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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

Số:      /KH-UBND

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

       Hồng Phong, ngày     tháng     năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện “Đề án OCOP tỉnh Hải Dương” trên địa bàn

                                 xã Hồng Phong năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Ninh Giang về việc thực hiện “Đề án OCOP tỉnh Hải Dương” trên địa 
bàn huyện Ninh Giang năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong xây dựng kế 
hoạch thực hiện Đề án OCOP tỉnh Hải Dương trên địa bàn xã Hồng Phong năm 
2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
- Năm 2022 toàn xã có ít nhất 01 sản phẩm được công nhận sản phẩm 

OCOP.
- Phối hợp trong công tác ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản 

phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án OCOP năm 2022 bám sát vào định 

hướng, quan điểm, mục tiêu Chương trình OCOP của Trung ương, của tỉnh và 
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn theo chức năng, nhiệm 
vụ tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ thể 
sản xuất thực hiện tốt các nội dung hoạt động của Đề án OCOP; phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của người dân, hộ gia đình sản xuất trong thực hiện Đề án 
OCOP để phát triển các sản phẩm OCOP đa dạng, nâng cao chất lượng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đăng ký, lựa chọn sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình 

OCOP
- UBND xã tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và hướng phát triển các 

sản phẩm chủ lực hiện có tại địa phương; tổng hợp các sản phẩm có ưu thế vượt 
trội, khả năng cạnh tranh, hướng dẫn các chủ thể (hộ gia đình, doanh nghiệp, 
hợp tác xã) đăng ký, đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm đăng ký thực 
hiện Đề án OCOP.

- Tổ chức đánh giá, lựa chọn các sản phẩm khả thi; lập danh sách các chủ 
thể đăng ký sản phẩm OCOP gửi về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và 
PTNT để UBND huyện xét, lựa chọn sản phẩm tham gia chương trình OCOP 
năm 2022.
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2. Công tác tuyên truyền, tập huấn về Chương trình OCOP
- Tham gia các buổi tuyên truyền, triển khai nội dung, cơ chế chính sách  

phát triển sản phẩm do tỉnh, huyện tổ chức.
- Cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng, ý 

nghĩa của Chương trình OCOP và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình 
OCOP trên địa bàn xã. 

- Xây dựng, tuyên truyền các tin bài trên Đài truyền thanh; phối hợp và 
tham gia các chương trình tập huấn, lớp đào tạo nghề cho tập thể, cá nhân, hộ 
gia đình sản xuất về Chương trình OCOP do tỉnh, huyện tổ chức.

3. Chuẩn hóa, nâng cấp và phát triển sản phẩm OCOP: 
Thực hiện theo Đề án, kế hoạch của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
3.1. Tư vấn chuẩn hóa sản phẩm:
Hỗ trợ kinh phí khảo sát, tư vấn xây dựng hồ sơ, tem bì nhãn mác, truy 

suất nguồn gốc, công bố chất lượng an toàn thực phẩm ...
3.2. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm:
Phát triển, đăng ký, xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên 

quan đến các sản phẩm OCOP theo kế hoạch của UBND tỉnh gồm:
- Hỗ trợ hướng dẫn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm.
- Hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ sơ công bố chất lượng (bao gồm cả phân 

tích chất lượng), mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc. 
- Hỗ trợ kinh phí hoàn thiện quy cách đóng gói, thiết kế, in bao bì, nhãn 

mác cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia Đề án OCOP.
3.3. Năm 2022, UBND tỉnh hỗ trợ tư vấn hoàn thiện hồ sơ sản phẩm 

tham gia chương trình OCOP cho ít nhất 50 sản phẩm. 
3.4. Triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ mua máy móc thiết 

bị, dây truyền sản xuất; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 
Thực hiện theo Kế hoạch số 4705/KH-UBND ngày 24/12/2021 của 

UBND tỉnh Hải Dương.
4. Tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP
 UBND xã phối hợp tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng OCOP cấp 

huyện căn cứ vào quy trình, bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP theo 
quy định tiến hành hướng dẫn các chủ thể lập hồ sơ đánh giá sản phẩm, lập danh 
sách kèm theo hồ sơ và mẫu sản phẩm có khả thi về Hội đồng đánh giá, xếp 
hạng OCOP cấp huyện qua cơ quan thường trực Hội đồng (Phòng Nông nghiệp 
và PTNT huyện) để xem xét, đánh giá, trình Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm.

5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Đề án Mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 4705/KH-UBND ngày 24/12/2021, 
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Kế hoạch thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương năm 2022; Kế 
hoạch số 28/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND huyện Ninh Giang.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức phụ trách nông nghiệp GTTL XDNTM xã
- Là  bộ phận Thường trực, tham mưu xây dựng kế hoạch và các văn bản, 

hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022 của xã theo định hướng, 
quan điểm, mục tiêu Chương trình OCOP của Trung Ương, của tỉnh, của huyện 
và tình hình thực tế tại địa phương.

- Tham mưu việc rà soát, đánh giá thực trạng các sản phẩm chủ lực hiện 
có tại địa phương; xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm có tiềm nằng, thế mạnh 
của địa phương. Hướng dẫn các chủ thể (hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã) 
đăng ký sản phẩm tham gia thực hiện Đề án OCOP.

- Lập danh sách tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét, lựa chọn sản phẩm 
tham gia chương trình OCOP năm 2022.

- Làm tốt công tác đăng ký tham gia tập huấn cho các chủ thể tham gia 
chương trình OCOP do huyện và tỉnh tổ chức.

- Tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, tổ chức chính trị, 
xã hội tại địa phương để triển khai thực hiện chương trình; tham mưu tổ chức 
quán triệt, tuyên truyền về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” đến 
các ban, ngành, chủ thể sản xuất và người dân về lợi ích, nguyên tắc, chu trình, 
các bước triển khai, tổ chức thực hiện.

2. Công chức Văn hóa - Thông tin xã
- Phối hợp với các ngành hướng dẫn tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, 

chủ thể tham gia đề án OCOP rà soát đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch 
phát triển các sản phẩm OCOP trên lĩnh vực dịch vụ du lịch; cung cấp thông tin 
và hướng dẫn các đơn vị lữ hành bố trí khách du lịch đến các điểm, trung tâm 
giới thiệu sản phẩm OCOP để quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm của địa 
phương.

- Tham mưu tốt công tác thông tin và truyền thông về chương trình “Mỗi 
xã một sản phẩm” trên địa bàn xã.

3. Trạm y tế xã
 Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các đơn vị 

sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định hiện hành trước khi đưa sản phẩm lưu 
thông trên thị trường.

4. Công chức Kế toán - Ngân sách xã
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Tham mưu kinh phí hỗ trợ vốn chương trình nông thôn mới hàng năm cho 
chương trình OCOP, hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ chương 
trình OCOP theo quy định. Tham mưu định hướng phát triển kinh tế tập thể (tổ hợp 
tác, hợp tác xã, doanh nghiệp) tham gia chương trình OCOP.

5. Đài truyền thanh xã
Tích cực thông tin tuyên truyền về chương trình, kế hoạch thực hiện đề án 

OCOP trên địa bàn xã; xây dựng chuyên mục truyền thanh về chương trình “Mỗi 
xã một sản phẩm” - Chương trình OCOP; phản ánh kịp thời những cách làm 
hay, tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn 
xã.

6. MTTQ và các đoàn thể, HTXDVNN xã và các thôn
Tăng cường phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động các chủ thể sản 

xuất tích cực tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; đầu tư sản xuất các 
sản phẩm OCOP theo kế hoạch. Vận động người dân sản xuất theo quy trình kỹ 
thuật, cung cấp cho thị trường các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo sạch, an toàn, 
kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng những tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm về sản xuất sản phẩm không an toàn để xử lý theo quy định của pháp 
luật.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện đề án OCOP tỉnh Hải Dương trên địa bàn 
xã Hồng Phong năm 2022. UBND xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 
xã; các thôn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện, Phòng NN&PTNT (để bc);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các CQ, ban, ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ  CHỦ TỊCH

      Đào Anh Tuấn
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