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Dà N&g, ngay lrthang 3 nàm 2021

KE HOACII
Trin khai thiyc hin Chu'o'ng trInh Mi xA mt san phm (Chu'ong trinh
OCOP) trén dla bàn thành ph Ba Näng näm 2021
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I. M1JC BId, YEU CAU
1. Tip tiic tp trung dy manh Chwing trinh OCOP trên dja bàn thành
phô gàn vâi phát triên nông nghip do thj và du ljeh trén dja bàn thành phô, do
dO UBND các qun, huyn can u'u tiên dua ni dung Chwng trInh OCOP vào
chi.wng trInh, nhim v cOng tác trQng tam näm 2021 dê chU dng triên khai
thirc hin cóhieu qua Chi.xcmg trInh.
2'. Phân cOng nhiem vii cii th cho các Sâ, ngành, dja phuyng d trin khai
thirc hien Chucing trInh OCOP trên dja bàn thnh phô theo Dé an "Chi.rcrng trInh
mi xA mOt san phâm" trên dja bàn thành phô Dà Nng den nàm 2030 dà dtrçic
phê duyt.
3. Thông qua viec dánh giá, phân hang sàn phm OCOP d tao sir lan tOa,
,
dng 1rc den các tO chrc kinh tê tiêp tic nâng cap và hoàn thien các san phâm
dt chuân ba (03) sao, bôn (04) sao, nam (05) sao theo bO tiêu chI cUa ThU tiróng
ChInh phU ban hành.
II. MVC TIEU
1. Phn du phát trin san phm OCOP Dà Nng tr thành san phm chU
lirc, có uy tin, chat luçing và canh tranh trên thj tru&ng. Tp trung ho trçi phát
triên các chU the kinh té (ixu tiên pháttrien hçp tác xà, doanh nghip vera và nhO)
tham gia chixong trInh nhäm phát triên ni sinh vâ giá trj gia tang, dem 'ai l?i Ich
cong dOng dan Cu dja phuxng.
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2. CUng c& kien toàn bO may OCOP các cap, nh&t là cp huyn, cp xà
dam bão dU nguôn 1irc, kiên thirc, kinh nghim d trien khai chuong trmnh tai dja
phung. Phân dau 100% can bQ OCOP cap huyn, cap xâ duçc tp huân, cung
cap thông tin, tài lieu ye các nOi dung c bàn cUa Chuang trmnh, nhât là các bisâc
trong chu trinh OCOP.
3,. V phát trin san pMrn: Ph.n du h trq, hoàn thien h sa tham gia
dánh gM, phân hang và có ft nhat 10 -12 san phâm dt tir 3 sao tth len, trong do
huyn Hôa Vang It nhat 05 san phâm, cac qun con 1ai có It nEat 02 san pham.
Phân dâu cO san pham dat ttr 90 diem tth len dé tham gia dánh giá cap Trung
Ung dé dánh giá, phân hang san phâm 5 sao.
4. D.y manh xây dirngnang cp các dim, trüng tam ban hang OCOP,.
phán dãu phát trién tU 2-3 diem ban hang OCOP (ngoài san phm OCOP dja
phucmg, két nôi san pham OCOP cUa các ctja phirong khác trong thành phO, ke
cà cac san phâm OCOP cUa các dja phuang ngoài thành phô).
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5. Trong näm to chi'rc It nMt 02 hi ch, phiên ch OCOP dgii thiu,
quãng bá, lien kêt tiêu thi va bàn san phâm OCOP cüa thành phô. Phân dâu CO It
nhât 80% san phâm OCOP duc dánh giá, phan hang 3 sao näm 2020 có nhu
eâu tham gia Hi ehçy OCOP trong và ngoài thành phô duçic h trq tham gia.
III. NQI DUNG, NHIM VJ CmJ YEU
1. Tuyên truyn, htrO'ng dn và trin khai Chtroiig trinh OCOP
a) UBND eác qu.n, huyn thu trl thirc hien tuyen truyn, nâng cao nhn
tht'rc cho cong dOng, ngui dan và các chü the trên dja bàn ye Chuang trInh
OCOP, Chi do, hixàng dn UBND xa, phu&ng rà soát các san phâm tiêm näng
dê hixàng dn các chU the xây dirng 5' ttxông, phiicing an kinh doanh và tham gia
chi.rcing trInh.
b) Nghiên ciru, xây dung trang thông tin din t1r v OCOP cüa Dà Nng
(http://ocop.danang.gov.vn) d tra ciru, quãng bá thông tin các san phâm duçic
chfrng nhn OCOP cüa thành phô Dà Nng.
2. Cüng c h thong t chfrc
a) Tip tiic cUng C6, kin toàn b may can b phii trách Chucmg trinh
OCOP cap qun, huyn dO quãn 15', dieu hành ChucTng trInh OCOP theo huàng
chuyên nghip, gän vài hiu qua chixang tInh.
b) Rà soát, b6 trI can b có näng 1irc tham muu Chuang trInh OCOP các
cap; djnh k5' hang qu5' tO chrc hçp, kiOm tra, giám sat tiOn d thirc hien các cong
vic dO kjp thM chi dao tháo g& kho khàn, wang mac phát sinh trong qua trInh
thirc hin.
c) Cüng C6 và nâng cao hiu qua hoat dng cua HOi d6ng dánh giá, phân
hang san phâm cap qun, huyn và cap thãnh phô dO to chirc dánh giá, phân
hang san phâm theo quy djnh tai QuyOt djnh so 1048/QD-TTg ngày 21/8/2019
cüa ThU tuàng ChInh phü ye vic ban hành b tiêu chI dánh giá, phãn hang san.
phâm Chxcng trInh môi xa mt san phâm và Quyet djnh so 781/QD-TTg ngày
08 tháng 6 nAm 2020 cüa Thu tisâng ChInh phü.
3. H trç, phát trin san phm OCOP
a) Tp trung h trq, nâng cp các san phm d duqc dánh giá, phân hang
san phm OCOP nàm 2020 cUa thành phô. Nghiên can, 1ra ch9n và huang dan
chCi the 1%ra ch9n san phâm dat 4 sao tiOm näng dO chuân hóa, hoàn thien tham
gia dánh giá, phân hang san phâm cap Trung ung.
b) Huâng dn cac chU th6 cia duçic dánh giá phân hang dat tir 3 sao trO iOn
thirc hin gan nhan hiu chng nhn san phâm OCOP Vit Nam theo dung quy
djnh tai Quyet djnh so 1 162/QD-VPDP-OCOP ngày 17 tháng 9 nam 2020 cua
Van phOng diêu phôi NOng thôn mâi Trung uang vO vic Ban hânh Quy chê
quãn 15' và sir diing nhan hiu chCrng nhn san phâm OCOP Vit Nam.
c) Tiép tiic rà soát, khuyn khIch các san phm nm trong danh m1ic san
phâm dr kiên tham gia Chixang trInh OCOP tai Phii 1itc I, II ban hành kern
Quyet dnh so 2276/QD-UBND ngày 23/05/2019 cUa UBND thành phO
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Nng va các san phm mâi, tim nàng xây dirng tuâng, phwing an kinh doanh dê tham gia chucxng trinh OCOP.
d) Tp trung pháttrin san phm OCOP theo hu'âng lien kt chui; hcrp
tác, lien ket tr khâu san xut, so chê biên den tiêu thi d gia tang giá trj, dáp
rng tiêu chuân và nhu câu thj trng. Dc bit, quan tam hxàng din các san
phâm san xuât theo tiêu chuân Global GAP, Organic, GMP, HACCP, ISO... dê
san phâm OCOP dam bão các quy djnh ye chat krçxng san phâm.
e) Nghiên ciru, x.y dirng thI dim mô hInh lang van hóa du ljch gn vâi
phát triên san phâm nông nghip truyên thông, nông nghip hfl'u Ca, san phâm
OCOP dé t1rng buâc hlnh thành chui giá trj du ljch nông nghip.
4. Dy mnh hot dng xüc tie11 thiro'ng mi san phm OCOP
a) D.y mtnh cong tác xüc tin thrnng mai di vâi san phAm OCOP dA
thxcic UBND thành phô có Quyet djnh cOng nhn nhäm quáng bá hlnh ãnh
OCOP, kêt nOi tiOu th%1 san phâm OCOP cUa Dà Nang.
b) Tp trung du tix Trung tam OCOP cp qun, huyn, phát trinInâng
cap các diem ban hang OCOP tai các xJphung dê day mnh các hot dng
quãng abs, xc tiên thumg mai dôi vOi san phâm OCOP, san phãm chü 1irc, dc
trixng cUa thành phô.
c) Djnh k' th chirc Chixong trinh trin lam, kt ni tiêu thi san phrn
OCOP va ru tiên ho trçl các chü the ocop tham gia cac HOi ch? triên lam,
phiên chçi, hi nghj kêt nôi cung - câu san phâm OCOP trong và ngoài thãnh
phô.
d) T chrc các Doàn tham quan h9c tp kinh nghim trin khai Chucing
trInh OCOP tai các dja pherong trong nixc, các doàn cong tác th1rc hin kêt noi
cung câu, giài thieu san phâm OCOP Dà Nng tai các khu c, dja phixang
trong nuàc.
5. Dánh giá, phân hng san phm OCOP
a) D6i vi cp qun, huyn
UBND qun, huyn tip nhn h sa, th chirc Hi dng dánh giá cp
huyn, hoàn thin va chuyen ho so, san phãm mu dOi vói san ph.m dat tr 50
diem tr& len de gii Sâ Nông nghip vã Phát triên nông thôn — Ca quan Thu&ng
trirc Hi dong cap thânhph&dnghdánhgiá,phan.hang. cp thành phô. Th?ji
gian chia 02 dçt:
Dçt 1: Truâcngày 10 tháng 05 nàm 2021
Dçit 2: Tnxâc ngày 10 tháng 09 näm 2021
b) Di vâi cp thành ph6
Trên co sâ he so tham giá cüa UBND qun, huyn th chüc HQi deng dánh
giá, phân hang san phâm OCOP cap thành phô, thai gian chia 02 dcit nhu sau:
Dçit 1: Truâcngày 15 tháng7nam 2021
Dçt 2: Truc ngày 30 tháng 11 nm 2021
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c) Trén ca sO' két qua dánh iá, phân hang san phm cp thành ph& hoàn
chinh ho sc san phâm dt tr 90 den 100 diem de tham gia dánh giá, phân hang
sãnphâm cap Trung Uang.
6. Kinh phi thitc hin
a) Di vâi cp thành ph6: Các Ca quan, dan v lien quan sirdiing tr ngun
d1r ton kinh phi thirc hin Chuong trinh OCOP näm 2021 và lông ghép cüng
vOi các chuang trinh khuyen nông, khuyen công, xüc tiên thi..rong mai, h trçY doi
mài cong ngh. . . dà ducc UBND thành phô giao tai Quyêt djnh so 4858/QDUBND ngày 14 tháng 12 nàm 2020.
b) D6i vO'i cp qun, huyn: Sir diing ti ngun kinh phi ngân sách thành
phô bô sung có miic tiêu tai Quyet djnh sO 4858/QD-UBND ngày 14 tháng 12
näm 2020 cüa UBND thàrih phO dé triën khai thrc hin Chizong trInh OCOP
nàm 2021.
c) Ni dung chi và mirc chi: Các ca quan, dan vj, dja phirang thirc hien
theo quy djnh tai Nghj quyêt so 329/2020/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 näm
2020 cüa HDND thành phô quy djnh ye mt sO chInh sách h trçy phát triên nông
nghip, nông thôn trên dja bàn thành phô Dà nng va cac v.n bàn huâng dn cüa
ca quan có thâm quyên ye nOi dung chi, mire chi cO lien quan den Chuang trmnh
OCOP.
IV. TO ciiU'c TIIIJ'C H1N
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1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn
a) ChU trI, phi hcTp vâi các ca quan có lien quan trin khai các ni dung
Chuong trinh OCOP nãm 2021 trên dja bàn thànhphô vâi vai trô là co quan
thithng tryc. CUng co, kin toàn To giüp vic HOi dOng d tiêp tiic lam vic vâi
trng qun, huyn dê kiem tra, tu van, huàng dn vic rà soát, xác djnh san pharn
däng k tham gia Chuang trinh, dông thii hixàng dan cho các chU the san xuât
ye phát triên, hoàn thin san phâm va các ni dung lien quan khác nhäm thirc.
hin tot Chucing trinh OCOP näm 2021.
b) ChU trI tham muu UBND thành ph t ch't'rc dánh giá, phãn hang san
phâm OCOP theo dung quy djnh, thirc hien cong bO cong khai san pham; tham
muu tO chi.'rc trao giây chirng nhn cho các san phârn du?c cong nhn san phâm
OCOP; phôi hqp vO'i UBND qun, huyn huàng dn các chü the san xuât th%rc
hin vic sü diing và in logo trên san phâm duçic cOng nhn theo dung quy djnh
hin hành.
c) Phi hqp vâi SO' Cong Thuong, tham muu trin khai phát trin trung
tam, diem ban hang, cira hang OCOP a nhng dja phuang CO dü diêu kin theo
lieu chI t?i Quyet djnh so 920!QD-BCT ngày 16 thán 4 nm 2019 cüa B
truO'ngBô Cong Thirang vã phOi hcp thirc hin truy xuât nguôn gôc, thông tin
san phâm OCOP.
d) Tp trung uu tien sir dvng kinh phi sir nghip thUy san nông lam d h
trq phát trien chui giã trj san pham, h trq san phâm nông nghip san xuât theo,,.
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tiêu chun VietOAP và ttwng dixo'ng; h trçi các chü th OCOP theo Nghj quyt
329/NQ-HDND cUa HOi dông nhân dan thành phô.
e) Ph6i hçip vOi các nganh lien quan d thrc hin cong tác k&n,i,h tr?
các chü the OCOP trong vic chuânhóa, hoàn thin, nâng cap san phâm dat
chuân do xuât khâu ra thj trung quôc tO và tham gia các hott dng xUc tiên
thuo'ng rnai, kOt noi cung câu san phâm OCOP tai GaG dja phuo'ng trong, ngoài
thànhphô vã quôctO.
2. S& Cong Thuo'ng
a) ChU trI t chirc các hoat dng xic tin thuang mai, kt n6i tiOu thij cac
san phm OCOP; cãc hoat dng khuyen Gong, thông tin thj trtrng trong nuâc và
quôc tO lien quan dOn san phâm OCOP.
b) Lng ghép kinh phI d b6 trI trong dir toán näm 2021 d h trq các chü
the dâu tu thiOt bj, nâng cap san hâm theo chuyn trInh khuyOn công, h trçi xiic
tiOn thuang mai, kOt noi cung - câu, ho trçi diem giài thiu, ban san phâm OCOP
vâ các nOi dung M trçi khác tr các chucing trmnh, dr an cüa S&.
c) Tè chrc các bui tip xüc, gp g giüa siOu th, trung tam mua sm vOi
doanh nghip, CG sâ san xuât san hâm dat OCOP nhm kOt nOi, tiOu thii san
phâm. To ch(rc kOt noi các san phâm OCOP vào các diem giOi thiu, ban san
phâm OCOP và h trçi triOn khai dixa các san phâm OCOP len San Thucing mai
din tCr thành phô (danangtrade.com.vn).
d) Ph6i hqp cang Nông nghip và Phát trin nông thôn, tham muu, huàng
dn các dja phixcing triên khai phát triOn trung tam, diOm ban hang, ci'ra hang
OCOP a nhctng dja phucing có dU diêu kin theo tiêu chI t?i Quyêt djnh sO
920/QD-BCT ngày 16 tháng 4 nàm 2019 cüa BO tmâng BO Cong Thrnmg.
3. Sr Khoa hçc và Cong ngh
a) Tham muu Chuang trmnh phát trin tài san trI tu tren dja bàn thành phó
Dà Nang den näm 2030, trong dO cO san phâm gän vâi Chucing trInh OCOP.
b) H trçl, huàn dn cho cãc dja phxang, các chU th thijc hin các hoat
dng ye tieu chuãn chat luvng, dang k bao h quyên sâ hüu trI tue, tu van phát
trin nhan hiu sn phm OCOP, ghi nhn hang hóa, sir diing ma so ma vach,
truy xuât nguOn gOc theo quy djnh
c) [lu tiOn sCr diing kinh phi d b6 trI d h trçY các chü th du tt.r di mâi
cong ngh, thirc hin chuân hóa san phâm dam bao eác tiêu chuân, do lu&ng
chat hrng, sâ hu trI tue, dôi mâi cong
khai nghip dôi mâi sang tao dôi
vâi san phâm OCOP trOn da ban thành phO.
4. SO'Yt
a) Ph6i hp trin khai thirc hin chiwng trmnh d6i vâi sn phm duc 1iu;
tham gia tO chic dánh gia, phân hang dôi vâi nhóm san phâm dc lieu; thirc
hin các dO tài nghiên ci'ru khoa h9c dnahs giá tac ding cüa các san phâm có
nguOn gôc ttr duçc 1iu,.. .nhäm phi viii ChucTng trinh OCOP.
5. S& Du 1jch,
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a) H trçY th chirc kinh th, nhóm cong dông nghien cru phát trin, quãng
bá các san phm djch vi du ljch cong dong và diem du 1ch theo BO Tiêu chI san
phâm OCOP, quang ba, xuc tiên ma rông cac tour, tuyen du lich kêt nôi vcn cac
trung tam, cac vüng san xu& san phâm OCOP;
b) Ph6i hçip, h trç UBND huyn Hàa yang nghien cU'u, xay drng thI
diem mô hInh lang van hóa du ljch gàn vâi phát triên bão ton lang nghe, nghê
truyên thông, san phâm nong nghip h0u co, san ph.m OCOP.
6. S& Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh — Truyn hinh
thành ph, Báo Ba Nng
a) Ph6i hcxp vOl SO Nông nghip và Phát trin nông thôn trin khai i'rng
drng cong ngh thông tin trong quãn 1 các san phâm OCOP.
b) PMi hcip vOi eác SO, ngành lien quan trin kbai cac boat dng thông
tin, tuyen truyên ye Chuang trmnh OCOP, dc bit tuyen truyên, quáng bánhting
san phâm duçc LTBND thành phô cong nhn, phân hang; nhi:tng gucing diên hinh
lien lien, mO hinh san xuât tiêu biêu, nhQng các lam hay, sang tao trong Chirong
trmnh OCOP.
c) Phi hçrp, h trçr trin khai lrng dicing cong ngh thông tin trong quãn 1)
các san phâm OCOP. Phôi hçp, h trçi xây drng trang thông tin din tO ye
OCOP cüa Dã Nkg (http://ocop.danang.gov.vn) dêtra cOu, quãng bá thông tin
các san phâm dixçic chOng nhn OCOP cUa thành phô Dà Nng.
7. Sr Tãi nguyen và Môi trtrông
a) Tang ci.rOng huOng dk, kim tra các dja phiro'ng, cac chU th san xut
thirc hin các quy djnh cüa Nhà nixOc dOi vOi môi tnr&ng.
b) HtrOng dk dánh giá tác dng mOi trirOng và k hoach bão v môi
trung theo dung quy djnh hin hành.
8. Ban Quãn 1 An toàn thiyc phm thãnh ph
a) Ph6i hp,h tr thirc hin kim nghim chit krng san phm OCOP d
phiic vi cho HOi dông dánh giá, phân hang san phâm OCOP cap thành phô.
b) Tp trung thirc hien cong tác kim tra, kim soát an toãn thrc phrn d&
vOi các san phâm tham gia Chi.rang trmnh OCOP; ho trçi các to chOc kinh te, h
san xuât th'çrc hin các quy djnh lien quan den an toân thrc phâm, dang k cOng
bô chat hrng san phâm, chOng nhan san phâm an toãn.
9. Sr K hoch và Bâu tu', S& Tài chInh
Trên Ca sO d nghj cUa các ngành, dja phirnng, tham muu cong tác phãn
bô, bô trI kinh phi dé các SO, ngânh va UBND qun, huyn thrc hien Chuo'ng
trInh OCOP d bão theo dOng nOi dung Kê hoach nay va cac quy djnh pháp
1ut hin hãnh. CO lien quan.
10. UBND các qun, huyn
a) Dy manh cOng tác thông tin, tuyen truyn v Chi..ron trinh OCOP;
huOng dan cQng dông, dan cu de xuât tuOng san phâm. COng cô, kiin toãn B
may chi dao, diêu hành chuang trInh OCOP; bô tn can bO tham muu, giOp vi
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theo hisàng chuyên nghip, có kin thie, kinh nghip trong vic trin khai thirc
hiên Chucng trInh OCOP trên dja bàn.
•
b) Chi do UBND xà, phuong can cir vào phiwng an kinh doanh, thirc t
cüa các chU the dé xác nhan ye t' l lao dQng, nguyen lieu dja phucing theo quy
djnh tti Quyêt djnh so 78 l/QD-TTg ngày 08/6/2020 cUa Thu tuâng ChInh phü.
c) Xây dirng K hoch trin khai thirc hin có hieu qua ChLran trInh
OCOP näm 2021 ti các dja phung; to chrc dánh giá, phân h.ng san phâm cap
qun, huyn, la ch9n các san phârn dt ba (03) sao cap qun, huyn tham gia,
dánh giá, xêp h.ng tai cap thành phO dam bão chat luçing, tiên d.
d) Thuing xuyên kim tra thirc t san xut, tu van, huàng dn chU th
phát triên san phm tuan thu d'ttng các buOc cUa Chu trInh OCOP, chü vic
triên khai san xuât phãi dam bào phung an san xuât kinh doanh cUa chU the dâ
xay drng.
e) Chu trI th chi'rc huâng dn các chü th OCOP d duçic cong nhn, phãn
hang cap thành phô th1rc hin vic sfx di1ng, in logo san phâm OCOP ducc cong
nhan dam bào dung quy djnh hin hành; thrc hin vic kiêm tra san phâm hang
nAm cüa các chü the trên dja bàn, dê xuât xir l các chü the vi phm quy chê si~
diing nhn hiu Logo OCOP và các quy djnh khác cUa pháp lust.
g) UBND huyn Hôa Yang chU trI phói hçp vài Sâ Du ljch, Sâ Van boa
va The thao va các don vj lien quan nghiên ciru, xay dirng thI diem mô hInh lang
van hóa du ljch theo BO Tiêu chI san phâm OCOP.
h) Uu tiên b6 trI kinh phi tr ngân sách qun, huyn d thrc hin h trçy
san phâm OCOP và triên khai Chuang trmnh OCOP cüng nhu to chüc, tham gia
các hoat dng xic tien thucing mi dê giâi thiu, quáng bá san phâm OCOP trên
dja bàn qun, huyn.
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Trên day là K hoch trin khai ChucTng trinh Mi xà mQt san phm thành
phó Dà Nang nam 2021, yeu câu cc SO', ban, ngành, Chü tjch UBND các qun,
huyn và các don vj lien quan triên khai th'çrc hin. Trong qua. trIrth thrc hin
neu cO wang mac de nghj pháo ánh bang van bàn ye s Nông nghip va Phát
trin nông thOn dé tong h?p, báo cáo UBND thãnh phô xem xét, quyet djnh/
Nih nhn:
TI' Thành i'iy, TI' HDND TP;
VP Diu ph6i NTM TW;
CT và cáo PCT UBND TP;
Cáo So, ban, ngành;
UBND cáo qun, huyn;
Dài PT-TH Dà Nng;
VP DP NTM DN;
Luu VT, KT, SO NN& PTNT.
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