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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP  

            Số:  1807  /BĐH-OCOP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Quảng Trị, ngày  31  tháng  10  năm 2019 
   Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện  

        Chương trình OCOP năm 2019 

 

   

 Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Triển khai Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 

2020. Theo đó, Chi cục Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch 418/KH-PTNT 

ngày 14 tháng 10 năm 2019 về việc rà soát, tư vấn, hướng dẫn các chủ thể tham gia 

chương trình OCOP năm 2019 theo tinh thần và nội dung được quy định tại Quyết 

định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tiêu chí đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ban điều hành Chương 

trình OCOP tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo một số nội 

dung sau: 

1. Chỉ đạo Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan cấp huyện hỗ trợ các chủ thể 

tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019, sớm hoàn thiện hồ sơ theo 

đúng quy định dựa trên kết quả báo cáo thực trạng của Tổ tư vấn Chương trình 

OCOP tỉnh (báo cáo khảo sát truy cập website: http://chicucptnt.quangtri.gov.vn.); 

2. Khẩn trương triển khai các dự án hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm từ 

nguồn vốn được phân bổ theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND 

tỉnh; 

3. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình OCOP từ đầu năm đến hết 

tháng 10/2019 và kế hoạch triển khai đến hết tháng 12/2019. 

 Ban Điều hành Chương trình OCOP tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung nêu trên và gửi 

báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Điều hành OCOP tỉnh trước ngày 10/11/2019 (qua 

Chi cục Phát triển nông thôn).  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng BĐH: Hà Sỹ Đồng (B/cáo); 

- Sở NN&PTNT (B/c); 

- Chi cục PTNT (T/dõi); 

- Lưu: VT, OCOP, web. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Trần Thanh Hiền 
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