
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / KH-UBND Cam Ranh, ngày tháng  năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm

 tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP)
 thành phố Cam Ranh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 4853/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương
trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và Kế
hoạch số 45/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND thành phố Cam Ranh về thực
hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 trên địa bàn thành phố,

UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và xếp
hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình
OCOP) thành phố Cam Ranh năm 2019, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khuyến khích các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã,

tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh) tham gia Chương trình OCOP đổi
mới, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm OCOP của thành phố Cam Ranh. Từng
bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tham gia Chương trình đảm
bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

- Thông qua đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, khuyến khích và tạo động
lực cho các chủ thể sản xuất khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cấp và
hoàn thiện sản phẩm. Khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế
cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu
nhập cho người lao động.

2. Yêu cầu
- Việc đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 yêu cầu

tổ chức chặt chẽ, khách quan, đúng quy định.
- Thông qua đánh giá, công nhận và xếp hạng các sản phẩm OCOP, tuyên

truyền đến các địa phương, cộng đồng dân cư nhằm khích lệ các tổ chức tham gia
chương trình.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG
Các sản phẩm của các chủ thể sản xuất được UBND tỉnh Khánh Hòa ban

hành tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc ban hành Kế
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hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
giai đoạn 2018-2020; đã đăng ký ý tưởng sản phẩm và được chấp thuận tham gia
OCOP, bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có
đăng ký kinh doanh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thành lập hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP
- Thành lập Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình

OCOP để đánh giá sản phẩm theo Kế hoạch đã đề ra, Hội đồng gồm các thành phần
sau:

+ Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND thành phố;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo phòng Kinh tế;
+ Các thành viên là lãnh đạo các Phòng:  Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Tài

nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thông tin và một số cơ quan có liên quan.
- Nhiệm vụ của Hội đồng:
+ Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm

(theo Bộ tiêu chí tạm thời của Tỉnh) đối với các sản phẩm tham gia Chương trình
mỗi xã một sản phẩm đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3253/QĐ-
UBND ngày 26/10/2018.

+ Lựa chọn các sản phẩm có khả năng đạt 3 sao trở lên, hoàn chỉnh hồ sơ
nộp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn)
để tham gia đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh. Qua đánh giá, xếp hạng, hướng dẫn các
chủ thể sản xuất có sản phẩm dưới 3 sao tiếp tục bổ sung, hoàn thiện sản phẩm, để
năm 2020 tiếp tục tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm tại địa phương.

- Thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng, gồm các cán bộ chuyên môn của các
phòng, ban có liên quan. Tổ giúp việc có nhiệm vụ: kiểm tra, hướng dẫn các chủ
thể sản xuất lập hồ sơ xếp hạng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác, giúp
Hội đồng tổ chức xếp hạng sản phẩm trên địa bàn thành phố.

2. Nội dung đánh giá và xếp hạng sản phẩm
Theo Bộ Tiêu chí tạm thời của UBND tỉnh Khánh Hòa.
3. Nộp hồ sơ các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh
Lựa chọn các sản phẩm có khả năng đạt 3 sao trở lên, hoàn chỉnh hồ sơ nộp

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn) để
tham gia đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Tổ chức đánh giá các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP trước

ngày 25/8/2019.
Lập danh sách sản phẩm đạt từ 3 sao trở  lên (kèm hồ sơ) tham gia đánh giá

sản phẩm tại cấp tỉnh trước ngày 30/8/2019.
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V. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG NĂM 2019
Sử dụng nguồn kinh phí đã được bố trí theo Quyết định số 908/QĐ-UBND

ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về việc cấp bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2019
cho các đơn vị.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế – Cơ quan phụ trách Chương trình OCOP

- Tham mưu UBND thành phố thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản
phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Cam Ranh năm
2019.

- Tham mưu tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình
Mỗi xã một sản phẩm thành phố Cam Ranh; xây dựng và ban hành quy chế đánh
giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch đánh
giá, xếp hạng sản phẩm trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở
sản xuất (nếu xét thấy cần thiết).

2. Các phòng: Kinh tế, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa- Thông
tin, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND và Hội Nông dân thành
phố Cam Ranh

- Cử cán bộ lãnh đạo tham gia Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham
gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Cam Ranh.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ
cho các xã, các chủ thể sản xuất thực hiện các thủ tục đăng ký đảm bảo yêu cầu
quản lý nhà nước về tiêu chuẩn hóa chất lượng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký
sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng dẫn thực hiện quy định về
nhãn hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm; hướng dẫn
thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi
trường trong quá trình sản xuất tạo sản phẩm OCOP... để đảm bảo chất lượng, quy
định tiêu chuẩn đối với các sản phẩm OCOP và xúc tiến thương mại đối với sản
phẩm OCOP.

3. UBND các xã

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 45/KH-
UBND ngày 05/01/2019 của UBND thành phố Cam Ranh về thực hiện Chương
trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch
1433/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND thành phố Cam Ranh về tuyên truyền
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) trên địa bàn
thành phố Cam Ranh năm 2019.

- Hướng dẫn các chủ thể sản xuất hoàn thiện hồ sơ đối với các sản phẩm
tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019; tham dự đánh giá và xếp
hạng sản phẩm cấp huyện.
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4. Phòng Văn hóa – TT và Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao
Phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các xã thực hiện công tác thông tin,

tuyên truyền về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, UBND các xã và các tổ chức,

cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực
hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo
UBND thành phố xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tp;
- Chánh VP HĐND&UBNDtp;
- Các phòng: Kinh tế, Y tế,
VH-TT, TN&MT, TC-KH;
- Hội Nông dân thành phố;
- UBND các xã;
- Trung tâm VH-TT-TT Cam Ranh;
- Cổng thông tin điện tử tp;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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