
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN IA H’DRAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH Ia H’Drai, ngày       tháng       năm 2020 

Về việc tập trung triển khai một 

số nội dung, nhiệm vụ thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm trên địa bàn huyện 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc huyện(1); 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Thực hiện công văn số 3699/UBND-NNTN ngày 30 tháng 9 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai một số nội dung, nhiệm vụ thuộc 

Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra của 

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc triển khai Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, Ủy 

ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện: 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 96/KH-UBND 

ngày 24 tháng 9 năm 2019 (có Kế hoạch kèm theo). 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện thưc hiện các nhiệm vụ của cấp huyện theo hướng dẫn tại Công văn số 

6384/BNN-VPĐP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

2. Ủy ban nhân dân các xã: Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 và Công văn số 6384/BNN-VPĐP 

ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng 

dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), 

cụ thể: 

2.1. Tuyên truyền, hướng dẫn về Chương trình OCOP: 

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các 

chủ thể OCOP trên địa bàn xã về Chương trình OCOP; 

- Rà soát các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn xã và hướng dẫn các chủ thể 

đăng ký tham gia Chương trình OCOP. 

                                           

(1) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền 

thông. 
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2.2 Nhận ý tưởng sản phẩm 

- Chủ trì tổ chức, phối hợp với cơ quan quản lý OCOP huyện, tổ 

chức/chuyên gia tư vấn OCOP để hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện ý tưởng/sản phẩm 

đăng ký; 

- Xây dựng kế hoạch về ý tưởng/sản phẩm của cấp xã. 

2.3. Nhận phương án sản xuất kinh doanh (phương án kinh doanh): Phối hợp 

với cơ quan quản lý OCOP huyện, tổ chức/chuyên gia tư vấn OCOP để hướng dẫn, 

hỗ trợ các chủ thể xây dựng phương án kinh doanh. 

2.4. Triển khai phương án kinh doanh: Tổ chức theo dõi tiến độ, nắm bắt 

thông tin về quá trình triển khai phương án kinh doanh để phối hợp với cơ quan 

quản lý nhà nước cấp huyện, tổ chức/chuyên gia tư vấn hỗ trợ các chủ thể OCOP. 

2.5. Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP 

Căn cứ vào phương án kinh doanh, thực tế của các chủ thể để xác nhận về tỷ 

lệ lao động, nguyên liệu địa phương theo quy định tại Quyết định số 781/QĐ-TTg 

ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Tiếp nhận thông báo về kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 

huyện; trao đổi với các chủ thể về kết quả và xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp theo 

(nếu cần thiết). 

3. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn: Phối hợp 

với Ủy ban nhân dân huyện trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn về Chương 

trình OCOP để Nhân dân trên địa bàn biết, tham gia. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Hội LHPN huyện; 

- Huyện đoàn; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT-LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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