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KẾ HOẠCH 
 

Tổ chức Hội nghị tập huấn cho tổ chức, cá nhân tham gia chu trình OCOP và 

kết nối nguồn hàng vào điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh 

 
 

  

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 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 tháng 5 năm 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 tháng 6 năm 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”; 

Để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản phẩm OCOP trên địa 

bàn tỉnh, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm OCOP tại điểm giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP của tỉnh; Sở Công Thương xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức 

Hội nghị tập huấn cho tổ chức, cá nhân tham gia chu trình OCOP và kết nối nguồn 

hàng vào điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giúp cho tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản phẩm OCOP trên địa 

bàn tỉnh có kiến thức tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP 

trên toàn địa bàn, phát triển kỹ năng bán sản phẩm OCOP; từ đó có định hướng 

phát triển sản phẩm của đơn vị phù hợp với thực tiễn. 

2. Triển khai các công tác chuẩn bị kết nối giao thương giữa các tổ chức, cá 

nhân tham gia sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn với các đơn vị có địa điểm và 

đang kinh doanh sản phẩm OCOP; nhằm đưa sản phẩm OCOP của mỗi cá nhân, 

đơn vị vào trưng bày và bán tại các địa điểm thuận tiện tại địa phương, trong đó có 

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh được lựa chọn. 

3. Việc tổ chức Hội nghị phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng các nội 

dung, nhiệm vụ đề ra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung phổ biến, triển khai tại hội nghị 
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- Tuyên truyền các bước triển khai chu trình OCOP và cách thức đánh giá, 

phân hạng hoàn thiện, phát triển nâng cấp sản phẩm; 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-

UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt Đề án “Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 

năm 2030”; 

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 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 và 

Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho Điểm giới 

thiệu và bán sản phẩm OCOP; 

- Giới thiệu các sản phẩm định hướng phát triển OCOP của tỉnh và tổ chức 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn 

tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin với các đơn vị có địa điểm và đang kinh 

doanh sản phẩm OCOP tại địa phương; nhằm đưa sản phẩm OCOP vào trưng bày 

và bán tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các Điểm giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP của tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Thời gian: Dự kiến ngày 22/10/2020. 

2.2. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn. 

3. Thành phần tham dự: Khoảng 150 đại biểu, gồm: 

- Lãnh đạo Sở Công Thương và công chức thuộc các phòng có liên quan; 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố;  

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và Phòng Nông nghiệp- PTNT các huyện; 

- Đại diện các siêu thị, Trung tâm thương mại, Ban quản lý các chợ và một 

số doanh nghiệp kinh doanh và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ sở/hộ sản xuất sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố. 

III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Thương mại 

- Chuẩn bị các nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị; 

chuẩn bị tài liệu, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chương trình Hội nghị, tài liệu 

phát cho đại biểu dự hội nghị;  
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- Trực tiếp trao đổi, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về 

các nội dung cần trao đổi tại Hội nghị; 

- Trực tiếp truyền đạt, phổ biến, quán triệt Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 

16/4/2019 và Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương và trao đổi một số nội dung liên quan đến việc ký kết các hợp đồng, 

xây dựng phương án kinh doanh và xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP. 

- Lập danh sách và gửi giấy mời tham dự Hội nghị; 

- Tổ chức đón tiếp đại biểu tới dự hội nghị; 

- Phát tài liệu cho các đại biểu và các công việc khác. 

2. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ 

Các thành viên thực hiện vụ phối hợp với Phòng Quản lý thương mại triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công. 

3. Văn phòng Sở 

- Phối hợp đảm bảo công tác đón tiếp, phục vụ các đại biểu theo kế hoạch. 

- Phối hợp với phòng Quản lý Thương mại trong việc thanh quyết toán các 

khoản chi phí theo chế độ quy định. 

4. Các phòng, ban, đơn vị khác 

Căn cứ vào thành phần mời, bố trí thời gian đến dự Hội nghị đông đủ, đúng 

giờ để Hội nghị đạt kết quả tốt. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho tổ chức, cá nhân tham 

gia chu trình OCOP và kết nối nguồn hàng vào điểm giới thiệu và bán sản phẩm 

OCOP của tỉnh; căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ 

chức thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công./.  
 

Nơi nhận: 
- Vụ TTTN-BCT (thay b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên;  

- Trung tâm KC&XTTM;                   

- Văn phòng Sở;                                

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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