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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 231 /KH-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày

29 tháng10 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thanh Hóa
Căn cứ 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;
Căn cứ Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thanh Hóa, giai
đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về
việc thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019, tỉnh Thanh
Hóa; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực
hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020, tỉnh Thanh Hóa;
Trên cơ sở báo cáo và đề xuất tại Công văn số 596/VPĐP-OCOP ngày
26/10/2020 của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội
dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tổng kết bài học
kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2021
- 2025;
- Tuyên truyền tới cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về tầm quan
trọng và ý nghĩa của Chương trình, nguyên tắc và Chu trình OCOP; đưa Chương
trình OCOP trở thành chương trình phát triển sâu rộng ở khu vực kinh tế nông
thôn;
- Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các Chủ thể OCOP; quảng
bá về Chương trình OCOP và các sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm
OCOP tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2018 - 2020 trên các phương tiện truyền
thông, thông tin đại chúng.
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động của hội nghị tổ chức thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả;
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- Các Sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố,
các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP
trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tên hội nghị: Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình mỗi xã một
sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thanh Hóa.
2. Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thanh Hóa.
3. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
4. Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ,
Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa; các đơn vị khác có liên quan.
5. Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến cuối tháng 11 năm 2020.
6. Địa điểm: Hội trường 25B - Thành phố Thanh Hóa.
7. Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 300 đại biểu, gồm:
7.1. Đại biểu Trung ương:
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung
ương (05 người);
7.2. Đại biểu cấp tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh (05 người).
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (06 người).
- Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng đánh giá, xếp hạng
sản phẩm tỉnh (24 người).
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (10
người).
- Lãnh đạo các Sở, ngành và đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công
nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT (12 người).
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa và các cơ quan
thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (10 người).
7.3. Đại biểu cấp huyện, xã: Đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, UBND; lãnh
đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới thuộc 27 huyện, thị, thành phố (27 x
03 người = 81 người); đại diện các xã, phường, thị trấn có sản phẩm OCOP (39
người); 11 xã đại diện thuộc 11 huyện chưa có sản phẩm OCOP (11 người).
7.4. Đại diện các chủ thể có các sản phẩm OCOP, các gian hàng trưng
bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; đại diện các siêu
thị: Coopmart, Big C, Vinmart.... (65 người)
8. Về Chương trình Hội nghị
- Đăng ký Đại biểu, phát tài liệu;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
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- Phát biểu khai mạc và chào mừng của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Báo cáo tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn
2018 - 2020, tỉnh Thanh Hóa;
- Trình chiếu Clip về giới thiệu các sản phẩm OCOP, các hoạt động liên
quan đến Chương trình OCOP.
- Phát biểu của các đại biểu:
+ Chủ thể, hộ SXKD, đại diện các cửa hàng, siêu thị.
+ Xã phát biểu (01 xã).
+ Huyện phát biểu (01 huyện).
+ Sở, ngành phát biểu.
+ Lãnh đạo tỉnh phát biểu.
- Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP.
- Ký kết các bản hợp đồng, ghi nhớ, cam kết về cung ứng, tiêu thụ sản
phẩm OCOP.
- Kết luận, bế mạc Hội nghị.
9. Các hoạt động bên lề Hội nghị: Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới
thiệu các sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình
OCOP trên địa bàn tỉnh (dự kiến 10 gian hàng).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh căn cứ Quyết định số 1726/QĐUBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán kinh
phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020, tỉnh
Thanh Hóa để tổ chức thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh
- Công tác hậu cần và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Hội nghị
thành công;
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xây dựng Clip
giới thiệu các sản phẩm OCOP;
- Chủ trì tham mưu xây dựng bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; xây dựng
Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phối, các Chủ thể
tham gia Chương trình OCOP chuẩn bị các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản
phẩm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiềm năng tại Hội nghị.
- Tham mưu cho UBND tỉnh mời: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh; các sở, ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ
quan truyền thông, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; 27 huyện thị xã, thành phố.
2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn
mới tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị.
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3. Sở Tài chính: Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
bố trí kinh phí để tổ chức Hội nghị.
4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan
thông tấn báo chí trong tỉnh, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí
Trung ương; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đưa tin, viết bài tuyên
truyền về Chương trình OCOP.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Mời Đại diện các xã có các sản phẩm OCOP trên địa bàn; các Chủ thể
tham gia Chương trình OCOP.
- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các Chủ thể
tham gia Chương trình OCOP chuẩn bị các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản
phẩm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiềm năng tại Hội nghị.
- Phối hợp với các đơn vị, Chủ thể chuẩn bị Bài tham luận tham gia tại
Hội nghị (dự kiến 06 bài tham luận)
- Riêng UBND Thành phố Thanh Hóa (nơi diễn ra Hội nghị): Phối hợp
với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đảm bảo công tác an ninh trật tự,
phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy; đảm bảo vệ sinh môi trường; y
tế; an toàn thực phẩm trong suốt thời gian Hội nghị diễn ra.
6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Văn
phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng Clip tổng kết Chương trình
OCOP; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa tin trước, trong và sau Hội nghị,
quảng bá về Chương trình OCOP.
7. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị tích cực tham gia phối
hợp với đơn vị chủ trì để triển khai tổ chức hội nghị đảm bảo tiến độ, chất
lượng, thành công tốt đẹp;
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình
mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thanh Hóa. Trong
quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị
kịp thời phản ánh về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo
cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (để báo cáo);
- VPĐP Nông thôn mới TW (để báo cáo);
- T.trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để thực hiện);
- VPĐP XD NTM tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

