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KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên
địa bàn huyện Krông Năng năm 2020
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 05/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020; Quyết
định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về
việc phê duyệt Đề cương đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai
đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát;
Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND, ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Đắk
Lắk về việc phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 –
2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 3696/QĐ-UBND, ngày 12/12/2019
của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 15/7/2019 của UBND huyện
Krông Năng về việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018
– 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Krông Năng,
Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
trong năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình “Mỗi xã một sản
phẩm” - OCOP (gọi tắt là Chương trình OCOP) của huyện một cách đồng bộ từ
huyện đến xã theo trình tự thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình OCOP đến các cấp, các
ngành và nhân dân trong huyện.
- Nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP
năm 2020 và phối hợp tổ chức xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP đạt
tiêu chuẩn.
2. Yêu cầu:
- Bám sát quan điểm, định hướng về Chương trình OCOP của Tỉnh và tình
hình thực tế của Huyện, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm
để triển khai thực hiện Chương trình OCOP.
- Các Phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn và các Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Trang trại, Hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực
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Nông nghiệp và Du lịch Nông thôn (gọi tắt là các Cơ sở sản xuất) phối hợp thực
hiện tốt các nội dung hoạt động của Chương trình OCOP.
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình
OCOP phải đúng mục đích, đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và hiệu quả.
II. MỤC TIÊU:
Nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm hiện có, phấn đấu năm 2020 có 1 – 3 sản
phẩm được đánh giá và xếp hạng từ 3 sao trở lên.
Mỗi xã, thị trấn phát triển, phấn đấu đề xuất ít nhất 1 sản phẩm để theo dõi, hỗ
trợ Chương trình OCOP.
Hỗ trợ hoàn thiện tem nhãn, mẫu mã bao bì, truy suất nguồn gốc, công bố chất
lượng, xúc tiến thương mại và các hoạt động liên quan cho các sản phẩm OCOP đạt
tiêu chuẩn trên địa bàn huyện.
III. NỘI DUNG:
1. Hoàn thiện hệ thống chỉ đạo, thực hiện Chương trình OCOP:
Thực hiện quy định tại điểm b), khoản 6, Điều 1, Quyết định số 490/QĐUBND, ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
a) Đối với cấp huyện:
- Bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP cho Ban chỉ đạo
các Chương trình MTQG huyện Krông Năng;
- Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện;
- Bổ sung nhiệm vụ và cán bộ kiêm nhiệm tham mưu, giúp việc thực hiện
Chương trình OCOP cho Văn Phòng Điều phối Nông thôn mới huyện.
b) Đối với cấp xã:
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình
OCOP trên địa bàn.
c) Thời gian hoàn thiện: trong tháng 2/2020.
2. Tổ chức Hội nghị Hướng dẫn và triển khai thực hiện Chương trình
OCOP trên địa bàn huyện Krông Năng:
a) Đối tượng tham gia: Lãnh đạo Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh và Văn
Phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện; Thành viên Hội đồng
tư vấn, đánh giá sản phẩm của huyện (được thành lập tại Quyết định số 5188/QĐUBND, ngày 26/12/2019 của UBND huyện Krông Năng); Lãnh đạo các Phòng, ban,
ngành liên quan; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ tham mưu, giúp việc;
Một số Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Trang trại, Hộ kinh doanh hoạt động
trong lĩnh vực Nông nghiệp và Du lịch Nông thôn có tiềm năng về sản phẩm OCOP
trên địa bàn huyện.
b) Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện.
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c) Thời gian thực hiện: Trong tháng 2/2020.
3. Tổ chức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia Đánh giá, xếp hạng sản phẩm
OCOP trong địa bàn huyện:
a) Nội dung:
- Các cơ sở sản xuất tiến hành nộp hồ sơ và mẫu sản phẩm lên Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Năng (cơ quan phụ trách OCOP cấp
huyện).
- Trong thời gian 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ), Phòng Nông
nghiệp và PTNT kiểm tra thể thức, nội dung và hướng dẫn Cơ sở sản xuất hoàn thiện
hồ sơ.
- Sau khi cơ sở hoàn thiện hồ sơ đạt yêu cầu. Phòng Nông nghiệp và PTNT
huyện tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ. Từ đó, đề xuất Hội đồng
đánh giá, xếp hạng cấp huyện tổ chức đánh giá sản phẩm.
b) Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT.
c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/03/2020.
4. Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện:
a) Nội dung:
- Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Krông Năng tổ chức
đánh giá, xếp hạng theo Bộ tiêu chí được quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg,
ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đối với sản phẩm đánh giá đạt điểm tương đương 3 sao trở lên. Hội đồng
đánh giá, xếp hạng phối hợp cùng Cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng
đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh.
- Sản phẩm đánh giá chưa đạt điểm tương đương 3 sao có thể nâng cấp, hoàn
thiện tham gia vào đợt tiếp theo.
b) Đơn vị thực hiện: Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện
Krông Năng; Tổ giúp việc của Hội đồng.
c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 03/2020.
5. Hỗ trợ đối với các Cơ sở sản xuất được đạt tiêu chuẩn từ cấp 3 sao trở
lên:
a) Đối tượng hỗ trợ: các Cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình
OCOP cấp tỉnh đánh giá, xếp hạng sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.
b) Hình thức, Nội dung và Mức chi: Thực hiện theo khoản 12, Điều 1, Thông
tư số 08/2019/TT-BTC, ngày 30/01/2019 của Bộ Tài Chính.
c) Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
d) Thời gian hoàn thiện: Trong năm 2020.
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6. Phối hợp tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP trên
địa bàn huyện (nếu có) :
a) Nội dung: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hoặc
các cơ quan liên quan tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP.
b) Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các Cơ sở sản xuất.
c) Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của tỉnh.
7. Học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình OCOP:
a) Nôi dung: Thành lập Đoàn công tác học tập kinh nghiệm triển khai, thực
hiện Chương trình OCOP dự kiến tại tỉnh Quảng Nam.
b) Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì phối
hợp cùng Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và Tổ giúp việc.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tuyên truyền về Chương trình OCOP:
a) Nội dung:
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Chương trình OCOP trên địa bàn
huyện, cụ thể:
- Các Phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã thị trấn tích cực tuyên
truyền về vai trò, ý nghĩa của Chương trình OCOP.
- Đài Phát Thanh và Truyền hình huyện chủ trì, phối hợp cùng Phòng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm
OCOP xây dựng các bản tin, phóng sự, bài viết phát sóng trên địa bàn huyện.
b) Thời gian thực hiện: Năm 2020.
9. Tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá Chương trình OCOP năm 2020:
a) Nội dung: Đánh giá kết quả triển khai Chương trình OCOP năm 2020,
phương hướng triển khai năm 2021.
b) Đơn vị thực hiện: phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
c) Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2020.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Nguồn kinh phí: từ Kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông
thôn mới và các nguồn huy động hợp pháp khác, cụ thể:
- Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn
mới năm 2020 được UBND tỉnh phân bổ về huyện Krông Năng tại Quyết định số
3696/QĐ-UBND, ngày 12/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
- Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện tại Báo cáo
số 335/BC-UBND, ngày 9/12/2019 của UBND huyện.

4

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện:
- Khẩn trương thực hiện hướng dẫn triển khai Chương trình OCOP đồng bộ
từ cấp huyện, xã và các Cơ sở sản xuất.
- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức các Hội nghị chuyên
đề liên quan đến Chương trình OCOP trên địa bàn huyện.
- Thực hiện nhiệm vụ thường niên trong triển khai Chương trình OCOP.
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình OCOP
trên địa bàn huyện và Báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện.
2. Phòng Tài Chính và Kế hoạch:
Nghiên cứu và kịp thời hướng dẫn Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm
OCOP và phòng Nông nghiệp &PTNT cùng các đơn vị liên quan sử dụng, thanh
quyết toán các nguồn vốn được giao để thực hiện Chương trình OCOP theo đúng
quy định hiện hành.
3. Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và Tổ giúp việc:
- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, xếp hạng các
sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.
- Tham mưu kịp thời cho UBND huyện đề xuất Hội đồng đánh giá, xếp hạng
sản phẩm OCOP cấp tỉnh thực hiện đánh giá, xếp hạng đối với các sản phẩm đạt từ
3 sao trở lên.
- Hướng dẫn các Cơ sở sản xuất hoàn thiện các sản phẩm để thực hiện đánh
giá ở các Chu kỳ tiếp theo.
4. UBND các xã, thị trấn:
- Kịp thời bổ sung nhiệm vụ chuyên môn về triển khai Chương trình OCOP
và bố trí cán bộ theo dõi, triển khai Chương trình trên địa bàn xã theo hình thức kiêm
nhiệm.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Chương trình OCOP đến
các cơ quan, tổ chức kinh tế và nhân dân.
- Kịp thời triển khai các nhiệm vụ, hướng dẫn do Hội đồng đánh giá, xếp hạng
sản phẩm OCOP và cơ quan tham mưu của chương trình (phòng Nông nghiệp và
PTNT) triển khai.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức Hội, Đoàn thể:
Phối hợp triển khai các nội dung Chương trình OCOP tới Hội viên, Đoàn viên.
Đồng thời, tiến hành rà soát, đăng ký các Cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện là
Hội viên, Đoàn viên của Đoàn thể mình tham gia Chương trình.
6. Các Cơ sở sản xuất:
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- Lựa chọn các sản phẩm để hoàn thiện, lập hồ sơ đăng ký đánh giá, xếp hạng
theo quy định.
- Huy động nguồn lực để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng để có đủ năng
lực sản xuất đối với các sản phẩm được xếp hạng từ 3 sao trở lên.
- Đảm bảo duy trì hoặc nâng cao chất lượng theo các yêu cầu của Bộ tiêu chí
sản phẩm OCOP sau khi được Hội đồng đánh giá, xếp hạng cấp Huyện và Tỉnh xếp
hạng từ 3 sao trở lên.
- Tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất các sản phẩm mới để tham gia Chương
trình OCOP.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa
bàn huyện Krông Năng năm 2020. Đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- VP ĐP xây dựng Nông thôn mới tỉnh;
(b/cáo)
- Chi cục PTNT tỉnh;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG huyện;
- UB MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Hội, Đoàn thể của huyện;
- Thành viên Hội động ĐG, XH sản phẩm OCOP huyện;
- Các Phòng, ban ngành liên quan thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Hệ thống thông tin điện tử huyện;
(đưa tin)
- Đài Truyền Thanh – Truyền hình huyện;
- Lưu: VT.
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