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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem 
xét  Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” 
 
 
 

Ngày 06/6/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
cuộc họp xem xét Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai 
đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”, tham dự cuộc họp có đại diện lãnh 
đạo các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin 
và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Văn phòng điều phối 
Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh 
đạo UBND các huyện, thành phố. 

 Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Đề 
án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 
2020, định hướng đến năm 2030”, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự 
họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thời gian qua đã tích cực triển khai các bước lập đề án đầy đủ, nghiêm túc, 
khảo sát điều tra, đánh giá, xác định được hiện trạng, số lượng các sản phẩm có 
tiềm năng phát triển OCOP, đồng thời đã đề xuất được các nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện OCOP trên địa bàn tỉnh cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề 
cương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 
19/9/2018. Tuy nhiên tiến độ triển khai lập Đề án còn chậm, nội dung dự thảo Đề 
án còn nhiều vấn đề chưa rõ, có sự mâu thuẫn, cơ quan chủ trì còn lúng túng trong 
triển khai. 

 2. Để Đề án bảo đảm chất lượng, khả thi, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn - đơn vị chủ trì lập Đề án tiếp thu nghiêm túc, đầy 
đủ các ý kiến phát biểu tham gia của các đại biểu tại cuộc họp để biên tập, hoàn 
chỉnh lại Đề án, lưu ý một số nội dung sau:  

 - Thống nhất giai đoạn Đề án là 2019 – 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Biên tập gọn lại Đề án bảo đảm tính logic, mạch lạc, kết cấu hợp lý, giảm 
bớt các vấn đề trình bày lý luận, các nội dung về chính sách chỉ nêu tên chính 
sách dự kiến ban hành, không nêu cụ thể nội hàm chính sách do không thuộc thẩm 
quyền của UBND tỉnh và phải được xây dựng theo trình tự luật định. 

- Rà soát kỹ lại danh mục, số lượng hiện trạng các sản phẩm trên địa bàn, 
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lựa chọn các sản phẩm thực hiện OCOP phải thực sự đặc trưng, có lợi thế, tiêu 
biểu đại diện cho một xã, liên xã, vùng; có số lượng, giá trị tương đối lớn; các số 
liệu, thông tin về sản phẩm phải sát thực tế, phải khớp đúng giữa phần lời và phần 
bảng biểu; không nhất thiết phải đưa toàn bộ các sản phẩm điều tra hiện trạng 
hiện có trên địa bàn vào thực hiện OCOP để tránh dàn trải, không hiệu quả, không 
đảm bảo nguồn lực thực hiện. 

- Sắp xếp, chia danh mục các sản phẩm dự kiến thực hiện OCOP làm 03 
nhóm gồm: Nhóm ngành hàng chủ lực; nhóm ngành hàng có lợi thế và nhóm 
ngành hàng có tiềm năng để có sự ưu tiên hỗ trợ, tập trung chỉ đạo. 

- Đề xuất bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình cần bám sát chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 490/QĐ-TTg, thống nhất cấp tỉnh giao Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, Văn phòng điều 
phối Chương trình nông thôn mới là cơ quan giúp việc; cơ quan thường trực cấp 
huyện là phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế 
thành phố; cấp xã bố trí 01 công chức phụ trách Chương trình. 

- Kinh phí thực hiện Đề án cần tách rõ các nội dung chi thuộc nhiệm vụ của 
Ngân sách nhà nước, các nội dung chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa. 

- Bổ sung danh mục các sản phẩm sau tham gia OCOP: Sản phẩm gỗ đã 
chế biến của huyện Hữu Lũng, sản phẩm ngói của xã Quỳnh Sơn huyện Bắc 
Sơn…   

3. Các mốc thời gian cần bảo đảm 

- UBND các huyện, thành phố rà soát, gửi danh mục đăng ký sản phẩm địa 
phương tham gia OCOP chính thức cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
bằng văn bản trước ngày 15/6/2019. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh Đề án trình UBND 
tỉnh xem xét trước ngày 25/6/2019./. 
 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành, cơ quan: NN&PTNT, CT, TC, 
KH&ĐT, KH&CN, TN&MT, VHTT&DL, Y tế, 
LĐTB&XH, TT&TT; 
- Liên Minh hợp tác xã, Hội nông dân; 
- Văn phòng ĐP CTXDNTM tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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