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KẾ HOẠCH
Khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 về việc ban hành tiêu
chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
giai đoạn 2019-2020;
Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương phê duyệt thực hiện đề án, nhiệm vụ Chương trình Mỗi xã một sản
phẩm của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới năm 2020;
Căn cứ Hợp đồng số 02.2020/HĐ-OCOP ngày 15/6/2020 giữa Bộ Công
Thương ký với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng
điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại tỉnh Lạng Sơn”;
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch khảo sát tình hình sản xuất, kinh
doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm
OCOP tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
- Thông qua kết quả đánh giá, giúp định hướng sản xuất, hỗ trợ phát triển
sản phẩm và hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại các địa phương
trong tỉnh.
2. Yêu cầu
- Công tác khảo sát phải thực hiện đồng bộ, đánh giá một cách toàn diện.
Quá trình khảo sát kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân
tham gia chương trình OCOP hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất
lượng, hình thức sản phẩm;
- Công tác khảo sát đảm bảo tiết kiệm, đúng tiến độ đề ra; liên hệ chặt chẽ
với địa phương và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
II. NỘI DUNG, ĐỊA BÀN, THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nội dung khảo sát
- Khảo sát năng lực các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm
OCOP trên địa bàn tỉnh;
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- Khảo sát thực trạng và định hướng phát triển sản phẩm OCOP tại các
địa phương trong tỉnh.
2. Đối tượng, thời gian khảo sát
2.1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn.
2.2. Thời gian khảo sát: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 20/8/2020.
(Dự kiến theo lịch kèm theo, nếu có thay đổi, Sở Công Thương sẽ thông báo
lại cho các đơn vị thống nhất qua điện thoại)
3. Thành phần đoàn khảo sát
- Lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại - Trưởng đoàn;
- Chuyên viên Phòng Quản lý thương mại và một số thành viên.
- Mời đại diện Phòng Kinh tế và hạ tầng và Phòng Nông nghiệp các
huyện, thành phố tham gia cùng đoàn khảo sát.
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí được giao tại Quyết
định số 1404/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 của Bộ Công Thương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý thương mại
- Chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện nội dung theo Kế hoạch này và
các nội dung đã ký kết tại Hợp đồng số 02.2020/HĐ-OCOP ngày 15/6/2020
giữa Bộ Công Thương với Sở Công Thương về việc thực hiện nhiệm vụ “Xây
dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại tỉnh Lạng Sơn”;
- Kết thúc đợt khảo sát, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám đốc Sở, Bộ
Công Thương theo quy định.
2. Các thành viên và kế toán
- Phối hợp với Phòng Quản lý thương mại thực hiện các nhiệm vụ theo Kế
hoạch và chủ động thu thập hồ sơ, chứng từ để thực hiện thanh, quyết toán các
khoản kinh phí được cấp theo quy định;
- Kế toán thu thập hồ sơ, chứng từ và thực hiện thanh, quyết toán các
khoản kinh phí được cấp theo quy định với Bộ Công Thương theo đúng qui
định.
3. Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và hạ tầng; Phòng Nông
nghiệp các huyện
- Cử cán bộ tham gia Đoàn khảo sát theo Kế hoạch này;
- Phối hợp cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân và các sản phẩm
tham gia chương trình OCOP trên địa bàn huyện.
Trên đây là Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh sản
phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây
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dựng nông thôn mới năm 2020. Đề nghị các phòng chuyên môn và các thành
viên nghiêm túc triển khai Kế hoạch này. Nội dung cần trao đổi về Kế hoạch
này liên hệ bà Triệu Kim Chi, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại, số
điện thoại: 0913.298.269./.
Nơi nhận:
- Vụ TTTN-BCT (thay b/cáo);

- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng KT&HT các huyện, thành phố;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

Liễu Anh Minh
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LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT
(Kèm theo Kế hoạch số 61 /KH-SCT ngày 03tháng 8 năm 2020
của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)
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Thời gian

Địa điểm

Đơn vị phối hợp thực hiện

- Phòng Kinh tế và Phòng Nông
Thành phố Lạng nghiệp thành phố;
Ngày 05/8/2020
Sơn
- Các tổ chức, cá nhân tham gia
Chương trình OCOP.
- Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện;
Huyện Bắc Sơn; - Phòng Nông nghiệp huyện;
Ngày 06/8- 07/8/2020
Huyện Bình Gia - Các tổ chức, cá nhân tham gia
Chương trình OCOP
- Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện;
- Phòng Nông nghiệp huyện;
Ngày 10/8/2020
Huyện Cao Lộc
- Các tổ chức, cá nhân tham gia
Chương trình OCOP
- Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện;
Huyện Văn
- Phòng Nông nghiệp huyện;
Ngày 11/8 -12/8/2020 Lãng; Huyện
- Các tổ chức, cá nhân tham gia
Tràng Định
Chương trình OCOP.
- Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện;
Huyện Huyện
- Phòng Nông nghiệp huyện;
Ngày 14/8/2020
Văn Quan
- Các tổ chức, cá nhân tham gia
Chương trình OCOP.
- Phòng Kinh tế và hạ tầng;
Huyện Hữu
- Phòng Nông nghiệp huyện;
Ngày 17/8-18/8/2020 Lũng; Huyện
- Các tổ chức, cá nhân tham gia
Chi Lăng
Chương trình OCOP.
- Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện;
Huyện Đình
- Phòng Nông nghiệp huyện;
Ngày 19/8- 20/8/2020 Lập; Huyện Lộc
- Các tổ chức, cá nhân tham gia
Bình
Chương trình OCOP.

