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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua Đề án và ban hành 
Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, ngày 
22/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND phê duyệt Đề 
án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020” 
(gọi tắt là Chương trình OCOP). Qua gần 03 năm triển khai thực hiện, Chương 
trình OCOP Quảng Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, toàn tỉnh 
hiện có 106 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt từ hạng 3 sao OCOP trở 
lên, trong đó, có 18 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 88 sản phẩm đạt hạng 3 sao, dự 
kiến đến cuối năm 2020, Quảng Nam có trên 200 sản phẩm OCOP. Sự quan 
tâm, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, sức lan tỏa của Chương trình ngày càng 
lớn, thể hiện qua việc sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm sau 
luôn cao hơn năm trước (Năm 2018: 35 sản phẩm, Năm 2019: 107 sản phẩm, 
Năm 2020: 135 sản phẩm). Chủ thể tham gia ngày càng mạnh dạn đầu tư máy 
móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, tiên tiến phục vụ sản xuất; chất 
lượng sản phẩm dần được nâng cao, trong đó, khâu an toàn, vệ sinh thực phẩm 
được chú trọng; mẫu mã, bao bì, nhãn mác được cải tiến; việc đăng ký nhãn 
hiệu, thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại được quan tâm; công tác củng 
cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP được thực hiện, 
các tổ chức kinh tế do thanh niên điều hành, hoạt động dần có hiệu quả; số việc 
làm được tạo ra nhiều hơn; doanh thu, lợi nhuận bình quân của chủ thể được gia 
tăng hơn so với trước khi tham gia Chương trình.

Việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP có ý 
nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế ở nông thôn, góp phần thực 
hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 
giai đoạn đến. Đồng thời, nhằm kịp thời cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải 
pháp tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 
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2020 – 2025, Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam 
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn theo Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị, 
Kết luận số 699-KL/TU ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng 
Nam về thực hiện quy hoạch và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai 
đoạn 2021-2025 đã đề ra, thì việc ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính 
sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025 là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 
THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích
Với mục tiêu tổng quát là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh 

doanh để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh 
tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông 
thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả 
nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 
nông thôn mới; thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, 
góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo 
tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Quảng Nam.

2. Quan điểm chỉ đạo
- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với các văn 

bản pháp lý có liên quan, tạo khung pháp lý cho việc thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển nông thôn hiệu quả, bền vững.

- Đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng quy định về phạm vi 
điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản.

- Cân đối, đảm bảo đủ nguồn lực triển khai thực hiện các cơ chế, chính 
sách liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Về căn cứ xây dựng
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025;
- Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
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tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn theo Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị.

- Kết luận số 699-KL/TU ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Nam về thực hiện quy hoạch và định hướng tài cơ cấu ngành nông 
nghiệp giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 3973/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh 
ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn theo Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của 
Bộ Chính trị.

2. Về quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và PTNT tham 

mưu xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 
thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-
2025.

Đề án và dự thảo Nghị quyết đã được lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban 
ngành, địa phương liên quan và thẩm định của Sở Tư pháp. Sau khi tiếp thu ý 
kiến của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 18/11/2020, cơ quan chủ trì 
soạn thảo đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo và lấy ý kiến của các thành viên 
UBND tỉnh, hoàn chỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT

1. Bố cục 
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 08 Điều, trong đó:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện và phương thức hỗ trợ 
Điều 3. Nội dung, mức chi triển khai Chu trình OCOP thường niên
Điều 4. Hỗ trợ đối với các chủ thể có sản phẩm thuộc các nhóm ngành 

hàng: Thực phẩm; Đồ uống; Thảo dược; Thủ công mỹ nghệ, trang trí; Vải và 
may mặc tại Phụ lục I, Quyết định số 1048/QĐ-TTg 

Điều 5. Hỗ trợ đối với các chủ thể có sản phẩm thuộc nhóm ngành Dịch 
vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 
781/QĐ-TTg

Điều 6. Hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP 
Điều 7. Kinh phí thực hiện 
Điều 8. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung dự thảo Nghị quyết (Chi tiết tại dự thảo Nghị quyết kèm 

theo)
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     (Kèm theo Đề án, dự thảo Nghị quyết và các hồ sơ liên quan)
Kính trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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