
 

1 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

  

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 
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Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm 

 

hực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 

07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 

CHương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2018-2020; Quyết định số 01/QĐ-BCDDTW ngày 

22/8/2018, giai đoạn 2016-2020 về ban hành Kế hoạch 

triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2018-2020 (Chương trình OCOP); 

 

Ngày 12/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã có văn bản số 9654/BNN-VPĐP gửi Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố Trung ương, theo đó Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Trưởng Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển 

khai nhanh một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ triển 

khai Chương trình OCOP theo kế hoạch đã phê duyệt. 

 

1. Hoàn thành xây dựng Đề án và Kế hoạch triển khai 

Chương trình OCOP trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo đúng tiến độ. 

2. Kiện toàn tổ chức triển khai Chương trình OCOP; 

sớm tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn sản phẩm 

lợi thế của từng xã huyện để xúc tiến triển khai chu 

trình OCOP, tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm 

cấp tình, kịp tham gia các hoạt động xúc tiến 

thương mại cấp quốc gia, tham gia cuộc thi ddanhs 

giá sản phẩm OCOP quốc gia vào cuối năm 2019. 

3. Cân đối bổ sung nguồn lực để triển khai có hiệu 

quả Chương trình OCOP. 

4. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình 

COOP trong năm 2018 

 

TTHTQT 

 

 

Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới đầu 

tiên của tỉnh Hà Tĩnh 

au 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, Nghi Xuân đã huy động 

nguồn lực gần 2.600 tỷ đồng, trong đó, ngân sách 

nhà nước và nguồn vốn lồng ghép gần 900 tỷ đồng, vốn 

tín dụng gần 900 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 145 tỷ 

đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa trên 450 tỷ 

đồng… Đến nay, huyện Nghi Xuân đã có 17/17 xã được 

UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 

T 

S 
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9/9 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm: quy 

hoạch, giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, sản 

xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội. 

Các xã sau khi đạt chuẩn đều tiếp tục nỗ lực nâng mức 

chuẩn lên tầm cao mới, nhất là về xây dựng khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

 

Trong đó, toàn Huyện có 9.537/28.458 hộ dân được lấy ý 

kiến thăm dò về chỉ số hài lòng với 9 tiêu chí đạt chuẩn  

huyện nông thôn mới, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy 

lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh 

trật tự xã hội. Theo đó, 9/9 tiêu chí này đạt tỷ lệ 34%, cao 

hơn hẳn so với mức quy định (mức quy định từ 20%-

25%). 

 

Có thể nói, tham gia vào chương trình xây dựng nông 

thôn mới, diện mạo huyện nông thôn Nghi Xuân có nhiều 

thay đổi: Cơ sở vật chất hạ tầng được nâng cao đảm bảo 

đạt chuẩn, đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất văn hóa xã 

và các thôn, đường giao thông trục thôn, xóm; môi 

trường cảnh quan có nhiều chuyển biến rõ rệt, phong 

trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn 

mẫu từng bước đi vào chiều sâu.../. 

 

Anh Quyền 

(Báo Kinh tế và Dự báo) 

 

 

Huyện Việt Yên (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới 

 

Tối 14/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức trọng thể lễ đón 

nhận và công bố huyện Việt Yên (Bắc Giang) đạt chuẩn 

nông thôn mới (NTM). Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh dự. 
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Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy 

Bùi Văn Hải trao Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM 

năm 2018 cho lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ huyện Việt Yên 

Sau 8 năm, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên 

địa bàn đạt hơn 2,9 nghìn tỷ đồng; trong đó nhân dân 

đóng góp hơn 215 tỷ đồng và hiến hàng trăm nghìn m2 

đất, hàng nghìn ngày công để xây dựng các công trình 

phúc lợi.  

Huyện không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây 

dựng NTM. Hạ tầng giao thông được nâng cấp, tỷ lệ 

đường xã, liên xã được cứng hóa đạt 98,06% (tăng 40% 

so với năm 2011); trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm 

92,4%, la ng va n ho a la  81,2%. Ty  le   người dân tham gia 

bảo hiểm y tế đạt 97,3%.  

Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất rau 

củ quả ứng dụng công nghệ cao. Các công trình y tế, giáo 

dục, văn hóa được xây mới, nâng cấp. Thu nhập bình 

quân năm 2018 ước đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 

2,3 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,13%.  

Với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và 

nhân dân địa phương, tháng 6- 2018, Việt Yên hoàn 

thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Ngày 8/11/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Việt 

Yên đạt chuẩn NTM, là huyện đầu tiên của tỉnh và thứ 56 

của toàn quốc về đích.  

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân huyện Việt Yên tiếp tục thi đua, nâng chất lượng các 

tiêu chí, tiến tới xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. Huyện 

phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người 

khu vực nông thôn đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm; có 

7- 8 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đưa huyện 

Việt Yên trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025.  

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chúc mừng thành tích Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang nói chung, 

huyện Việt Yên nói riêng đạt được trong thời gian qua. 

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Giang và huyện Việt Yên 

tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng 

NTM gắn với quy hoạch phát triển KT-XH của địa 
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phương; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trên 

cơ sở phát huy dân chủ, vai trò làm chủ của cộng đồng 

dân cư. Tập trung rà soát nâng cao từng tiêu chí, nhất là 

các tiêu chí khó như thu nhập, an ninh trật tự, bảo đảm 

môi trường cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh thưởng số tiền 1 tỷ đồng và 

tặng Cờ thi đua cho cán bộ, nhân dân huyện; tặng Bằng 

khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào xây dựng NTM. 

Báo Nông nghiệp Việt Nam 

 

Giới thiệu Dự án Quản lý cộng đồng trong Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Than 

Uyên, Tỉnh Lai Châu 

gày 13/12, tại huyện Than Uyên. Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lai Châu và 

UBND huyện Than Uyên tổ chức Hội thảo "Giới thiệu Dự 

án Quản lý cộng đồng trong Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới" do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới 

(BFDW) tài trợ. Chủ trì Hội thảo Ông Nguyễn Minh Tiến - 

Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương, bà Bùi Thị Kim - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển vì phụ nữ và trẻ em (DWC). 

Mục đích của Dự án tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực 

và vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây 

dựng nông thôn mới, nhất là tạo điều kiện cho người dân 

và cộng đồng triển khai các công trình, dự án ở cấp thôn, 

bản, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu, 

huyện Than Uyên, lãnh đạo 2 xã Phúc Than và Ta Gia và 

đại diện người dân các thôn trên địa bàn xã. 

 
TTHTQT 

N 
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Kỳ Sơn (Hòa Bình): Hạ tầng đổi mới từ Nông thôn 

mới 

ỳ Sơn có nguồn tài nguyên phong phú, giao thông 

đường thủy và bộ thuận lợi trong việc giao 

thương, đi lại. Huyện có lượng lao động trẻ dồi 

dào cùng với 1.000ha đất canh tác phù sa màu mỡ... Tuy 

nhiên, Kỳ Sơn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như 

78% núi có độ dốc lớn, chỉ 22% là đất ruộng, số người 

lao động chưa qua đào tạo còn cao chủ yếu là người dân 

tộc thiểu số Tày, Mường, Dao, Thái… cơ sở vật chất còn 

nghèo nàn nên việc hoàn thành các tiêu chí trong thực 

hiện xây dựng NTM không phải đơn giản. 

 

Nhờ những quyết sách đúng đắn của huyện ủy, UBND 

huyện, sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể, cùng với 

sự đồng thuận của người dân Chương trình xây dựng 

NTM đã thay đổi tích cực. 

 

Nhân dân đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng 

NTM tự giác đầu tư, nâng cấp chỉnh trang nhà cửa đường 

làng ngõ xóm, đóng góp ngày công hiến đất để làm đường 

giao thông và các công trình hạ tầng nông thôn khác. 

Huyện Kỳ Sơn đã thực sự khoác lên mình diện mạo mới,  

cơ sở hạ tầng đã khang trang, sạch đẹp hơn, góp phần  

vào phát triển kinh tế của huyện có nhiều khởi sắc. 

 

Nói về sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, ban, ngành 

địa phương phải kể đến Ban chỉ huy Quân sự huyện, tập 

trung xây dựng các công trình NTM gắn với thế trận quân 

sự trong khu vực phòng thủ, đã huy động 57 hộ hiến đất 

với gần 7.000m2, hơn 2.000 lượt ngày công. Từ đó, đã 

hoàn thành được 3 nhánh đường, dài gần 2.000m, kè 

100m3 đá đoạn đường bê tông cũ bị sạt lở… 

 

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã huy 

động được khoảng 14.000 ngày công phát dọn đường 

giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh đường 

làng ngõ xóm được trên 23.000m, hiến đất để làm đường 

giao thông và các công trình hạ tầng nông thôn khác trên 

6.000m2…  

 

K 
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Huyện luôn coi trọng, dành nguồn kinh phí để phát triển 

hạ tầng. Tổng nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa nâng cấp 

và làm mới đường giao thông nông thôn dự kiến trên 1 tỷ 

đồng, làm mới được 0,5km đường trục thôn và liên thôn. 

Cùng với đó, thủy lợi được tập trung đầu tư cải tạo nâng 

cấp cơ bản đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản 

xuất, chủ động được 85% tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp 

được tưới tiêu, chủ động nạo vét đào đắp hơn 10,3 nghìn 

m3, phát dọn kênh mương gần 36 nghìn m2, tổng ngày 

công huy động trên 10 nghìn lượt. 

 

Đối với tiêu chí sử dụng điện 100% số hộ dân thuộc 

huyện được sử dụng điện thường xuyên an toàn. Tỷ lệ 

người dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt 80%. 

 
                                                                                Khánh Huyền 

(Báo ĐT Bộ Xây dựng)                                                                     
 
 
 

Hướng đến xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 

 

ên cạnh việc tiếp tục xây dựng các xã, huyện đạt 

chuẩn NTM theo kế hoạch, tỉnh Kiên Giang còn 

triển khai chọn các xã đã được công nhận để làm 

xã điểm xây dựng thành xã NTM nâng cao, kiểu mẫu giai 

đoạn từ nay đến năm 2020, theo đúng phương châm là 

“chương trình xây dựng NTM có khởi đầu chứ không có 

điểm dừng”. 

 

Ông Đỗ Minh Nhựt, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho 

biết, để triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, 

thời gian tới Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã chọn 10 

xã trên toàn tỉnh để làm xã điểm thực hiện. Đang chờ Hội 

đồng nhân dân tỉnh họp ban hành nghị quyết thông qua. 

Đây là cơ sở để các địa phương căn cứ, đăng ký thực hiện. 

Huyện Giồng Riềng đang dẫn đầu tỉnh Kiên Giang về số 

xã được công nhận đạt chuẩn NTM, với 15/18 xã đạt 

19/19 tiêu chí, trong đó có 11 xã đã được công nhận 

chính thức. Ông Trần Ngọc Khải, Trưởng phòng NN-

PTNT, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM 

huyện cho biết, cuối năm 2018 này, các ban ngành đã 

B 
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thẩm định thêm 4 xã của Giồng Riềng là Ngọc Hòa, Ngọc 

Thuận, Thạnh Hòa và Bàn Tân Định hoàn thành 19 tiêu 

chí NTM. Hiện đang chờ BCĐ tỉnh họp thẩm định và 

UBND tỉnh ra quyết định công nhận. 

 

Như vậy, nếu được thông qua huyện Giồng Riềng sẽ có 

15/18 xã đạt chuẩn NTM tính đến hết năm 2018. Còn 3 

xã lã Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh và Bàn Thạch sẽ tiếp tục thực 

hiện trong 2 năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2020 

huyện sẽ có 100% số xã đạt chuẩn NTM và Giồng Riềng 

sẽ được công nhận là huyện NTM của tỉnh Kiên Giang. 

 

 

 
Đ.T.Chánh 

(Nguồn: NNVN) 
 

 

Các xã duy trì, nâng chất tiêu chí nông thôn mới 

đạt tỷ lệ cao 

ính đến 11/2018, toàn tỉnh An Giang có 45/119 xã 

được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “xã nông 

thôn mới”, đạt tỷ lệ 37,82% (tăng 12 xã so với cuối 

năm 2017), vượt chỉ tiêu 02 xã so với Chương trình hành 

động số 04-CTr/TU. 

 

Dự kiến đến cuối năm 2018, trình UBND tỉnh xem xét 

công nhận thêm 05 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới”, 

nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2018 lên 50 xã, 

đạt tỷ lệ 42,02% (vượt chỉ tiêu 7 xã so với Chương trình 

hành động số 04-CTr/TU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó, ngày 14/11/2018 Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 1552/QĐ-TTg về việc công nhận 

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, UBND tỉnh 

đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND 

thành phố Long Xuyên thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị 

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Long Xuyên 

T 
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hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 

2018… 
 

Hiện nay UBND các xã đang tích cực phát động phong 

trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân 

để tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu. 

Đối với nhóm tiêu chí thay đổi mới nội dung, các xã chủ 

động tổ chức thực hiện các tiêu chí không cần vốn, xây 

dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu có mức 

tăng cao so với bộ tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu 

đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đúng thời gian 

đăng ký... 
Nguyễn Hành 

                                                                                          (Báo Dân trí) 

 

 

 

Sơn La: Nâng cao chất lượng trong xây dựng nông 

thôn mới 

hia sẻ về quá trình triển khai thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, ông 

Cầm Văn Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn cho biết: 

 
Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, huyện đa  pha t 

huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ, huy động nội lực của 

người dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong quá 

trình thực hiện, các xã luôn bảo đảm sự công khai, minh 

bạch, phát 

huy vai trò 

làm chủ, sự 

giám sát 

của nhân 

dân  

đối với các 

công trình 

cơ sở hạ 

tầng; thực 

hiện tốt 

quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chỉ tính gần 3 năm (từ 2016 

đến nay), cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân đã 

góp công, góp tiền, hiến đất xây dựng trên 130 tuyến 

đường giao thông nông thôn, dài 97 km, hơn 90 nhà văn 

hóa bản... 

 C 
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Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là điều kiện 

quan trọng để thực hiện các tiêu chí khác, huyện đã chỉ 

đạo các xã đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, 

nâng cao thu nhập cho người dân.  

 

Nét mới trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở 

Mai Sơn là, từ tháng 10 năm 2017 đến nay, Ban Chỉ đạo 

xây dựng nông thôn mới huyện đã thành lập các tổ công 

tác tham gia “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” vào 

thứ 7 hằng tuần, thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan, môi 

trường xanh - sạch - đẹp... tại 9 xã. Sau hơn 1 năm triển 

khai, các tổ công tác đã hướng dẫn cho trên 2.800 hộ dân 

thực hiện tiêu chí về môi trường; hướng dẫn 735 hộ cải 

tạo vườn tạp; vận động nhân dân đóng góp trên 22.500 

ngày công lao động đào gần 3.900 hố rác, hố thấm nước; 

xóa 54 nhà tạm cho các gia đình chính sách; chỉnh trang 

nhà ở cho hơn 5.400 hộ dân... góp phần đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng nông thôn mới ở các xã… 
                                                                                         

                                                                            Mạnh Hùng 
(Thời báo Việt làng nghề) 

 

 

OCOP - Tiền đề vững chắc xây dựng nông thôn 

mới bền vững 

uyên suốt nhiều năm thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM, tỉnh Thanh Hóa nhận thấy 

việc tổ chức phát triển sản xuất, cao thu nhập cho 

người dân nông thôn đóng vai trò tiên quyết.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) được địa phương này gửi gắm nhiều 

kỳ vọng… 

Hơn 7 năm nỗ lực miệt mài của cả hệ thống chính trị và 

toàn thể nhân dân Thanh Hóa đã mang lại thành quả ngọt 

ngào, KT-XH của tỉnh duy trì tốc độ phát triển ổn định, 

đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng 

lên, an ninh chính trị giữ vững. 

 

Những con số khô khan nhưng đủ sức lột tả bản chất vấn 

đề. Nếu như năm 2011 thu nhập bình quân của người 

dân nông thôn chỉ quanh quẩn 8,9 triệu đồng thì đến năm 

2017 đã nhảy vợt lên 24,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm mạnh trong khoảng thời gian trên, từ 26,96% 

xuống còn 9,22%. Đến nay, toàn tỉnh có 1 huyện, 244 xã 

và 525 thôn (bản) đạt chuẩn NTM. 

X 
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Về nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch 

theo hướng phát huy lợi thế và nhu cầu thị trường, gắn 

SX quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị. Nhiều chuyên 

gia hàng đầu nhận định, nền nông nghiệp xứ Thanh đã có 

sự lột xác toàn diện cả về chất và lượng. 

Tín hiệu tích cực là điều khó phủ nhận, tuy nhiên để 

khẳng định đã khai thác tối đa tiềm năng sẵn có thì thực 

sự khiên cưỡng. Muốn làm được điều đó nhất thiết cần 

một bước đệm mang tính đột phá, và OCOP chính là lời 

giải hoàn hảo nhất lúc này. 

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông 

thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. 

Trong đó người dân, HTX, DN nhỏ và vừa đóng vai chủ 

thể, Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiến tạo, định hướng 

quy hoạch, quản lý và giám sát. Tựu chung, OCOP được 

xem là giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp, 

là tiền đề xây dựng NTM vững bền. 

Xét từ nhu cầu thực tế, Thanh Hóa hội tụ mọi yếu tố 

“thiên thời, địa lợi, nhân hòa” không nhiều nơi có được. 

Điểm nhấn là nhiều sản phẩm mang nét đặc trưng, tiếng 

vang đã lan rộng khắp từ xưa nay (chiếu Nga Sơn, tơ 

Hồng Đô, Trống đồng Đông Sơn, nem chua, chè lam Phủ 

Quảng, bánh gai Tứ Trụ, nước mắm Ba Làng, nón lá 

Trường Giang, kẹo nhãn, bưởi Luận Văn, cam vàng, quế 

ngọc Thường Xuân...). 

Toàn tỉnh còn có hàng chục mặt hàng nông nghiệp chủ 

lực, trên 160 sản phẩm, nhóm sản phẩm có lợi thế… Tuy 

đa dạng, phong phú về số lượng và chủng loại, song sản 

phẩm nông nghiệp, làng nghề của Thanh Hóa còn hạn chế 

nhất định, cụ thể là mẫu mã chưa bắt mắt, sức cạnh tranh 

yếu, số lượng sản phẩm có thương hiệu chưa nhiều, thị 

trường tiêu thụ nội địa vẫn là chính… 

Từ nhu cầu thực tế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

150/KH-UBND về việc triển khai Chương trình OCOP giai 

đoạn 2018-2020. Về nhiệm vụ cụ thể, cần hướng đến các 
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hình thức tổ chức SXKD (ưu tiên phát triển HTX, DN) để 

tạo ra các sản phẩm truyền thống, dịch vụ đạt tiêu chuẩn, 

có khả năng cạnh tranh. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với thực hiện Chương trình xây dựng NTM, 

tập trung nâng cấp và phát triển 1-2 sản phẩm OCOP đạt 

chuẩn cấp quốc gia, 5 - 10 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và 20 

- 30 sản phẩm OCOP cấp huyện. 

Về giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền 

đến tất cả các cấp, các ngành, các chủ thể kinh tế và nhân 

dân để hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của chương 

trình mang lại. 

Đồng thời sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý; xây 

dựng hệ thống chỉ đạo, thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; có bộ 

phận chuyên trách; đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong SX, 

chế biến nguyên liệu và quản lý chất lượng sản phẩm; 

phát triển sản phẩm gắn với tiêu thụ, đào tạo nguồn nhân 

lực; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX, DN, cơ sở, làng 

nghề xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn 

địa lý, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp... 

Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Thanh 

Hóa, ông Trần Đức Năng: “Chương trình OCOP đáp ứng 

được yêu cầu trong xu thế mới, được xem là giải pháp 

trọng tâm để nâng cao chất lượng xây dựng NTM , tạo 

động lực thúc đẩy toàn diện trên địa bàn. Lợi ích OCOP 

mang lại là điều có thể hình dung ngay lúc này, nhưng để 

áp dụng hiệu quả trong thực tiễn đòi hỏi tổng quan nhiều 

yếu tố. Muốn đạt được kết quả cao nhất thiết tất cả các 

cấp, ngành, địa phương liên quan cần vào cuộc rốt ráo, 

gắng hết sức mình vì mục tiêu chung”. 

 

 

 

 


