
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Ti, do - Hnh phñc 

S& 415/KH-UBND Quãng Trj, ngày  44  tháng 9 nám 2020 

KE bACH 
A A P. P Xay dçrng cac diem gi*n thiçu, ban san pham OCOP va thrc hiçn cac 

hot dng h trq, kt ni thüc dy tiêu thi san phm OCOP cüa flnh. 

Can cü Quyt djnh s 3771/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND tinh 
Quãng Trj ye vic phân bô nguôn von thirc hin ChuTing trInh MTQG xay dijng 
nông thôn mâi näm 2020, UBND tinh ban hành Ké hoach Xây dirng các diem giói 
thiu, ban san phm OCOP và th1rc hin các hoat dng ho trçl, kêt nôi thüc day tiêu 
th san phâm OCOP cüa tinh, vói nhng ni dung chinh nhii sau: 

I. MIJC DiCH, YEU CAU 

1. Miic dIch: 

- HInh thành các dim giôi thiu, ban san phm OCOP cüa tinh Va các san 
phm dja phiwng nhàm xüc tiên ban hang, thüc day tiêu thii các san phâm OCOP 
và san phâm dja phrcing. 

- H trçY các doanh nghip, co sâ, hcip tác xA san xut san phrn OCOP, san 
phâm dja phi.rang hoàn thin san phâm, dáp i'rng các yeu câu, tiêu chuân hang hóa; 
thâm nhp vâo các h thông ban lé hang hóa, dé nâng cao tInh canh  tranh cüa san 
phâm, mô rng thj tmYng tiêu thi. 

- H trçY xây dirng cácmô hInh lien kt giüa nhà san xut vâi nhà ban i theo 
hwng ben v&ng, dê thüc day phát triên các san phâm OCOP, các san phâm dja 
phixong. 

- Kim soát chat chë ngun gc, chit luçing san phm h.ru thông trCn thj 
trtr&ng, tao  uy tin, thi.rong hiu, nâng cao giá trj san phâm OCOP cüa tinh và các 
san phâm dc trung cüa dja phirong. 

2. Yêu cu: 

-, Viêc lira ch9n, hInh thành các dim giâi thiu và ban các san phm OCOP, 
san phâm dc tnmg cüa tinh phái dáp 1rng các tiêu chI quy djnh tai Quyêt djnh so 

920/QD-BCT ngày 16/4/2019 cüa B Cong Thuong ye vic ban hành tiêu chi diem 
gith thiu va ban san phâm thuc Chuong trInh Môi xã mt san phâm giai doan 
2019-2020 (Chucing trInh OCOP). 

- Các doanh nghip, co sà, hcip tác xâ, ccx sâ phai dam bão quy mô nãng hrc 
san xuât, diêu kin an toàn thirc phâm và các diêu kin khác theo quy dnh pháp 
1ut; dáp üng các yeu câu cüa các h thông ban lé. 
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- IJu tiên Danh m1ic các san phâm dã duçic cong nhnkt qua dánh giá, phân 
hng san phâm và cap Giây chrng nhn san phâm oco cap tinh näm 2019 (Ban 
hành kern theo Quyêt djnh so 136/QD-UBND ngày 15/01/2020 cüa UBND tinh 
Quãng Trj). 

- To drnyc các rnôi lien doanh, lien kt giia các doanh nghip, ca s&, hçp 
tác xâ san xuât san phâm OCOP cOa tinh, các san phãm dja phucing vi các h 
thông ban lé Co quy mô trong và ngoài tinh. 

- Xây dirng các m6i lien doanh, lien kt trén nguyen tc hoàn toàn tir nguyen 
cOa các ben tham gia; giãm thiêu các khâu trung gian, darn báo hài hOa lçxi Ich giüa 
nhã san xuât và nba ban lé. 

II. NQI DUNG 

1. Ten K hoach: "Xây dyng các dim gi&i thiu, ban san phm OCOP vã 
thiyc hin các hott dng h trq, kt ni thác day tiêu thii san phm OCOP cüa 
tinh". 

2. Dan vj chü trI thrc hin: Si Cong Thiiong. 

3. Dan vj phi hgp: S& Nông nghip và Phát trin nông thôn; Sâ K hoch 
và Dâu ti.r; Si Tài chInh; Si Y té; SO Khoa h9c và Cong ngh; Lien rninh Hqp tác 
xã; Van phOng diéu phOi Nông thôn rnOi tinh; Trung tam xOc tiên dâu ti.r, thuang 
mi và du ljch tinh; Trung tarn Khuyén cong và Tix van phát triên Cong nghip tinh; 
UBND các huyn, thj xâ, thành phô. 

4. ChO th tham gia: 

- Các doanh nghip, cci sO, hqp tác xã, t hçip tác san xut san phAm OCOP 
và san phâm dja phuang trên dja bàn tinh. 

- Các nhà ban lé: grn h thn siêu thj Co.opmart, BigC, VinMart..,; các 
cüa hang 8S cüa Cong ty cô phân Tong cong ty thuang rnai Quáng Tn; các h 
thông cCra hang ban lé thrc phâm trong và ngoài tinh. 

- Các dim giOi thiu và ban san phm OCOP trên dja bàn tinh. 

5. ThOi gian thirc hin: t1r tháng 9/2020 den ht tháng 12/2020. 

6. Ni dung: 

6.1. Lixa chQn san phm: T chüc kháo sat, 1ira ch9n san phm; dánh giá san 
phâm (ye tiéu chuân, chat lucng, ye an toàn thrc phâm, ye hInh thüc mu ma san 
phâm, däng k nhân hiêu, ma vach,  vüng nguyen lieu, xu hiiOng phát triên c1ia san 
phâm); khão sat dánh giá quy mO nãng hrc san xuât, kha nàng cung i'rng san phâm 
cüa ca sO, doanh nghip dôi vOi các san phâm lira ch9n. 

6.2. Xây dirng dim giOi thiu và ban san phim OCOP cOa tinh phü hçp v&i 
cac tiéu chI ducc quy djnh tai Quyêt djnh sô920/QD-BCT ngày 16/4/2019 cüa B 
Cong Thuang ye vic ban hành tieu chI diem giOi thiu và ban san phm thuc 
Chi.rang trInh mi xã mt san phâm giai do?n 20 19-2020. 
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6.3. H trçl các doanh nghip, Co si, hqp tác xa, t hçp tác hoân thin san 
phârn, thirc hin các kiém nghim dé dánh giá các tiêu chuân ye chat luçing, tiêu 
chuân ye dam bão antoàn thirc phârn cüa san phârn; các phucing thüc truy suât 
nguôn gôc cüa san phâm; ho trcl tr van thiêt kê, in an mâu ma, bao bI, nhãn hiu, 
nhãn mac san phâm dé phü hqp vOi các quy djnh pháp 1ut lien quan và dáp rng 
cac yêu cau cüa các h thông siêu thj, chuôi bàn lé thrc phâm sch (tirng 1oi san 
phâm có tiêu chuân kiêm nghim riêng). 

6.4. Kt ni dtxa sànphm OCOP, các san phm dja phi.nng vào trung bay, 
giri thiu và ban tai  các diem gii thiu và ban san phâm OCOP cüa tinh; h thông 
siêu thj, chuôi ban lé trong và ngoài tinh: To chic doàn lam vic vOi các diem 
tnmg bay và ban san phâm OCOP cüa tinh, các siêu thi,  h thông ban lé trong và 
ngoài tinh (CoopMart, Big C, Vinmart ...); ho trq doanh nghip, Co sâ, hp tác xã 
san xuât dam phán, thông nhât phuong thtrc, quyên lçii, trách nhim giIa các don vj 
san xuât vói càc dcm vj ban lé khi dua san phâm vào siêu thj, ccra hang ban lé dé 
tiêu thi. 

6.5. T chi.rc các hoat dng tuyên thyn: Ph6i hçip vâi Dài Phát thanh Truyn 
hInh, Báo Quáng Trj xây dmg các phóng sir, tin bài tuyên truyên, giài thiu các san 
phâm OCOP cña tinh; các diem giâi thiu và bàn san phâm OCOP cüa tinh nhäm 
thu hut sr chii cüa nguYi dan trên dja bàn tinh, thñc day hoat dng tiêu dung san 
phâm OCOP, các san phâm dja phucmg. 

6.6. T chtrc Hi nghj cong b dim giOi thiu và ban san phm OCOP cüa 
tinh; kêt qua Cong tác h trq, k& nôi các san phâm OCOP, san phâm dja phi.xong 
vào the h thông bàn lé dé tiêu thii san phâm. 

Ill. KINH PH TH1C HIN 

1. Ngun kinh phi: Dixçc b trI t?i  Quy& djnh s 377 1/QD-UBND ngày 
3 1/12/2019 cüa UBND tinh Quang Tn ye vic phân bô nguôn von thirc hin 
Chixong trInh MTQG xây drng nông thôn mài näm 2020 (Nguon von: Sir nghip 
Ngân sách Trung ixong). 

2. Can eli ni dung k hoch d t chlrc xây dijng dir toán trInh cAp có thAm 
quyên phê duyt de CO CO sâ thirc hin. 

IV. PHAN CONG THC HIN 

1. S& Cong Thwrng: 

- Chü tn, phi hcip vlii các S&, Ban, ngành và các dja phuong lien quan thirc 
hin các ni dung theo Ké hoch dê ra; Là co quan dâu môi triên khai thc hin 
Cong tác kháo sat, dánh giá hra chçn san phâm và h trg, két nôi thlic day tiêu thi 
San phâm dja phuong (uu tiên Danh mvc các san phâm dà duçiccông nhn kêt qua 
dánh giá, phân hang san phâm và cap Giây chlmg nhn san phâm OCOP cap tinh 
näm 2019). 
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- Can cü thu cAu thrc t và khã näng can di cüa ngun vn thuc Chirong 
trInh MTQG xây drng nông thôn mri dâ phân bô; Si Cong Thi.rcing h trçl kinh phi 
cho các doanh nghip, cc so, hçp tác xâ san xuât hoàn thin san phârn, dan tern truy 
suât nguôn gôc san phârn, kiêrn nghim dánh giá các tiêu chuân chat Iuqng, v sinh 
an toàn thrc phâm vàhô trg tu van thiêt kê mâu ma, in an bao bI, than mac san 
phâm; Lira chçn và ho trçi xây drng diem giOi thiu và ban san phâm OCOP cüa 
tinh, san phâm dja phuong phü hcip vOi các tiêu chI duçic quy djnh tai  Quyêt djnh 
s 920/QD-BCT ngày 16/4/2019 cüa B Cong Thwmg. 

- Hix&ng dn h trçl các doanh nghip, hop tác xà, t hcip tác và the co sO 
san xuât trên dja bàn tinh dam phán, dua các san phâm OCOP, các san phâm dla 
phrong vào các diem giOi thiu và ban san phâm OCOP cüatinh; ho trç kêt nôi 
dua san phâm OCOP cüa tinh, san phâm dja phuong vào h thông các siêu thj, cra 
hang ban lé trong và ngoài tinh. 

- Chü trI, phi hop vOi các co quan, don vj lien quan t chüc các hot dông 
tuyên truyên, giOi thiu, quàngba ye cac diem giOi thiu và ban san phâm; To chrc 
hi nghj cong bô, dánh giá, tong kêt cOng tác xây dirng các diem bàn san phâm 
OCOP, san phârn da phuong và vic h trçl kêt nôi tiêu th san phâm cüa tinh. 

- Chü tn, phi hcTp vOi các co quan, don vj lien quan kim tra, giám sat vic 
hot dng, duy trI các diem giOi thiu và bàn san phâm OCOP cüa tinh sau khi dua 
vào ha dng. 

2. S& Nông nghip và Phát trin nông tliôn tinh: 

PhM hop rà soát, dánh giá, hra chçn san phm nông nghip; lng ghép sO 
diing kinh phi khuyên nong, khuyên lam, khuyên ngu, Chuong trInh môi xä mt 
san phâm (OCOP), phát triên ngành nghê nông thôn ho trçx doanh nghiêp, hop tác 
xâ, Co sO san xuât nâng cao nãng suât, chat hrçmg san phâm nOn nghip nhãm dáp 
irngyêu câu cUa các nhà phan phôi; thirc hin các bin pháp kiêm soát chat li.rçmg 
và tOn du ham krcmg thuôc bâo v thirc vt trong san phâm nông nghiêp, cành báo 
các san pham không darn bão chat hrçmg; huOng dan các thu tilc, diêu kiin an toàn 
thirc phâm trong san xuât nông nghip. 

3. S& Khoa hQc và Cong ngh: 

Phi hop h trçl, hi.rOng dn the doanh nghip, hop tác xâ, co sO san xut xây 
dirng và cong bô áp dung tiêu chuân chat lixçmg, däng k nhän hiu hang hOa, ma 
so, ma vnch; dàng k, bão h quyên sO hu trI tue; huOng dan thirc hin truy xuât 
nguOn gOc san phâm, hang hóa. 

4.S&Yt: 

Phi hop rà soát, dánh giá chit hrqng san phm nông nghip, tiu thu cong 
nghip theo 11nh virc duçic giao; hithng dan, h6 trçi các doanh nghip, hop tác xà, c 
sO san xuât cong bô chat 1ung san phâm, dam bão diêu kiii an toàn ye sinh thnrc 
phâm; ho trq kiêrn nghim san phãm tnrOc khi dua vào h thông siéu thj, chui ban 
lé. 
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5. S& Tài chInh: 

Can ctr ni dung K ho?ch, thm djnh dir toán kinh phi thirc hin trmnh 
IJBND tinh phê duyt. 

6. S& K hoach vã Du tLr: 

Phi hçp, giám sat, dánh giá hiu qua trong vic trin khai thirc hin K 
hoach xây dirng các diem giâi thiu, ban san phâm dja phixcing và th?c hin các 
hot dng h trçi két nôi thi'ic day tiêu san phâm dja phwng dê có cci s& phân 
bô nguôn von cho các näm tiêp theo. 

7. Van phông diu phi Nông thôn mói tinh: 

Phi hcp, cung cAp thông tin các doanh nghip, hqp tác xã, t hçp tác và cac 
Cy s& san xuât có các san phâm OCOP có nguyen vng kêt nôi vào h thông các 
dim tnrng bay và giài thiu san theo ni dung kê hoch dê ra; Phôi hp, giám sat, 
dánh giá hiu qua trong vic triên khai thrc hin Ké hoch xây dijng các diem gi&i 
thiu, ban san phâm dja phixcng à thtrc hin các hot dng ho trçY két nôi thñc day 
tiêu th1i san phâm dja phucing dê có cc s& tham miiu UBND tinh phân bô nguôn 
von cho các näm tiêp theo. 

- A 8. UBND cac huyçn, th1 xa, thanh pho: 

PhM hçp rà soát, dánh giá, Iira ch9n, d xuAt san phAm tham gia kt ni (ixu 
tiên danh mc các san phâm da. duc cong nhn két qua dánh giá, phân hang san 
phâm và cap Giây chi.'rng nhn san phâm OCOP cap tinh näm 2019); hizàng dan, h 
trçl các doanh nghip, hcp tác xã, ca s& san xuât trên dja bàn hoàn thin san phâm 
dê &ra vào trung bay, gith thiu và tiêu th trong các h thông siêu thj, càa hang 
bàn lé trong và ngoãi tinh. 

9. Lien minh Hçrp tác xã tinh: 

PhM hçip, tuyên truyn 4n dng các T hçp tác, Hçip tác xâ áp dicing các 
Cong ngh miii, tiên tiên, phü hqp vào san xuât; xác djnh và phát triên các san phâm 
theo hisng chuôi giá tn; xây drng và quãng bá các san phârn có chirng nhn sc 
hru t.p the; tham gia dam phán dê kêt nôi vâ dixa các san phâm nông san vào cac 
siêu thj, chuôi ban lé trong và ngoài tinh và các diem gi&i thiu, ban san phâm 
OCOP trén dia bàn tinh. 

10. Trung tam Xüc tin Du tir, Thirong mi và Du Itch tinh: 

Phi hçip, cung cAp thông tin cac doanh nghip, hqp tác xâ, th hqp tác va cac 
c sâ san xuât có các san phâm cO nguyen v9ng két nOi vào h thông các siêu thj, 
chuôi bánlê trong Va ngoài tinh; các diem giri thiu và ban các san phâm OCOP 
cüa tinh dê ho trV kêt nOi thüc day tiêu th san phâm. 

11. Trung tam Khuyn cong và Tir vAn phát trin cong nghip: 

Lng ghép sCr dvng  kinh phi khuyn cong h trq doanh nghip, hçp tác xà, 
co s& san xuât cái tiên may móc thiêt bj, lrng ding cong ngh nhAm nâng cao nang 





6 

suit, cht luqng các san phm tiu thu cong nghiêp d tang tInh c?nh  tranh cUa san 
phâm tiéu thu Cong nghip. 

12. Dài Phát thanh Truyn hlnh tinh, Báo Quang Trj: 

Phi hçip xây dirng các phóng s11, tin bâi d tuyên truyn trên Dài Phát thanh 
Truyên hInh tinh, Báo Quãng Trj nhäm tang ci.rOng khã nãng nhn din cüa nguOi 
tiêu dung dôi vOi san phâm OCOP, san phâm dja phi.rang cüa tinh. 

13. Các siêu thj, chui ban lé và các cü'a hang tin hyi: 

Phi hçip xây dirng các dim giOi thiu và ban san phAm OCOP trên dja bàn 
tinh; Ho trg các doanh nghip, hgp tác xâ, ccx sO san xuât trên dja bàn tinh dim san 
phâm vào tnmg bay, giOi thiu và ban trong h thông siêu thj và chuôi ban lé, clra 
hang tin lqi trên pham vi toàn quôc. 

14. Các doanh nghip, HTX, c0s&sãn xut: 

Các ccx sO san xut dam bão duy trI ngun cung, chAt hrçrng san phAm, bao 
bI, nhãn mac nhu dâ cam kêt vOi siêu thj, chui cOa hang ban lé hin dai. 

UBND tinh d nghj các SO, ngành; UBND các huyn, thj xã, thành pM va 
các dcxn vj lien quan can cOni dung kê hoach dê ra chü dng triên khai thirc hin. 
Trong qua trInh th1rc hin nêu có kho khän, vi.iOng mac can kjp thai phán ánh ye SO 
Cong Thucxng dê tong hçip tong hqp báo cáo UBND tinh xem xét./fr 

Nui nl,ân: 
- CT và các PCI UBND tinh (b/c); 
- Các don v dtrçc phân công; 
- Chánh VP, các PVP UBND tinh; 
- Liiu: VT, NN, TMD. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

 

Ha S5 fling 
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