quản lý tài chính, nghiệp vụ kế 

toán và hoàn thiện các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính theo tiêu chí của 

Chương trình OCOP. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị 

trấn, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp rà soát, đánh giá thực trạng và xây 

dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP; hướng dẫn các chủ thể hoàn 

thiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến lĩnh vực du lịch; cung cấp thông tin và 

hướng dẫn các đơn vị lữ hành bố trí khách du lịch đến các điểm, cửa hàng giới 

thiệu sản phẩm OCOP để quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm của địa 

phương. 

6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Tham mưu tổ chức công tác thông tin và truyền thông về Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện. 
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- Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể về cách viết và bố cục câu chuyện sản 

phẩm phù hợp tiêu chí của Chương trình. 

- Tích cực đưa tin, xây dựng chuyên mục truyền thanh về Chương trình 

OCOP; phản ánh kịp thời những cách làm hay, tình hình triển khai và kết quả 

thực hiện Chương trình OCOP ở cơ sở. 

7. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

Tham mưu giải pháp tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 

giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển các cây trồng vật nuôi là thế 

mạnh của địa phương  góp phần thực hiện Kế hoạch. 

8. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện 

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các xã, thị trấn tiếp tục triển 

khai công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia sản xuất, 

phát triển các sản phẩm là thế mạnh của địa phương; tăng cường rà soát, khuyến 

khích và hướng dẫn người dân, các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm OCOP.  

9. UBND các xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác triển khai Chương trình trên địa 

bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chương trình đến các tầng 

lớp nhân dân, tổ chức kinh tế. 

- Triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất cấp xã, thị trấn 

theo hướng tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi là lợi thế của địa phương có 

khả năng cạnh tranh phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành và nhu cầu thị 

trường;  

-  Phân công cán bộ phụ trách triển khai Chương trình OCOP cấp xã; 

- Chủ động rà soát các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn; khuyến khích, hỗ 

trợ và hướng dẫn các chủ thể sản xuất đăng ký và chuẩn bị hồ sơ sản phẩm, xác 

nhận các nội dung của hồ sơ minh chứng về tỷ lệ sử dụng lao động địa phương, 

nguồn nguyên liệu theo quy định; tiếp nhận hồ sơ đăng ký ý tưởng sản phẩm của 

các chủ thể sản xuất, xây dựng báo cáo đánh giá của UBND xã/thị trấn về các 

chỉ tiêu trên và gửi về cơ quan thường trực OCOP cấp huyện tổng hợp, đánh giá. 

- Đối với các địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển và du lịch xây 

dựng kế hoạch phát triển du lịch gắn với nông nghiệp (các mô hình du lịch sinh 

thái, mô hình du lịch với trải nghiệm sản xuất nông nghiệp). 

10. Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cơ sở, hộ sản xuất tham gia Chương 

trình OCOP 

- Chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh, phát triển sản 

phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, nâng cao 

chất lượng, nhãn hiệu, mẫu mã sản phẩm; 

- Tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, xây 

dựng thương hiệu bằng nhiều hình thức (hệ thống đại lý phân phối, thương mại 
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điện tử, tham gia hội chợ, xây dựng các điểm bán hàng,…) để tiêu thụ sản phẩm 

của đơn vị; 

- Tuân thủ việc quản lý, giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, bảo vệ 

môi trường của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình sản xuất, chế biến các 

sản phẩm OCOP theo quy định hiện hành; 

- Thực hiện duy trì, tiêu chuẩn hóa và tích cực đăng ký tham gia đánh giá, 

nâng hạng sản phẩm OCOP, đảm bảo sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 

chất lượng, an toàn; đồng thời, sử dụng nhãn mác, logo, biểu trưng theo quy 

định; 

- Chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị 

trấn hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP tham gia đánh giá phận hạng sản phẩm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của phòng chuyên môn 

hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo quy định. 

- Tạo điều kiện để Đoàn khảo sát sản phẩm hoàn thành nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn nghiên túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT Cao Bằng; 

- Văn phòng ĐPXDNTM tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện; 

- Các CQĐV tại Mục V (t/h); 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NNPTNT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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