UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/BC-SNN

Quảng Trị, ngày 28 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018,
kế hoạch triển khai năm 2019
Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch
số 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai Chương
trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2020, năm 2018 Sở
Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng với các sở ngành, địa phương, đơn vị liên
quan triển khai thực hiện, kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018.
1. Công tác chỉ đạo điều hành
1.1. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương:
Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;
Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết
luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển
khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020;
Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương
các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 Ban hành Kế hoạch
triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;
Công văn số 9654/BNN-VPĐP ngày 12/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP).
1.2. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh:
Công văn số 3496/UBND-NN ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển
khai chương trình mỗi xã một sản phẩm;
Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc Triển
khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2020;
Công văn số 5964/UBND-NN ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy
nhanh tiến độ triển khai xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP.
Công văn số 36/SNN-PTNT ngày 07/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
về việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị.
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2. Kết quả triển khai trong năm 2018
Năm 2018, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình OCOP,
cụ thể:
2.1. Tham gia các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền:
- Tỉnh đã phân công Lãnh đạo, cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị triển khai
Chương trình, các lớp tập huấn do Trung ương tổ chức: Hội nghị tham gia dự thảo
chương trình tại Huế; triển khai Quyết định 490/QĐ-TTg ở Bắc Giang; Tập huấn
nghiệp vụ cán bộ OCOP cấp tỉnh tại Thái Nguyên...
- Đài Phát thanh truyền hình, Báo Quảng Trị đã thực hiện các phóng sự, bài viết,
bài phỏng vấn giới thiệu về chương trình OCOP.
2.2. Thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm, xúc tiến
thương mại
Tổng kinh phí UBND tỉnh đã bố trí để triển khai thực hiện chương trình
OCOP năm 2018 là 500 triệu đồng tại Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày
29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Quyết định phân bổ vốn năm 2018
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Sự nghiệp
Ngân sách Trung ương);
a/ Tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh:
Trong năm đã hỗ trợ cho các Doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh tham
gia 09 hội chợ, tổng kinh phí tổ chức tham gia các chợ 589,72 triệu đồng (Nguồn hỗ
trợ thực hiện chương trình OCOP: 226,62 triệu đồng, nguồn hỗ trợ phát triển cây
trồng con nuôi chủ lực: 363,1 triệu đồng). gồm:
- Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 18 - Đà Nẵng;
- Hội chợ Mỗi xã phường một sản phẩm và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao - Thái Nguyên;
- Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2018 - Hà Nội;
- Hội chợ Công thương khu vực miền Trung Tây Nguyên - Nhịp cầu xuyên Á –
Quảng Trị;
- Hội chợ Làng nghề Việt Nam và Diễn đàn quốc tế quảng bá sản phẩm OCOP Hà Nội;
- Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản san toàn các tỉnh miền Trung Nghệ An;
-Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng - chế biến nông, lâm, thủy sản - TP Hồ
Chí Minh;
- Hội chợ mùa thu Lam Kinh và diễn đàn kết nối xúc tiến đầu tư - kết nối giao
thương - Thanh Hóa;
- Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2018.
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2.3. Thực hiện các dự án phát triển sản phẩm
Trong năm 2018, đã triển khai 03 dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm thực hiện
chương trình OCOP, tổng kinh phí: 556,40 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước
hỗ trợ 273,38 triệu đồng, gồm:
- Dự án hỗ trợ thiết bị chưng cất tinh dầu cho hộ kinh doanh Huyền Thoại Lê,
tổng kinh phí thực hiện 237 triệu đồng, địa điểm thực hiện tại xã Vĩnh Trung, huyện
Vĩnh Linh;
- Dự án hỗ trợ thiết bị chưng cất tinh dầu cho Công ty TNHH Nhiên Thảo
Quảng Trị, tổng kinh phí thực hiện 90 triệu đồng, địa điểm thực hiện tại thị trấn Gio
Linh, huyện Gio Linh;
- Dự án hỗ trợ thiết bị chế biến hồ tiêu cho HTX Nông nghiệp dịch vụ Hồ tiêu
Cùa, kinh phí thực hiện 229,4 triệu đồng, địa điểm thực hiện tại xã Cam Nghĩa,
huyện Cam Lộ.
Ngoài ra còn có các chương trình, dự án lồng ghép của các sở, ngành địa
phương như hỗ trợ xúc tiến thương mại. xây dựng nhãn hiệu, hỗ trợ thiết bị, chuyển
giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các dự án phát triển sản xuất,…
3. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình năm 2018
3.1. Về kết quả đạt được
Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình OCOP, nguồn lực
hỗ trợ của tỉnh chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu được hỗ trợ của các đơn vị.
Tuy nhiên, các hoạt động hỗ trợ đã được tổ chức thực hiện có chiều sâu, lựa chọn
sản phẩm, đơn vị tham gia đúng yêu cầu, nội dung của chương trình. Sản phẩm của
các đơn vị tham gia các hội chợ đã được sự quan tâm của khách hàng, các nhà phân
phối, các đại lý.
Nhiều đơn vị tham gia đã ký được hợp đồng phân phối với các siêu thị, đại lý.
Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia hội chợ cũng đã nghiên cứu thị trường, sản phẩm
của các tỉnh, tìm hiểu yêu càu của các nhà phân phối để phát triển, hoàn thiện sản
phẩm. Các hoạt động hỗ trợ thiết bị đáp ứng được nhu cầu phát triển nâng cao chất
lượng sản phẩm của các đơn vị.
3.2. Tồn tại, khó khăn
Quảng Trị có nhiều loại sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh, có thể phát triển,
nâng cấp thành sản phẩm OCOP như gạo chất lượng cao, hồ tiêu, cà phê, cao dược
liệu, tinh dầu thiên nhiên, tinh bột nghệ, ném, cá hấp, nước mắm, tôm, các sản
phẩm từ chăn nuôi… Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như: Đa số sản phẩm
được sản xuất thủ công, sản phẩm chủ yếu có bao bì, nhãn mác, nhiều sản phẩm
chưa xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng; Thị trường tiêu thụ của các sản
phẩm còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu ở trong nước, một số sản phẩm xuất khẩu
đi Trung Quốc và Lào; số lượng doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất sản phẩm
theo tiêu chí OCOP còn thấp, chủ yếu ở hình thức cơ sở sản xuất kinh doanh.
Các địa phương chưa xây dựng kế hoạch triển khai chương trình OCOP cấp
huyện, chưa thành lập bộ máy điều hành, giúp việc chương trình OCOP.
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Mặc dù đã được tham gia một số hội nghị tập huấn về chương trình OCOP, tuy
nhiên nội dung chương trình OCOP mới, đa dạng nên việc nắm bắt còn chưa đầy
đủ, triển khai còn lúng túng.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019
Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch số 278/KH-SNN ngày
04/3/2018 về việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng
Trị năm 2019, nội dung cơ bản như sau:
1. Mục tiêu thực hiện chương trình OCOP năm 2019
- Hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, triển khaiChương trình OCOP Quảng
Trị từcấp tỉnhđến huyện, xã;
- Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm;
- Hỗ trợ nâng cấp nâng cấp và tiêu chuẩn hóa khoảng 20 sản phẩm thế mạnh
trong nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các địa phương; phát
triển mới khoảng 3 - 5 sản phẩm;
- Công nhận/chứng nhận sản phẩm OCOP: Có ít nhất 20 sản phẩm đạt 3 sao
trở lên cấp tỉnh; Có ít nhất 1 sản phẩm đạt 4 - 5 sao cấp tỉnh; 1 sản phẩm đạt 4 - 5
sao cấp quốc gia;
- Củng cố hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa các hộ sản
xuất với HTX, doanh nghiệp; Có tối thiểu10 tổ chức kinh tế(doanh nghiệp, HTX)
tham gia chương trình OCOP;
- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản
phẩm OCOP;
- Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh và
tham gia triển khai thực hiện Chương trình OCOP cho khoảng 400 cán bộ quản lý
nhà nước (cấp huyện, xã) và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản
xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình OCOP
từ tỉnh đến huyện, xã.
- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hànhCông văn số 36/SNN-PTNT ngày
07/01/2019 về việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị
gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố để kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức
thực hiện cấp huyện, xã và Công văn số 37/SNN-PTNT ngày 07/01/2019 về việc cử
cán bộ tham gia thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Đến nay, các sở, ngành đã
có văn bản cử cán bộ tham gia tổ giúp việc thực hiện chương trình.
- Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục PTNT tham mưu cho Sở
trình UBND tỉnh kiện toàn, thành lập bộ máy điều hành, giúp việc chương trình
OCOP cấp tỉnh. Dự kiến hoàn thành quý I hoặc đầu quý II/2019.
a/Thành lập Ban chỉ dạo/Ban điều hành chương trình OCOP.
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Đề xuất 02 phương án:
Phương án 1: Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban điều hành thực hiện
chương trình OCOP.
- Thành phần dự kiến:
+ Trưởng ban: Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và NTM;
+ Các Phó trưởng ban: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,
Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục PTNT;
+ Thành viên: Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công
nghệ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thế Thao và Du lịch;
+ Cơ quan thường trực giúp việc ban điều hành là Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn;
+ Cơ quan tham mưu giúp việc là Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh; trong
đó thành lập các Tổ chuyên trách OCOP của tỉnh giúp việc cho Ban điều hành (03
tổ chuyên trách).
Phương án 2: Tham mưu Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình
mục tiêu quốc gia cấp tỉnh, bổ sung thêm nhiệm vụ thực hiện chương trình mỗi xã một
sản phẩm.
+ Cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo là Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn;
+ Cơ quan tham mưu giúp việc là Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh; trong
đó thành lập các Tổ chuyên trách OCOP của tỉnh giúp việc cho Ban chỉ đạo (03 tổ
chuyên trách).
b/ Thành lập các Tổ chuyên trách OCOP của tỉnh giúp việc cho Ban chỉ
đạo hoặc Ban điều hành:
Tổ trưởng là Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, điểu hành hoạt
động chung.
Thành viên các tổ:
- Tổ nghiệp vụ phát triển sản phẩm và phát triển doanh nghiệp/HTX.
+ Thành phần gồm: Cán bộ nghiệp vụ các sở, ngành: Khoa học và Công
nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và thủy
sản; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục PTNT- Thành viên chuyên
trách.
- Tổ nghiệp vụ Xúc tiến thương mại và Truyền thông.
+ Thành phần gồm: Cán bộ nghiệp vụ các sở, ngành: Thông tin và Truyền
thông; Công thương; Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch; Chi cục Phát triển nông thôn
tỉnh - Thành viên chuyên trách.
- Tổ hành chính và tổng hợp thông tin.
+ Thành phần gồm: Cán bộ phòng chuyên môn (chuyên trách) và cán bộ,
công chức phòng Hành chính tổng hợp Chi cục PTNT.
c/ Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm
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- Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm ở cấp tỉnh và huyện tại
mỗi kỳ đánh giá thường niên (do UBND tỉnh quyết định thành lập). Hoàn thành
trong quy III năm 2019.
- Đề xuất thành lập Hội đồng giai đoạn 2019 – 2020. Thành phần dự kiến:
Lãnh đạo các sở ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Khoa học và Công
nghệ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thểthao và Du lịch; các Chi cục:
Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Vệ sinh an
toàn thực phẩm, Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; mời thêm Giám đốc hoặc
Phó Giám đốc siêu thị Coopmart.
2.2 Công tác tuyên truyền
- Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh giới thiệu triển khai chương trình OCOP. Thời
gian dự kiến: Quý I - II năm 2019
- Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Chương trình. Thời gian:
từ quý I - quý IV năm 2019.
2.3. Tập huấn cho cán bộ được lựa chọn vào hệ thống tổ chức thực hiện
Chương trình
- Thời gian: Trong quý II năm 2019.
2.4. Học tập kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP
- Thời gian: Trong quý II năm 2019.
2.5. Triển khai, lựa chọn, thực hiện phát triển sản phẩm, chu trình OCOP
- Tổ chức đăng ký sản phẩm.Thời gian: Trong quý II năm 2019.
- Tổ chức lựa chọn ý tưởng sản phẩm.Thời gian: Trong quý II năm 2019.
- Tập huấn cho cộng đồng về xây dựng ý tưởng kinh doanh (Phương án kinh
doanh). Thời gian: Trong quý II năm 2019.
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh:
+Tập huấn phát triển kinh tế cộng đồng. Thời gian: Trong quý II - III năm
2019.
+Hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm mới và/hoặc nâng cấp sản phẩm cũ.
Thời gian: Trong quý III - IV năm 2019.
+Tập huấn, tư vấn phát triển sản phẩm. Thời gian: Trong quý III - IV năm
2019.
-Tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm (thi sản phẩm cấp huyện, tỉnh). Thời
gian: Trong quý IV năm 2019.
2.6. Xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm
- Thời gian: quý II, III và IV năm 2019
2.7. Đánh giá và tổng kết bài học kinh nghiệm
Thời gian: Trong quý IV năm 2019.
6

3. Kinh phí thực hiện
Dự kiến nhu cầu kinh phí từ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình OCOP
năm 2019 là: 6.400 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng).
Đề xuất nguồn vốn:
- Ngân sách Trung ương từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới phân cấp cho tỉnh tự cân đối phân bổ;
- Ngân sách địa phương từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới theo Nghị
quyết số 30/2017/NQ-HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.
- Nguồn vốn triển khai thực hiện chương trình OCOP trên chưa bao gồm
kinh phí lồng ghép của các Sở, ngành, ngân sách cấp huyện hỗ trợ thực hiện
chương trình, các chương trình, dự án và nguồn vốn đối ứng thực hiện các dự án
của chủ thể thực hiện chương trình.
4. Tổ chức thực hiện
- Sở Nông nghiệp và PTNT: Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, tham
mưu thực hiện chương trình, có trách nhiệm tham mưu cho Sở, Ban điều hành các nội
dung triển khai thực hiện chương trình OCOP.
- Đề nghị các Sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa thể
thao và du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn thể và các đơn
vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước phối hợp cùng với Sở
Nông nghiệp trong tổ chức thực hiện Chương trình OCOP theo phân công nhiệm vụ
tại Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh, Lồng ghép các
hoạt động của ngành gắn với việc thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh;
Phối hợp cử cán bộ tham gia các tổ giúp việc thực hiện Chương trình OCOP của
tỉnh;Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng
sản phẩm.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện các nội dung theo kế hoạch
của tỉnh và kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong đó tập trung: Kiện toàn
hệ thống tổ chức bộ máy trên địa bàn để thực hiện Chương trình năm giai đoạn
2019 - 2020; Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương;Bố trí
nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình.
5. Kiến nghị, đề xuất
Kính đề nghị UBND tỉnh:
Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai thực
hiện có hiệu quả các nội dung chương trình OCOP.
Quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chương trình OCOP. Trong
đó ưu tiên bố trí nguồn lực để quản lý, triển khai chương trình, thực hiện chu trình
OCOP; Tuyên truyền về chương trình; Học tập kinh nghiệm; Tổ chức các lớp tập
huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách thực hiện chương trình OCOP;
tham gia Hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP; thực hiện các dự án phát
triển sản phẩm OCOP.
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Tạo điều kiện để mời các chuyên gia của chương trình OCOP hỗ trợ địa
phương trong các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về chương trình OCOP cấp
tỉnh, tư vấn, hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình ở địa phương đảm bảo
thực hiện đúng mục đích, yêu cầu chung của chương trình.
Trên đây là kết quả thực hiện chương trình OCOP năm 2018 và Kế hoạch tổ
chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở
Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/cáo);
- GĐ, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Lưu: VT, Chi cục PTNT.
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