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Ngày 28/4, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ 
công bố quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận 
thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới. 
Thành phố Trà Vinh có tổng diện tích 
tự nhiên gần 68 km2, trong đó đất nông 
nghiệp chiếm gần 54% diện tích. 
Thành phố có xã Long Đức và 9 
phường, tổng dân số 112.738 người. 
Những năm qua, kinh tế thành phố đạt 
tốc độ tăng trưởng khá cao và bền 

vững. Thu nhập 
bình quân 
đầungười hơn 61 

triệu 
đồng/người/năm, 

tăng hơn 40 triệu 
đồng người/năm 
so với năm 2010. 
Năm 2019, xã Long 

Đức được công nhận là xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao đầu tiên của 
tỉnh. Đây là cơ sở để thành phố Trà 
Vinh được Thủ tướng Chính phủ công 
nhân hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới. 
Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn 
đề nghị thành phố Trà Vinh tiếp tục hỗ 
trợ người dân nông thôn nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần; vận dụng 
sáng tạo cơ chế, chính sách chung vào 
điều kiện cụ thể của địa phương để 
lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, bố trí hiệu 
quả các nguồn lực, từ đó hoàn thiện các 
tiêu chí kiểu mẫu chưa đạt và xây dựng 
thành công xã Long Đức đạt xã nông 
thôn mới kiểu mẫu. 
 

 
 
 
Bên cạnh đó, xã tập trung tái cơ cấu 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới bền vững, trên cơ sở đẩy 
mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ, gắn chặt sản 
xuất với thị trường, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia 
tăng trên sản phẩm; đồng thời thực 
hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị liên 
kết trong sản xuất đối với các sản phẩm 
chủ lực của địa phương như dừa, hoa 
kiểng, gà... Địa phương cũng tăng 
cường kêu gọi đầu tư xã hội hóa trong 
thực hiện các dự án phát triển du lịch 
như: Khunghỉ dưỡng tại Ao Bà Om, cù 
lao Long Trị, hay xóm bờ kênh văn hóa 
nông thôn mới... 
Tỉnh Trà Vinh hiện có 69/85 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao, 5/9 đơn vị 
cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới. 
Dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân đã 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh tặng Bằng khen; 15 tập thể và 
30 cá nhân được nhận Bằng khen của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Trà Vinh vì có thành tích tiêu biểu 
trong thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Thanh Hòa 
(Baotintuc.vn) 

 
 
 
 
 

Thành phố Trà Vinh hoàn thành xây dựng                 

nông thôn mới 
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Nhiều ý kiến tâm huyết đã được các đại 
biểu đưa ra tại hội thảo góp ý xây dựng 
khung chương trình và giải pháp thúc 
đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 
2021-2025. 
OCOP khơi dậy tiềm năng, thế mạnh 
địa phương 
Giai đoạn 2018-2020, đã có 2.961 chủ 
thể đăng ký tham gia Chương trình với 
6.210 sản phẩm. Cả nước hiện có 
4.733 sản phẩm OCOP được công nhận 
đạt 3 sao trở lên. Nguồn kinh phí huy 
động cho Chương trình OCOP của cả 
nước trong giai đoạn này là 22.845 tỷ 
đồng. 
Theo đề án Chương trình OCOP giai 
đoạn 2021-2025, cả nước phấn đấu có 
10.000 sản phẩm OCOP được công 
nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít 
nhất 3% sản phẩm OCOP đạt 5 sao. 
Tổng nguồn vốn thực hiện Chương 
trình dự kiến là 57.000 tỷ đồng, trong 
đó vốn do các tổ chức kinh tế đầu tư 
khoảng 11.400 tỷ đồng, còn lại là vốn 
vay tín dụng và các nguồn khác. 
Liên kết phát triển sản phẩm OCOP 
Theo các đại biểu, để sản phẩm OCOP 
phát triển bền vững, cần tổ chức sản 
xuất gắn với quy hoạch và phát triển 
vùng nguyên liệu đặc trưng của địa 
phương. Sản phẩm tham gia Chương 
trình OCOP là các sản phẩm hàng hóa 
có nguồn gốc địa phương, mang đặc 
trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa 
phương, đặc biệt là các sản phẩm đặc 
sản vùng miền, sản phẩm làng nghề 
nông thôn, dựa trên các thế mạnh, lợi 
thế về điều kiện tự nhiên, nguồn 
nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa 
của từng địa phương. 

 
 
 
Sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và 
điểm du lịch, dựa trên các lợi thế, thế 
mạnh về điều kiện tự nhiên, cảnh quan 
và văn hóa vùng miền của mỗi địa 
phương. 
Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, 
thời gian tới cần có cơ chế chính sách 
thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa 
sản phẩm OCOP, đầu tư khoa học công 
nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, 
mẫu mã, bao bì đóng gói, bảo quản. Đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng 
mạng lưới các cửa hàng quảng bá, bán 
sản phẩm OCOP. 
Song song đó 
là tăng cường 
công tác kiểm 
tra, kiểm soát 
vì sản phẩm 
OCOP có chất 
lượng tốt, 
nâng cao giá 
trị, nếu 
không kiểm soát sẽ bị làm giả, làm nhái. 
Phát triển sản phẩm OCOP góp phần 
tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành 
nghề và dịch vụ nông thôn nhằm phát 
triển kinh tế nông thôn trên cơ sở tăng 
cường ứng dụng chuyển đổi số và thúc 
đẩy kinh tế tuần hoàn, góp phần nâng 
cao thu nhập của người dân, bảo tồn 
các giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan và 
môi trường nông thôn, góp phần xây 
dựng nông thôn mới bền vững ở các địa 
phương. 

Đ.T. Chánh 
(Báo mới.com) 

 
 
 

Phấn đấu 10.000 sản phẩm OCOP chuẩn 3 sao trở lên 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn phối hợp Bộ Khoa học và Công 
nghệ, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ 
kết Chương trình Khoa học Công nghệ 
phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai 
đoạn 2016 – 2020 và đề xuất khung 
chương trình giai đoạn 2021 – 2025, 
Hội thảo góp ý xây dựng khung chương 
trình và giải pháp thúc đầy Chương 
trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025. 
Chương trình đã giới thiệu, chuyển 
giao hơn 60 mô hình ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất, xây dựng 
nông thôn mới. 
Chương trình 
Khoa học và Công 
nghệ phục vụ xây 
dựng nông thôn 
mới giai đoạn 
2016 - 2020 thực 
hiện theo Quyết 
định số 45/QĐ – 
TTg ngày 
12/01/2017 của 
Thủ tướng Chính 
phủ (trên cơ sở 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ 
– TTg ngày 05/01/2012), trong đó, 
một số nhiệm vụ được chuyển tiếp 
thực hiện trong 2 năm 2016 – 2017, 
đồng thời triển khai các nhiệm vụ của 
giai đoạn II từ năm 2018 – 2020. 
Theo ông Trần Thanh Nam – Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 
Chương trình Khoa học Công nghệ 
phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai 
đoạn 2016 – 2020, Chương trình đã 
giới thiệu, chuyển giao vào sản xuất các 
quy trình, giải pháp công nghệ, xây  
 

 
 
 
dựng hơn 60 mô hình ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất, 50 mô hình  
liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân 
theo chuỗi giá trị. 
Các đề tài, dự án đã tổ chức nhiều lớp 
đào tạo, tập huấn cho hàng nghìn cán 
bộ kỹ thuật địa phương và nông dân; 
tham gia đào tạo 34 nghiên cứu sinh 
tiến sĩ và học viên cao học. Các kết quả 
nghiên cứu đã đóng góp kịp thời cho 
Trung ương Đảng tổng kết 1 số vấn đề 
lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới; 
tổng kết Chương trình Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xây 
dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2010 – 
2019. 
Hội thảo cũng tổ 
chức đối thoại với 
các nhà tài trợ, tổ 
chức quốc tế về phát 
triển OCOP xanh 
theo hướng xuất 
khẩu, chuyển đổi số 
và thúc đẩy cơ giới 

hóa và chế biến quy mô nhỏ và trung 
bình; 
Khảo sát chủ thể OCOP và trung tâm 
giới thiệu ẩm thực, đặc sản, du lịch 
Đồng Tháp và vùng Đồng bằng Sông 
Cửu Long và giới thiệu đến các đại biểu, 
khách mời tuyến du lịch sinh thái trải 
nghiệm nâng cao ý thức cộng đồng về 
bảo vệ rừng tại Phú Quốc. 

Quang Hưng  
(Báo Đầu tư Online) 

 

 
 
 

Sơ kết Chương trình Khoa học Công nghệ nông thôn mới 

Giai đoạn 2016 – 2020 
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Hội chợ được tổ chức ở công viên Bạch 
Đằng của TP Phú Quốc (Kiên Giang) 
thu hút 32 gian hàng của gần 30 tỉnh, 
thành phố trên cả nước, đặc biệt là của 
12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia 
trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của 
địa phương. 
Sáng nay 26.4, tại TP Phú Quốc, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang 
khai mạc hội chợ triển lãm OCOP với 
chủ đề “Hương sắc miền Tây”. Tại đây, 
các đại biểu, khách du lịch sẽ được tìm 
hiểu, mua sắm những sản phẩm tiêu 
biểu, đặc trưng, chất lượng nhất của 
từng vùng miền, địa phương trong cả 
nước. 
Để đề xuất chủ trương và định hướng 
trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn phối 
hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 
Giang tổ chức Hội nghị sơ kết Chương 
trình khoa học, công nghệ phục vụ xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 
2020 và Hội thảo về góp ý xây dựng 
khung chương trình và giải pháp thúc 
đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 2021 
- 2025. Hội nghị nhằm trao đổi, lấy ý 
kiến của các Bộ, ngành và các địa 
phương về khung pháp lý cho Chương 
trình khoa học, công nghệ phục vụ xây 
dựng nông thôn mới và chương trình 
OCOP giai đoạn 2021 - 2025. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ông Nguyễn 
Minh Tiến, 
Chánh văn 
phòng điều phối 
nông thôn mới 
Trung ương cho 
biết phát triển 
sản phẩm OCOP 
đã trở thành một giải pháp quan trọng 
trong phát triển kinh tế nông thôn gắn 
với xây dựng nông thôn mới  
trong suốt 3 năm qua. Chương trình 
OCOP phát huy sự sáng tạo, nguồn lực 
và sự tham gia của cộng đồng, phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương để 
phát triển nhóm sản phẩm đặc sản, 
làng nghề nông thôn trên phạm vi làng, 
xã. 
Đến nay, cả nước đã hình thành hơn 
4.733 sản phẩm OCOP của 2.596 chủ 
thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã và 
cơ sở sản xuất. Hội chợ lần này, Kiên 
Giang tham gia với 21 sản phẩm là sản 
phẩm đặc trưng địa phương và sản 
phẩm OCOP. 

Nguyên Anh 
(Báo Lao động) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kiên Giang: Mang sản phẩm OCOP “Hương sắc miền 

Tây” đến Phú Quốc 
 

https://laodong.vn/xa-hoi/kien-giang-nhung-dieu-chinh-quy-hoach-quan-trong-tren-dao-phu-quoc-901601.ldo
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Triển khai Cuộc vận động 'Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, những năm qua, tỉnh 
Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều cách làm 
hay, sáng tạo. Từ việc khơi dậy sức dân, 
Mặt trận các cấp đã góp phần vào thành 
công xây dựng nông thôn mới của địa 
phương. 
Với sự triển khai đồng bộ, thống nhất 
từ tỉnh đến cơ sở, đến nay cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” trên 
địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào chiều 

sâu và được 
đông đảo 
các tầng lớp 
nhân dân 
hưởng ứng. 
Tại các địa 

phương, 
hoạt động 
của Mặt 

trận đã bám sát địa bàn dân cư, phát 
huy sức mạnh và sức sáng tạo của nhân 
dân bằng việc tiếp tục nhân rộng và 
duy trì hoạt động mô hình tự quản, 
phát triển các khu dân cư kiểu mẫu để 
thực hiện 5 nội dung của cuộc vận 
động. 
Để từng bước giải quyết vấn đề môi 
trường khu vực nông thôn, Mặt trận 
các cấp đã vào cuộc tuyên truyền, vận 
động các tầng lớp nhân dân đồng 
thuận, hưởng ứng tham gia xây dựng 
cải tạo cống, rãnh thoát nước, khắc 
phục ô nhiễm môi trường tại các khu 
dân cư. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh cho 
biết, với phương châm “nhà nước và  

 
 
 
nhân dân cùng bàn, cùng làm” “nơi nào 
dễ làm trước, khó làm sau và nhân dân 
đồng thuận cao thì làm” phong trào xây 
dựng cải tạo cống, rãnh thoát nước, 
khắc phục ô nhiễm môi trường tại các 
khu dân cư đã tạo nên sự đồng thuận 
cao, tạo ra sức lan tỏa lớn.  
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quá 
trình xây dựng rãnh thoát nước thải tại 
các địa phương nhận được sự đồng 
thuận cao từ phía người dân, đã có 
nhiều tập thể, cá nhân đóng góp thêm 
kinh phí, ngày công, mặt bằng xây dựng 
rãnh thoát nước. 
Việc xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh 
thoát nước đã nhận được sự đồng tình 
hưởng ứng của người dân. Theo thống 
kê, đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 
hơn 700 km cống, rãnh thoát nước 
được xây mới. Điều đó đã tạo nên diện 
mạo mới về cảnh quan môi trường 
đường làng, ngõ xóm, khu dân cư văn 
minh, cải thiện chất lượng môi trường, 
nâng cao chất lượng cuộc sống của 
nhân dân. 
Nỗ lực của Mặt trận các cấp đã góp 
phần góp phần nâng cao chất lượng các 
tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, toàn 
tỉnh Vĩnh Phúc có 4/9 huyện, thành 
phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn 
nông thôn mới trong đó có 2 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Anh Vũ 
(Báo Đại đoàn kết) 

 
 

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới 
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Ngày hội OCOP 2021 không chỉ là sân 
chơi cho các doanh nghiệp An Giang 
mà còn là nơi đồng hành cùng các tỉnh, 
thành phố trong cả nước nhằm quảng 
bá thương hiệu. 
Tối 22/4 tại TP Châu Đốc (An Giang) 
chính thức khai mạc Ngày hội Sản 
phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các 
tỉnh thành năm 2021. 
Sự kiện Ngày hội OCOP diễn ra từ ngày 
22-25/4/2021 thu hút hơn 150 gian 
hàng của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở 
sản xuất, làng nghề trong và ngoài 
tỉnh. Đây là dịp để 
các đơn vị giới thiệu, 
quảng bá, mở rộng 
thị trường và kết nối 
giao thương. Ngoài 
ra, trong khuôn khổ 
Ngày hội còn có các 
hoạt động nổi bật 
nhằm tạo sân chơi 
cho các doanh 
nghiệp và du khách như: Khai trương 
khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm 
OCOP, sản phẩm đặc trưng của 4 tỉnh, 
thành ABCD Mekong (An Giang, Bến 
Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp). Tọa đàm 
trao đổi một số giải pháp phát triển sản 
phẩm OCOP vào thị trường An Giang. 
Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh An Giang, Trưởng Ban tổ chức 
Ngày hội OCOP 2021 cho biết: Ngày hội 
sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng 
các tỉnh thành năm 2021 là động lực 
mạnh mẽ thúc đẩy kết nối cung - cầu 
hàng hóa giữa các nhà sản xuất và các 
đầu mối tiêu thụ, định hướng phát  
 

 
 
 
 
triển sản xuất sản phẩm theo nhu cầu 
phát triển của thị trường. Đẩy mạnh  
xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP 
và hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp 
tác hoàn thành chỉ tiêu chất lượng, 
nhãn hiệu của từng sản phẩm làm ra. 
Ông Trần Anh Thư, nhấn mạnh: An 
Giang rất vinh dự lần đầu tiên tổ chức 
Ngày hội OCOP 2021 nhằm giúp các 
doanh nghiệp càng có nhiều điều kiện 
thuận lợi trong việc giao thương, liên 
kết, hợp tác kinh doanh, đầu tư, quảng 
bá thương hiệu, sản phẩm của mình 

đến người tiêu dùng 
trong và ngoài tỉnh. 
Từng bước đưa sản 
phẩm thâm nhập vào 
thị trường nước bạn 
Campuchia. Ngày hội 
cũng sẽ là điểm đến 
tham quan, mua sắm 
của nhân dân tỉnh 
nhà, khách tham 

quan du lịch trên khắp cả nước. Đảm 
bảo thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm 
soát, phòng chống dịch, vừa đảm bảo 
phát triển kinh tế. 

Lê Hoàng Vũ 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Khai mạc ngày hội OCOP 2021 tại Châu Đốc 
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Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà 
Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít 
nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản 
phẩm đạt 3-4 sao. 
Trong năm 2020, tỉnh Cà Mau có 33 sản 
phẩm được công nhận, chứng nhận sản 
phẩm OCOP. Trong đó, có 3 sản phẩm 
đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 3 sao. 
Hầu hết các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà 
Mau chủ yếu là thuộc nhóm thực phẩm, 
đây hầu như được xem là các đặc sản 
nổi tiếng của tỉnh Cà Mau như: Cua, 
tôm, ba khía, thòi lòi… đều có mặt. 
Tỉnh Cà Mau đã xây dựng lộ trình thực 

hiện, phân 
công nhiệm 
vụ cụ thể, 
đồng thời 
triển khai 
đồng bộ các 
giải pháp, 
huy động 

các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án 
đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. Qua đó, xây dựng 
thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh Cà 
Mau, thực hiện tốt các hoạt động xúc 
tiến thương mại, mở rộng thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. 
Riêng năm 2021, tỉnh Cà Mau phát 
triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 
sản phẩm, trong đó, công nhận ít nhất 
30 sản phẩm đạt từ 3 – 4 sao. Đồng thời 
nâng hạng ít nhất 3 sản phẩm được 
công nhận trong năm 2020 từ 3 sao lên 
4 sao. 
 
 
 

 
 
 
Song song đó là phát triển và nâng cấp 
ít nhất 28 – 30 tổ chức kinh tế tham gia 
Chương trình OCOP. Có 100% cán bộ 
OCOP các cấp, 100% cán bộ lãnh đạo 
đương nhiệm các chủ thể OCOP và 50% 
người lao động OCOP với trình độ phù 
hợp cho từng đối tượng. 
Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 
2021 – 2025 là hơn 302 tỷ đồng, trong 
đó vốn chủ thể tham gia là hơn 102 tỷ 
đồng. Ngoài ra, còn lồng ghép nguồn 
vốn các chương trình, dự án trên địa 
bàn, nguồn vốn ngân sách và các nguồn 
vốn hợp pháp khác để tập trung phát 
triển sản xuất. 
Trong đó, chú trọng các sản phẩm 
truyền thống, sản phẩm lợi thế, có khả 
năng cạnh tranh trên thị trường, , góp 
phần phát triển kinh tế nông thôn. 
Đồng thời, hỗ trợ và tạo điều kiện 
thuận lợi để các chủ thể sản xuất phát 
triển bền vững các sản phẩm OCOP. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê 
Văn Sử, kiến nghị: Để thực hiện tốt 
chương trình giai đoạn 2021-2025, 
UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ NN-
PTNT, tăng nguồn lực đầu tư cho 
chương trình OCOP thông qua các 
chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng 
thời,  đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 
chuyên sâu, nhằm nâng cáo kiến thức, 
kỹ năng thực hiện Chương trình nhất là 
cấp cơ sở, chủ thể. 

Trọng Linh 
(Báo  Nông nghiệp Việt Nam) 

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP                          

giai đoạn 2021 – 2025 
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