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THÔNG BAO
1un cüa Phó Chü tch UBND tinh Lê Tn Thanh ti I-Ii ngh
tuyên triên khai "Chtrong trInh rni xii rnt sn phIm tinh
iãng Nam, giai doin 2018-2020 và djnh hu'ó'ng den niim 2030"

Ngày 12/6/20 18, t.i UBND tinh, dng chI Lé Tn Thanh - Phó Chü tjch
uEb tinh chü trI Hi nghj trirc tuyên triên khai "Chumg trInh môi xã mt san
phârn tinh Quãng Narn, giai don 2018-2020 và djnh hung den narn 2030"
(Chuang trInh OCOP). Tham dir tai dau câu cüa tinh có dai din limb dio, các
phông chuyên mon cüa Van phèng Diêu phôi nông thôn mói Trung uong (cci
quan tham mixu, giüp vic chuyên trách Chuung trInh OCOP quôc gia); PGS, TS
Trân Van On (Dai hc Duçc Ha Ni), Tru&ng nhórn chuyên gia xây dçrng D an
OCOP Quâng Narn; di.i din Thiièng trirc HDND tinh, UBMTTQ Vit Nam tinh,
Ban Tuyên giáo Tinh u, Ban Dan vn Tinh uS', Van phông Tinh uS'. di din các
Ban HOi dông nhân dan tinh, Hi Nông dan tinh, Hi Lien hip Phi nQ tinh, Tinh
doàn; S& Nông nghip và PTNT, S& Tài chInh, Sór Kê hotch và Dâu tix, Sâ Cong
Thixong, S& Tài nguyen và Môi triièng, S& Van hoá - The thao và Du ljch, Sâ
Khoa h90 và Côngngh, Sâ Lao dng - Thuo'ng binh và Xã hi, S& Y tê, S&
Thông tin và Truyên thông, Sór Giao thông vn tài, Ban Dan tc, 'Van phông
UBND tinh, Lien minh HTX tinh, Trung tarn Hành chInh cong và Xüc tiên dâu ti.r
tinh; Van phông Diêu phôi nông thôn mâi tinh; Lien hip các to chirc hQu nghj
tinh, Ngân hang Nhà nuàc Chi nhánh Quing Nam, Ngân hang Nông nghip và
PTNT Chi nhánh Quing Narn, Hip hi Thu cong m ngh tinh Quàng Nam và
các doii vj lien quan trirc các S&. Vê phIa dâu câu dja phucxng có dai din thung
trirc Huyn üy/thj üy/thành üy, limb dao UBND, các phông, ban, don vj lien quan
các huyn, thj xi, thành phô; linh dto UBND các xi, phuèng, thj trân; mt so
doamh nghip, HTX, các ca s& san xuât kinh doanh là các chü the san xuât các san
phârn dir kiên tham gia Chuong trInh OCOP.
Sau khi nghe PUS, TS Ti4n Van On, Truâng nhóm chuyên gia xây dimg
Dê an oco Quàng Nam báo cáo Chuo'ng trInh quôc gia "Môi xi nit san phãm"
theo theo Quyêt djnh 490/QD-TTg cüa Thu tuóng ChInh phü và Chuong trInh
"Mgi xi rnt san phâm" tinh Quing Nam theo Quyêt djnh 1599/QD-UBND cüa
UBND tinh Quáng Nam; dai din S Nông nghip & PTNT báo cáo torn tat
Phi.rcing an thI diem phát triên sin phâm OCOP näm 2018 và các idén tham gia
phát biêu cüa mt sO di biêu tharn dir Hi nghj; kiên tharn gia di din Limb
dao Van phông Dieu phôi nông thôn rni trung uclng; Phó Chü tjch UBND tinh
Lê TrI Thanh kêt lun các ni dung nhu sau:
Chuo'ng trInh OCOP là chuong trInh phát trin kinh t khu virc nông thôn
theo huóng phát triên ni sinh và gia tang giá trj, tang thu nhp cho nhân dan.
Tr9ng tarn là phát triên sin phârn nông nghip, phi nOng nghip, djch vi cO lqi the
a mi dja phuang theo chui giá trj, do các thành phân kinh té tu mban vi kinh té
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tp th thc hin. Nba nrncc dóng vai trô kin tao, ban hành khung pháp 1, chInh
sách h trq; djnh huó'ng quy hoach vüng san xuât hang hóa và djch vi; quãn 1 và
giám sat tiéu chuân chat hxçmg san phârn; ho trçi các khâu: dào tao, t.p huân,
hithng dan k thut, ing ding khoa h9c cong ngh, thrng hiu, quàng bá san
phâm, xüc tiên thixo'ng rnai. Chü the san xuât tham gia là các doanh nghip nhO và
vuja, cac Hçip tác xâ, to hçip tác, h san xuât có däng k kinh doanh. Day là
chuong trInh mâi, lan dâu tiên chrcic triên khai trén dja bàn tinh. Do do, dê triên
khai có hiu qua chuung trInh nay, UBND tinh yêu câu các Sâ, Ban, ngành, dja
phu'ong can chi tr9ng các ni dung sau:
1. v Cong tác thông tin, tuyên truyn: Báo Quáng Nam, Dài Phát thanh Truyên hInh tinh, huyn, thj xä, thành phô Va các Ca quan, don vj tur tinh den co
si tang cung cong tác thông tin, tuyên truyên, 4n dng bang nhieu hInh thirc;
nhàrn nâng cao nl4n thüc trong can b và nhân dan ye Chuang trmnh OCOP theo
chi dao cüa UBND tinh tai Thông báo so 48/TB-UBND ngày 09/02/2018.
2. V cong tác t chirc, chi dao: Vic trin khai Chuang trinh OCOP phãi
có sir tp trung länh dao, chi dao cüa cap u' Dãng, chInh quyên ti'r tinh den ca sir;
sr vào cuc cüa ca h thông chInh trj; huy dng sir tham gia cüa các ban, ngãnh,
nht là các ngânh: Nông nghip và PTNT, Cong Thuang, Khoa hçc - Cong ngh,
Van hóa - Thông tin, The thao - Du ljch, Tài nguyen và Môi trix&ng, Kê hoach Dâu tu, Tài chInh, Y tê và các tO chüc chInh trj - xã hi - nghê nghip... Các
ngành, dja phuang can dua Chuang trInh OCOP vào Nghj quyêt cüa các cap u5'
Dàng và Kê hoach cüa dan vj dé thrc hin; xem day là mt trong các nhim vçi
tr9ng tarn cüa Chuong trInh MTQG xay dirng nông thôn rnâi, là mt trong các
biên phap chu yêu nhàrn tang thu nhâp cho nhân dan va thoat ngheben vttng
Ban hi dao cab Chisang trInh rnilc tiêu quc gia tinh (Ban Chi dao tinh),
cap huyn là cci quan chi dao, diêu hành Chuang trInh OCOP cap tinh, huyn; Sâ
Nông nghip và PTNT, PhOng Nông nghip và PTNT/Kinh tê là cci quan tham
mun, gip vic chuyên trách cho Ban Chi dao cap tinh, cap huyn; UBND cap xâ
là ca quan to chrc triên khai thirc hin Chucrng trInh OCOP & dja phuang, theo
quy djnh tai Quyet djnh sO 490/QD-TTg ngày 07/5/2018 cüa Thu tiz&ng ChInh
phü.
S& Nông nghip và PTNT tham mun UBND tinh b sung nhim vi cho
Ban Chi dao tinh và phân cong nhiin vii cii the dOi vâi thành viên Ban Chi dao
tinh trong vic chi dao Chuong trInh OCOP, gän vó,i chirc nãng, nhim vii cüa các
S&, ngành. Tru&ng hp can thiét có the thành 1p các tieu ban chuyen trách trng
ni dung.
3. Giao S& NOng nghip và PTNT:
- Khn truung hoàn chinh Phuung an thI dim phát trin san ph.m OCOP
närn 2018 (saukhi cO gop cüa các don vj, dja phuang) trInh UBND tinhphe
duyêt chain nhât trong tháng 06/2018; nêu các dja phuang Va chü the san xuât có
nhu câu clang k them san pharn tharn gia Phuang an thI diem, giao S& kiern tra,
dê xuât. Luu tang kinh phi tuyên truyen, tharn quan hçc tp kinh nghim và xüc
tien thuang mai trong nàrn 2018 và nhüng nàm tiêp theo trong Phixcing an thI
diem.
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- Chü trI, phôi h9p vth So Cong Thucmg, SO Thông tin và Truyn thông:
xay dirng Website chucing trInh OCOP Quâng Narn.
- Tham mu'u UBND tinh trmnh HDND. tinh ban hành các ni dung h trçi,
1mrc ho trçY cii the dê phát triên san phârn OCOP. TriiOc mAt, SO Nông nghip và
PTNT chü trI, phôi hcip các SO có lien quan huOng dn các dja phixcmg 4n ding
các quy djnh hin hành (co lien quan den phát triên san phâm OCOP) cUa Trung
ucrng và cüa tinh dê ho trg phát triên các san phârn thi diem trong nAm 2018.
4. Giao SO Tài chInh chü trI, phi hçrp vOi SO K ho.ch và D.0 tu, SO
Nông nghip và PTNT, VAn phông Diêu phôi nông thôn mOi tinh tharn mi.ru
UBND tinh phân bô kinh phi sir nghip nông thôn mói; kinh phi ngân sách tinh
theo Dê an du'gc phê duyt (10 ti" dông/nAm); huóiig dan lông ghép vn và cong
tác thanh quyêt toán tài chInh dOi vói các nOi dung, nhim vii trong Chuang trInh
OCOP.
5. Giao SO I( hoach và D.0 tu hithng dn các doanh nghip nhô và vtra,
các Hqp tác xA tiêp cn các nguôn von hur các Ca chê, chInh sách cüa Nghj djnh
39/201 8/ND-Cp ngày 11/3/2018 cüa Chinh phü ye nguôn vOn ho trci dôi vOi các
các doanh nghip nhO và vira và Chuong trInh ho trçl phát triên 15.000 HTX theo
Quyet djnh 461/QD-TTg cüa Thu tuóiig ChInh phü. Lu'u là các doanh nghip
nhô và vira, các HTX là nhüng chü the có vai trô chInh trong. phát triên Chuang
trmnh OCOP.
6. Giao SO Cong Thucing chju trách nhim v cong tác th chüc, quân l,
diêu phôi các ho?t clng xüc tien thuang mi, kêt nôi tiêu thii các san phâm OCOP
và chuân bj các diêu kin d tO chirc hi chg OCOP cüa tinh trong närn 2019 (tip
trungsân phârn Chuang trInh OCOP, san phârn nông nghip sch); các hott dng
khuyen công; thông tin thj tru&ng trong nuótvà quôc té lien quan den san phâm
OCOP; tAng cuOng cong tác quàn 1 thj truèiig, xO l nghiêm vic tiêu thu hang
gia, hang nhai, hang kern chat luong, khuyên khich nguoi tiêu dung su dung hang
hoá, san phârn tr Chuang trInh OCOP. Xây dirng Website cho các san phâm
OCOP và san giao djch thuung rni din tr dôi v&i các san phâm nay.
7. VAn phông Diu phi nông thôn mOi tinh pMi hqp vOi SO Nông nghip
và PTNT sórn tham muu UBND tinh ban hành quy djnh ni dung, djnh mirc h
trçi các hoit dng phát triên san xuât lien ket theo chuôi giá trj gän san xuât vOi
tiêu th san phârn; phát triên ngành nghe nông thôn và Chi.rang trInh rni xA mt
san phârn tir nguOn kinh phI sr nghip Chuung trInh MTQG xây dirng nông thôn
mói giai doan 2016-2020; huó'ng dan, kiêrn tra, giárn sat vic thrc hin Chuang
trInh.
8. Giao Lien minh Hgp tác xã tinhtp trung h trg cho các H?p tác xA tham
gia chu'cing trInh OCOP hur nguOn qu ho t1V phát trien hgp tác xA tinh, các nguôn
h trçi khác cüa ca chê, chInh sach Trung uang.
9. D nghj Ngân hang Nba nuOc Chi nhánh Quang Nam chi dao, huóng
dn the ngân hang thuong rnai (cac chi nhánh Ngân hang Dâu tx và Phát triên,
Ngân hang NOng nghip và Phát triên nông thôn, Ngân hang ChInh sách xa hi
tinh QUàng Narn) ho trçi doanh nghip, hçip tác xA, h san xuât tiep cn nguOn von
vay d to chirc san xuât thirc hin Chucing trInh.
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10. Các S&, Ban, ngành, J-Ii, doàn th có lien quan khác xây dirng k
hoch triên khai thirc hin day dü, có trách nhim dôi vó'i tüng miic tiêu, nOi
dung, giái pháp, nhim vii
thçrc hin Chucrng trInh OCOP Quàng Nam dã
du9c UBND tinh giao ti Quyêt djnh 1599/QD-UBND ngày 22/5/2018.
11. UBND các huyn, thj xã, thành ph:
- Phân công, phân nhim cii th cho các thành viên cüa Ban Chi do cp
huyên trong vic chi dao, diêu hành Chuang trInh OCOP. Giao nhirn vii C%I the
cho Phông Nông nghip và PTNT/Kinh tê là ca quan chju trách nhim chInh
tharn muu, giüp vic cho Ban Chi dao
huyh ye thirc hin ChlxGng trInh
OCOP.
- Xây dirng k hoach, giái pháp trin khai Chuo'ng timnh OCOP hr näm
2018- 2020 tai da phu'ang; trong do chii xây dirng ke hoach phát triên các san
phârn theo Phuang an thI diem trong nàm 2018; rà soát, bô sung thêmcác san
phârn có the rnanh & dja phuong; tp trung chi do, dánh iá, tong kêt dê rut
kinh nghirn nhân ra din rng trong các nàm tiêp theo.
- Dy mnh cong tác tp hun, thông tin, tuyên truyn v Chizong trInh
OCOP; thirc hin vic huàng dan, h trçi cac chü the thath gia Chmmg trInh
OCOP và Phuorng an thI diem phát triên san phâm OCOP thep dung quy djnh.
- Trin khai thrc hin Chu trInh OCOP theo dung hithng dn cüa S&
Nông nghip và PTNT; trong do to chüc dánh giá và xep hng san phâm &
huyn dê ch9n san phâm dr thi dánh giá và xêp hang
tinh; tO chuc so'kêt,
tng kt, dánh giá vic thirc hin Chuong trInh trên dja bàn và báo cáo
S&
Nông nghip và PTNT dê theo dOi, tong hcip.
Ye' câu Thu truO'ng các Si, Ban, ngành lien quan và các dja phixcrng khân
tru'ong trin khai thrc hin./.
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No'i ,ilthn:
- TTTU, HDND tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Nhr thàiih J)hfin dr hçp;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô;
-CPVP;
- Lirti: VT, TH, KTh.

TL. CHU TICH
KT.CHANH VAN PRONG
PHO-' VAN PHONG
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