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   Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện nội dung Công văn số 04/CV-VPĐP-OCOP ngày 16/01/2020 

của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Kon Tum về việc triển khai chu 

trình OCOP và đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình năm 2020.  

Để đảm bảo Chu trình OCOP được thực hiện theo đúng quy định (theo quy 

trình 6 bước quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-TTg, 

ngày 07/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ); đồng thời nhằm chủ động trong việc 

tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn cho các chủ thể tham gia vào chương 

trình triển khai thực hiện. UBND huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP đảm bảo theo đúng quy 

trình và tuân thủ đúng theo thời gian thực hiện các bước (Chi tiết thực hiện theo 

Hướng dẫn số: 03/HD-SNN-OCOP ngày 18/9/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(Chương trình OCOP) tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 

2030; và hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP). 

Khuyến khích các sản phẩm đặc trưng và có thế mạnh của địa phương để tham 

gia Chương trình OCOP (không giới hạn sản phẩm và lộ trình thực hiện như Đề 

án tại Quyết định 1392/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)
1
. 

- Nhằm kịp thời tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý 

Chương trình OCOP và các chủ thể tham gia OCOP trên địa bàn huyện năm 

2020, các xã, thị trấn sau khi triển khai thực hiện bước 1 (nhận ý tưởng sản 

phẩm) trên địa bàn vào tháng 02 năm 2020; yêu cầu UBND các xã, thị trấn: 

+ Tổng hợp các ý tưởng sản phẩm hoặc các sản phẩm có sẵn ngay tại địa 

phương do các chủ thể đăng ký. 

+ Tổng hợp tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các chủ thể OCOP 

(doanh nghiệp, HTX, THT, hộ kinh doanh cá thể…) đăng ký tham gia. 

                                                 
1
 Công văn số 05/VPĐP-OCOP ngày 21/01/2020 của Văn phòng điều phối tỉnh 



(Chi tiết theo mẫu biểu kèm theo) 

Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng NN&PTNT, kèm file điện tử 

qua địa chỉ Email: phongnongnghiepst@gmail.com) trước ngày 21/02/2020. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các chủ thể OCOP về trình tự, thủ tục 

thành lập, thủ tục đăng ký kinh doanh (nếu có). 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các xã, thị trấn. Tham mưu 

UBND huyện báo cáo Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh trước ngày 

24/02/2020. 

Yêu cầu Trưởng phòng NN&PTNT; Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch 

và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên;                                                                                     

- Lưu VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạnh 
    

mailto:phongnongnghiepst@gmail.com


BIỂU TỔNG HỢP Ý TƯỞNG SẢN PHẨM VÀ CÁC CHỦ THỂ THAM 

GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2020 
(Kèm theo Công văn số:       /UBND-TH, ngày       /     /2020 của UBND huyện Sa Thầy) 
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