
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:371/BC- SNN&PTNT  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 17 tháng 12  năm 2020 

BÁO CÁO  

Tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên UBND tỉnh đối với Dự thảo 

Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình 

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

 

  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng 

Nam, giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã xây 

dựng, tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, Ban ngành, địa phương; ý kiến thẩm định 

của Sở Tư pháp và tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, 

chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2021-2025. 

Thực hiện Thông báo số 427/TB-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh 

kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe Sở Nông 

nghiệp & PTNT báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh khóa IX kỳ họp cuối năm 

2020. Ngày 26/11/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Công văn số 

2570/SNN&PTNT-PTNT gửi Thành viên UBND tỉnh để lấy ý kiến tham gia, góp 

ý vào dự thảo Nghị quyết. 

Trên cơ sở ý kiến thành viên UBND tỉnh, Sở NN & PTNT (CQST) xin tổng 

hợp kết quả lấy ý kiến, đồng thời báo cáo giải trình, tiếp thu như sau: 

1. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến: 

- Số thành viên UBND tỉnh gửi lấy ý kiến: 23 thành viên. 

- Số thành viên thống nhất thông qua Nghị quyết: 20 thành viên. 

- Số thành viên đề nghị chỉnh sửa và thống nhất thông qua Nghị quyết: 03 

thành viên. 

- Số thành viên không thống nhất thông qua Nghị quyết: 0 thành viên. 

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo) 

2. Báo cáo giải trình, tiếp thu đối với những ý kiến đề nghị chỉnh sửa và 

thống nhất thông qua Nghị quyết 

2.1. Ý kiến của Ông Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ - Thành viên UBND tỉnh  

Tại Khoản 8,9,10, Điều 4 Dự thảo Nghị quyết đề nghị sửa thành: “Đăng ký 

nhãn hiệu, Đăng ký nhãn hiệu tập thể, Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận: Mức hỗ trợ 

thực hiện theo Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 4 Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số 
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cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025”. 

* Ý kiến giải trình,tiếp thu của CQST: Tiếp thu, chỉnh sửa.Theo đó, Cơ quan 

soạn thảo xin viết lại như sau: “ 8.Đăng ký nhãn hiệu, Đăng ký nhãn hiệu tập thể, 

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, Đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Mức hỗ trợ thực 

hiện theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm e Khoản 3, Điều 4 Nghị 

quyết số 02/2019/NQ-HĐND (CQST có bổ sung thêm nội dung hỗ trợ “Đăng ký 

kiểu dáng công nghiệp” vì thực tế triển khai tại các địa phương có phát sinh nội 

dung này). 

2.2. Ý kiến của Ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên 

UBND tỉnh  

- Bổ sung Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước vào phần căn 

cứ ban hành. 

- Hiệu lực văn bản: Đề nghị viết lại: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 

......tháng....năm..... 

* Ý kiến giải trình,tiếp thu của CQST: Tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa. 

2.3. Ý kiến của Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch- Thành viên UBND tỉnh  

Chỉnh sửa Khoản 1, Điều 5 thành: Xây dựng và phát triển sản phẩm du 

lịch, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch thực hiện theo quy định hiện hành của 

Trung ương và địa phương (HĐND tỉnh đã thống nhất dừng Nghị quyết 

47/2018/NQ/HĐND tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX). 

* Ý kiến giải trình,tiếp thu của CQST: Tiếp thu, chỉnh sửa. Theo đó, Cơ 

quan soạn thảo xin viết lại như sau: “1. Phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ; 

Quảng bá, xúc tiến du lịch: Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện 

hành của Trung ương và HĐND tỉnh quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển một số 

điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025” (Nội dung  hỗ trợ “ Phát 

triển sản phẩm du lịch, dịch vụ; Quảng bá, xúc tiến du lịch”, Cơ quan soạn thảo 

có dẫn chiếu từ “Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về cơ chế hỗ trợ phát 

triển một số điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025” mà Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo UBND tỉnh có Tờ trình gửi HĐND tỉnh). 

 Trên đây là Báo cáo tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên UBND 

tỉnh đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 

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

Nông nghiệp & PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét. 
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM  ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng KHTH Sở; 

- Lưu: VT, CCPTNT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 Ngô Tấn 
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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA THÀNH VIÊN UBND TỈNH 

Đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 

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

(Kèm theo Báo cáo số: 371/BC-SNN&PTNT ngày 17/12/2020 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT) 
 

TT Thành viên UBND tỉnh 
Thống 

nhất 

Chỉnh 

sửa và 

thống 

nhất 

thông 

qua 

Không 

thống 

nhất 

1 Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh  X   

2 Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  X   

3 
Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh  
X   

4 Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  X   

5 Ông Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh  X   

6 Ông Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh  X   

7 Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ  X   

8 
Ông Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh  
X   

9 
Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  

X 

 
  

10 Ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính  X   

11 Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế  X   

12 
Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch  
 X  

13 
Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông Vận 

tải  
X   

14 Ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng  X   

15 Ông A Lăng Mai - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh  X   

16 Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo  
X   

17 Ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông  
X   

18 Ông Nguyễn Phi Thạnh - Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ  
 X  

19 Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  
X   



4 

 

 

20 Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường  
X   

21 Ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp   X  

22 Ông Trần Minh Thái - Chánh thanh tra tỉnh  X   

23 Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và 

Phát triển Nông thôn  
X   

 Tổng cộng 20 03 0 

 

 

 

   



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:  339 /BC- SNN&PTNT  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày  26 tháng 11  năm 2020 

BÁO CÁO  

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết về phê 

duyệt Đề  án và cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi:   

 - UBND tỉnh Quảng Nam; 

 - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. 
 

Theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết về phê 

duyệt Đề án và cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 tại Báo cáo số 195/BC-STP ngày 19/11/2020; 

Sở Nông nghiệp & PTNT (Cơ quan soạn thảo) báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 

thẩm định như sau: 

1. Những nội dung tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định: 

a) Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Về nội dung dự thảo Nghị quyết, đề 

nghị nên quy định nội dung chính là cơ chế, chính sách hỗ trợ, còn nội dung phê 

duyệt Đề án thì nên kèm theo Đề án, không đưa vào Nghị quyết. 

- Ý kiến của cơ quan soạn thảo: Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định 

của Sở Tư pháp. Theo đó, Cơ quan soạn thảo sẽ không đưa nội dung phê duyệt 

Đề án vào dự thảo Nghị quyết (chỉ kèm những nội dung này trong Đề án trình 

UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh). Do vậy, nội dung chính của dự thảo 

Nghị quyết sẽ là cơ chế, chính sách hỗ trợ (gồm: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng 

áp dụng; nội dung, mức hỗ trợ; nguồn kinh phí hỗ trợ). 

b) Về hiệu lực thi hành của Nghị quyết 

- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Dự thảo viết: “Nghị quyết này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày….tháng….năm 2020.” là phù hợp, tuy nhiên cần lưu ý: 

Thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký 

ban hành. 

- Ý kiến của cơ quan soạn thảo: Tiếp thu và điều chỉnh lại như sau: “Nghị 

quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành”. 

c) Về tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách đối với Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua; rà soát kỹ nội dung các cơ 

chế, chính sách (ưu tiên những nội dung để hỗ trợ) để tránh trùng lặp, đảm bảo 

tính thống nhất, khả thi của Nghị quyết sau khi được ban hành 
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- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn có báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách đối với 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, 

phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát kỹ nội dung 

các cơ chế, chính sách (ưu tiên những nội dung để hỗ trợ) để tránh trùng lặp, 

đảm bảo tính thống nhất, khả thi của Nghị quyết sau khi được ban hành.  

- Ý kiến của cơ quan soạn thảo:  

+ Về tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách đối với Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua: Ngày 11/9/2020, UBND 

tỉnh có Công văn 5314/UBND-KTN về việc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 

“Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020; 

trong đó có nội dung đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách OCOP trong 

thời gian qua. Theo đó, thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương 

trình thực hiện trong tháng 10/2020; tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19, lụt, bão... nên việc tổ chức Hội nghị xin lùi lại trong tháng 12/2020. 

Theo đề nghị của Sở Tư Pháp, Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu bổ 

sung thêm nội dung đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua vào dự thảo Đề án 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 và sẽ đưa nội dung 

đánh giá này vào trong báo cáo sơ kết 3 năm chương trình OCOP 2018-2020. 

+ Về rà soát kỹ nội dung các cơ chế, chính sách (ưu tiên những nội dung 

để hỗ trợ) để tránh trùng lặp, đảm bảo tính thống nhất, khả thi của Nghị quyết 

sau khi được ban hành: Nội dung cơ chế, chính sách hỗ trợ đã được cơ quan 

soạn thảo xây dựng, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương 

(trong đó, có Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính) và đã có Báo cáo giải 

trình số 323/BC-SNN&PTNT ngày 16/11/2020 gửi Sở Tư pháp (riêng Sở Tài 

chính, đến nay chưa có văn bản góp ý). Hơn nữa, trong dự thảo Nghị quyết gửi 

Sở Tư pháp thẩm định đã có ghi câu: “Nguyên tắc hỗ trợ: Trong cùng một nội 

dung hỗ trợ, nếu đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết này thì không được 

hưởng hỗ trợ từ quy định khác và ngược lại”, điều này, sẽ giúp quá trình tổ chức 

thực hiện hạn chế được sự trùng lắp về nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

cho đối tượng nhận hỗ trợ. Mặc dù vậy, Cơ quan soạn thảo cũng sẽ tiếp tục rà 

soát lại nội dung các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo tránh sự trùng lặp, 

thống nhất, khả thi sau khi được ban hành. 

d) Về tên gọi văn bản:  

- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Đề nghị viết lại là “Quy định cơ chế, 

chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2021-2025”. 

- Ý kiến của cơ quan soạn thảo: Tiếp thu, theo đó, tên gọi văn bản được 

viết trong dự thảo Nghị quyết như sau: 

 

NGHỊ QUYẾT 
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Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã 

 một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 

 

e) Về bố cục 

- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Nên viết lại theo điều, khoản, điểm, 

cụ thể như sau: 

 “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 hỗ trợ triển khai Chu trình OCOP thường niên 

....” 

Các nội dung tiếp theo đề nghị sắp xếp tương tự như trên. 

- Ý kiến của cơ quan soạn thảo: Tiếp thu, theo đó, bố cục dự thảo Nghị 

quyết được viết lại trong dự thảo Nghị quyết như sau: 

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 

 f) Về viện dẫn văn bản: 

- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Khi viện dẫn văn bản có liên quan, 

phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm, tên cơ 

quan, người có thẩm quyền ban hành và tên gọi văn bản. Ngoài ra, không nên sử 

dụng gạch đầu dòng (-), dấu hoa thị (*) trong văn bản QPPL. 

- Ý kiến của cơ quan soạn thảo: Tiếp thu, hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp. 

g) Về ý kiến tham gia góp ý của các sở, ngành và địa phương vào Dự thảo 

Nghị quyết 

- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Dự thảo Nghị quyết đã được hầu hết 

các sở, ngành và địa phương tham gia góp ý; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã tiếp thu vào dự thảo Nghị quyết, có Báo cáo giải trình; tuy nhiên, chưa 
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có ý kiến tham gia của Sở Tài chính (là cơ quan tham mưu về ngân sách của 

tỉnh). Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý 

của Sở Tài chính nhất là các nội dung về nguyên tắc hỗ trợ, nội dung, mức hỗ 

trợ và kinh phí thực hiện, để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

- Ý kiến của cơ quan soạn thảo: Ngày 24/11/2020, Sở Tài chính đã có 

Công văn số: 3186/STC-NS, ngày 24/11/2020 của Sở Tài chính tại về việc góp ý 

cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và PTNT đã nghiên cứu tiếp thu, bổ sung 

vào Dự thảo Nghị quyết và có báo cáo tiếp thu, giải trình gửi Sở Tài chính, đồng 

thời sẽ gửi qua Sở Tư pháp để biết. 

 2. Những nội dung khác với ý kiến thẩm định 

 (Nêu rõ nội dung chưa thống nhất với ý kiến thẩm định, lý do, cơ sở pháp 

lý, quan điểm của cơ quan soạn thảo) 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo 

Nghị quyết về phê duyệt Đề  án và cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi 

xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp & 

PTNT kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp. 
 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM  ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng KHTH; 

- Lưu: VT, CCPTNT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Tấn 

 

  
 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TƯ PHÁP

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về phê duyệt Đề án và cơ 

chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm
 tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Ngày 17/11/2020, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2489/SNN&PTNT ngày 
17/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định dự 
thảo Nghị quyết về phê duyệt Đề án và cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; sau khi nghiên cứu, đối chiếu 
nội dung dự thảo Nghị quyết với quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý 
kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.
4. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.

5. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thống nhất theo dự thảo Nghị quyết.
2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 

hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với các quy 
định trong văn bản đã giao HĐND tỉnh quy định chi tiết

2.1. Thẩm quyền ban hành 
Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), 

góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế ở nông thôn và thực hiện thành công 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án và cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. Tuy nhiên, đến nay chưa 
có văn bản quy phạm pháp luật nào của Trung ương giao thẩm quyền cụ thể cho 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết này. Do đó, có thể căn cứ quy định tại  khoản 9, 
Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-
CP của Chính phủ (Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức 
phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách): “3. Quyết định các chế 



độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài 
các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách 
địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...” và khoản 4, Điều 27 Luật Ban 
hành văn bản QPPL năm 2015 để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cân đối 
ngân sách địa phương,s quyết định việc ban hành nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết đã 
đăng ký vào Chương trình kỳ họp năm 2020 của HĐND tỉnh.

2.2. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết đã được hầu hết các sở, ngành và địa phương tham gia góp 

ý; Sở Nông nghiệp và Phát triển đã tiếp thu vào dự thảo Nghị quyết, có Báo cáo giải 
trình; tuy nhiên, chưa có ý kiến tham gia của Sở Tài chính (là cơ quan tham mưu về 
ngân sách của tỉnh). Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý 
kiến góp ý của Sở Tài chính nhất là các nội dung về nguyên tắc hỗ trợ, nội dung, mức 
hỗ trợ và kinh phí thực hiện, để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Sở Tư pháp 
có một số ý kiến như sau:

a) Về nội dung dự thảo Nghị quyết, đề nghị nên quy định nội dung chính là cơ 
chế, chính sách hỗ trợ, còn nội dung phê duyệt Đề án thì nên kèm theo Đề án, không 
đưa vào Nghị quyết.

b) Dự thảo viết: “Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….tháng….năm 
2020.” là phù hợp, tuy nhiên cần lưu ý: Thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết không 
sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

c) Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có báo cáo tổng kết, đánh 
giá việc thực hiện chính sách đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh thời gian qua. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 
hiện rà soát kỹ nội dung các cơ chế, chính sách (ưu tiên những nội dung để hỗ trợ) để 
tránh trùng lặp, đảm bảo tính thống nhất, khả thi của Nghị quyết sau khi được ban 
hành. 

2.3. Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày
a) Ngôn ngữ sử dụng trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo khoản 1, Điều 8 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
b) Thể thức và kỹ thuật trình bày: 
Đề nghị thực hiện đúng theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
QPPL và Mẫu số 16 kèm theo Nghị định. Theo đó, chỉnh sửa một số nội dung theo 
hướng như sau:

- Tên gọi văn bản: Đề nghị viết lại là “Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025”.

- Về bố cục, nên viết lại theo điều, khoản, điểm, cụ thể như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a)...
b)...
2. Đối tượng áp dụng



a)...
b)...
Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện và phương thức hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ
a)...
b)...
2. Điều kiện hỗ trợ...
a)...
b)...
...
Điều 3. Nội dung, mức hỗ trợ triển khai Chu trình OCOP thường niên
1. Chi thuê xây dựng đề án, dự án
a)...
b)...
2. Chi truyền thông, thông tin
....”
Các nội dung tiếp theo đề nghị sắp xếp tương tự như trên.
- Khi viện dẫn văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký 

hiệu văn bản, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành và tên 
gọi văn bản.

Ngoài ra, không nên sử dụng gạch đầu dòng (-), dấu hoa thị (*) trong văn bản 
QPPL.
  III. KẾT LUẬN

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các nội dung thẩm 
định tại Mục II của Báo cáo này để hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết và hồ sơ 
trước khi trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Đồng thời, gửi Báo cáo giải trình tiếp 
thu ý kiến thẩm định về Sở Tư pháp để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết về phê 
duyệt Đề án và cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:  338 /BC-SNN&PTNT  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 26 tháng 11  năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tài chính đối với dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

 

  Kính gửi:   

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Tài chính Quảng Nam. 

 

Ngày 24/11/2020, Sở Tài chính có Công văn số: 3186/STC-NS về việc góp 

ý cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2025; Sau khi nghiên cứu Công văn số: 3186/STC-NS của Sở Tài 

chính, Sở Nông nghiệp & PTNT (Cơ quan soạn thảo) tiếp thu và giải trình nội 

dung góp ý như sau: 

1. Về nội dung chi, mức chi cho việc triển khai Chu trình OCOP thường 

niên:  

- Ý kiến của Sở Tài chính: 

Nội dung chi, mức chi cho việc triển khai Chu trình OCOP thường niên là 

do các Sở, ngành của tỉnh và Phòng ban của huyện thực hiện theo nhiệm vụ được 

giao. Do đó, đề nghị sửa cụm từ: “mức hỗ trợ” hoặc“hỗ trợ 100% chi phí thực 

hiện” trong dự thảo (tại các điểm, khoản 4, mục III Điều 1) thành: “mức chi”hoặc 

“chi theo dự toán …” 

- Ý kiến CQST: Tiếp thu và chỉnh sửa lại theo góp ý của Sở Tài chính trong 

Dự thảo Nghị quyết. 

2. Về nội dung, mức chi tiền công cho thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện: 

- Ý kiến của Sở Tài chính: 

Dự thảo của Sở Nông nghiệp và PTNT “Tiền công cho thành viên Hội đồng, 

Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện 

theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND 

tỉnh” là chưa cụ thể về nội dung, mức chi; chưa đủ cơ sở chi để chi cho hoạt động 

của Hội đồng cấp huyện. Vì: Điểm a, Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 07/2017/QĐ-

UBND 07/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh quy định mức chi tối 

đa tiền công cho từng nội dung công việc thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ 

(như: Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; Tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ 
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KH&CN cấp Quốc gia; Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân 

chủ trì nhiệm vụ KH&CN; Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ 

KH&CN) và chỉ áp dụng cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Do đó, đề 

nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế nội dung công việc 

của Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp 

huyện để đề xuất quy định về định mức tiền công chi tiết cho từng nội dung công 

việc hoạt động của Hội đồng cho phù hợp (tiền công cho Hội đồng cấp huyện 

khoảng 70-80% cấp tỉnh).  

- Ý kiến CQST : Thống nhất, tiếp thu. Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT 

tham mưu quy định mức chi tiền công cho thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện trong dự thảo Nghị quyết như 

sau: 

+ Tiền công cho thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh: Thành viên Hội đồng: 500.000 đồng/ngày, thành viên Tổ 

giúp việc: 200.000 đồng/ngày. 

+ Tiền công cho thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp huyện: Thành viên Hội đồng: 300.000 đồng/ngày, thành viên Tổ 

giúp việc: 150.000 đồng/ngày. 

3. Hỗ trợ đối với chủ thể: 

a) Về mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế 

biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm (điểm b, khoản 5, mục III, Điều 1) 

- Ý kiến của Sở Tài chính: 

Về nguyên tắc, chủ thể tham gia OCOP phải tự lực, tự tin đề xuất ý tưởng 

sản phẩm, triển khai thực hiện bằng nguồn lực sẵn có của mình, nhà nước chỉ hỗ 

trợ một phần để tạo động lực. Giai đoạn 2021-2025, nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách 

khó khăn nên ưu tiên dành nguồn lực để hỗ trợ cho chủ thể là Doanh nghiệp, Hợp 

tác xã nhằm thu hút nhiều lao động, tăng thu nhập cho người dân; đối với hỗ trợ 

cho hộ cá nhân, gia đình hỗ trợ như Hợp tác xã, doanh nghiệp là không phù hợp, 

đề nghị nên hỗ trợ thấp hơn. Cụ thể: Dự thảo của Sở Nông nghiệp và PTNT:“Hỗ 

trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư nhưng không quá 300 triệu đồng/chủ thể”. Đề nghị 

sửa lại như sau: 

“Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, 

đóng gói và bảo quản sản phẩm: Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí đầu tư nhưng không 

quá 100 triệu đồng/chủ thể là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; không quá 200 

triệu đồng/chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã;  

- Ý kiến tiếp thu, giải trình của CQST: 

Các chủ thể tham gia Chương trình OCOP là những đơn vị có quy mô khá 

nhỏ, năng lực vốn còn hạn chế, nhất là trong việc đầu tư máy móc, trang thiết bị 

phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm. Do 

vậy, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho chủ thể có điều kiện phát triển quy mô sản xuất, 
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tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập, CQST đề xuất nội dung hỗ trợ này trong dự 

thảo Nghị quyết như sau: 

“Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế 

biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư 

nhưng không quá 300 triệu đồng/chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã; không 

quá 150 triệu đồng/chủ thể là tổ hợp tác và hộ sản xuât có đăng ký kinh 

doanh”. Mức quy định này cũng được Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu các 

nội dung quy định liên quan và mức hỗ trợ tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy chế quản lý kinh phí 

khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam (mức hỗ trợ tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND. 

 b) Về dự thảo các nội dung, mức chi hỗ trợ như: “c) Kiểm nghiệm an toàn 

thực phẩm, tư vấn lập hồ sơ công bố sản phẩm; g) Đăng ký mã số, mã vạch; h) 

Thiết kế và đăng ký nhãn hiệu; i) Thiết kế và đăng ký nhãn hiệu tập thể:   k) Thiết 

kế và đăng ký nhãn hiệu chứng nhận; l) Thiết kế và đăng ký kiểu dáng công 

nghiệp;..:  

 - Ý kiến của Sở Tài chính: 

 Để thuận lợi cho việc lồng ghép nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách trung ương, 

ngân sách địa phương bố trí cho Chương trình, dự án theo nghị quyết của HĐND 

tỉnh, quyết định của UBND tỉnh đã ban hành, đề nghị chỉ hỗ trợ theo nội dung, 

mức chi theo cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành có liên quan đến việc hỗ trợ 

cho chủ thể phát triển sản phẩm OCOP. Không quy định quá nhiều nội dung, mức 

chi hỗ trợ ngoài quy định của Trung ương, của tỉnh hiện hành, rất khó thực hiện 

việc lồng ghép nguồn và triển khai thực hiện hỗ trợ nhất là đối với chủ thể là hộ gia 

đình, cá nhân (không đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ để làm cơ sở hỗ trợ sau này). 

- Ý kiến tiếp thu, giải trình của CQST: 

Đề nghị giữ lại như Dự thảo Nghị quyết ban đầu vì qua thực tế triển khai hỗ 

trợ của các địa phương giai đoạn 2018-2020, thì đây là những nội dung thiết thực, 

mức hỗ trợ không lớn; vì vậy, cần có cơ chế hỗ trợ nhằm xây dựng thương hiệu sản 

phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn 

hơn, thông qua các hoạt động kiểm nghiệm, phân tích; xây dựng hệ thống quản lý 

chất lượng đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

4. Về kinh phí thực hiện  

- Ý kiến của Sở Tài chính: 

Đề nghị điều chỉnh lại như sau: … hằng năm ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 

10 tỉ đồng để thực hiện Nghị quyết (bằng giai đoạn 2018-2020). 

(Trong quá trình điều hành ngân sách sẽ xem xét bổ sung thêm cho địa 

phương thực hiện chương trình). 

- Ý kiến CQST: Tiếp thu góp ý; Sở Nông nghiệp & PTNT tham mưu kinh 

phí thực hiện trong Dự thảo Nghị quyết như sau: “Ngoài phần kinh phí hỗ trợ từ 
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nguồn ngân sách Trung ương, hằng năm ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 10 tỷ đồng 

để thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành ngân sách, sẽ xem xét bổ 

sung thêm cho địa phương thực hiện Chương trình”. 

 Sở Nông nghiệp & PTNT kính báo cáo Sở Tài chính. 
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM  ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng KHTH 

- Lưu: VT, CCPTNT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Tấn 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:  323 /BC- SNN&PTNT  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày  16 tháng 11  năm 2020 

BÁO CÁO  

Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Dự thảo Đề án và Nghị quyết HĐND 

tỉnh về phê duyệt Đề  án và cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

 

  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện Công văn số 4863/UBND-TH ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc bổ sung Đề án và cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 vào danh mục dự kiến trình HĐND 

tỉnh cuối năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, 

phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và địa phương khẩn trương xây dựng, 

hoàn chỉnh nội dung bổ sung đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục quy định; báo 

cáo UBND tỉnh để xem xét thông qua trước khi trình HĐND tỉnh. 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã điều tra, 

khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án và Nghị quyết. 

Ngày 27/10/2020 và ngày 09/11/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có các Công 

văn số 2322/SNN&PTNT-PTNT, Công văn số 2402/SNN&PTNT-PTNT gửi các 

Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị 

góp ý nội dung dự thảo. 

Đến ngày 16/11/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT đã nhận được văn bản 

góp ý của 29 đơn vị, 11 đơn vị chưa có văn bản góp ý (Có danh sách tại Phụ lục 

01 kèm theo) 

Qua góp ý của các Sở, ngành và các địa phương nêu trên; Sở Nông nghiệp 

& PTNT xin báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau: 

(Có bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý chi tiết tại Phụ lục 02 

kèm theo) 

 Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Dự thảo Đề án 

và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê duyệt Đề  án và cơ chế, chính sách hỗ trợ 

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

Nông nghiệp & PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét./.  
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM  ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng KHTH Sở; 

- Lưu: VT, CCPTNT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 Ngô Tấn 
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Phụ lục 01 

Danh sách các cơ quan, đơn vị; địa phương gửi văn bản góp ý, chưa góp ý 

(Kèm theo Báo cáo số: 323 /BC-SNN&PTNT ngày  16 tháng 11 năm 2020 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT) 
TT Cơ quan, đơn vị; địa phương góp ý, chưa góp ý Ghi chú 

I Cơ quan, đơn vị; địa phương đã gửi văn bản góp ý (29)  

1 Sở Công thương  

2 Văn phòng Điều phối NTM tỉnh  

3 Chi cục QLCLNLS và Thủy sản (Sở NN & PTNT)  

4 Chi cục Thủy sản (Sở NN & PTNT)  

5 Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN & PTNT)  

6 Ban Quản lý cảng cá (Sở NN & PTNT)   

7 Trung tâm Khuyến nông   

8 Ban Dân tộc   

9 Chi cục Thủy lợi   

10 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

11 Chi cục Kiểm lâm  

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

13 Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu  

14 Sở Khoa học và Công nghệ  

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

16 Phòng Kinh tế TX Điện Bàn  

17 UBND huyện Phước Sơn   

18 UBND huyện Đại Lộc  

19 UBND huyện Nam Trà My  

20 UBND huyện Bắc Trà My  

21 UBND huyện Nông Sơn  

22 UBND huyện Hiệp Đức  

23 UBND huyện Thăng Bình  

24 UBND huyện Nam Giang  

25 UBND huyện Núi Thành  

26 UBND huyện Tiên Phước  

27 UBND TP Tam Kỳ  

28 UBND huyện Quế Sơn  

29 Phòng Kinh tế TP Hội An  

II Cơ quan, đơn vị; địa phương chưa gửi văn bản góp ý (11)  

1 Sở Tài chính  

2 Sở Y tế  

3 Sở Tài nguyên và Môi trường  

4 Sở Thông tin và Truyền thông  

5 Liên minh HTX tỉnh  

6 Hội Nông dân tỉnh  

7 Tỉnh đoàn  

8 UBND huyện Duy Xuyên  

9 UBND huyện Phú Ninh  

10 UBND huyện Tây Giang  

11 UBND huyện Đông Giang  
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Phụ lục 2. BẢNG TỔNG HỢP 

Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Đề án và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê duyệt Đề  án và cơ chế, chính sách hỗ trợ 

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

(Kèm theo Báo cáo số: 323 /BC-SNN&PTNT ngày  16  tháng 11 năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT) 
 

STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 
A Góp ý đối với Dự thảo Đề  án  

I Sở, ban, ngành; đoàn thể thuộc tỉnh  

1 Sở Công thương  

Tại mục 2 - Kết nối thị trường (trang 35), đề nghị bổ sung: Tổ chức Hội 

nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP với các tỉnh thành trong cả nước. 

Tại mục 7.2 - Xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu OCOP (2022-

2025) (trang 37), đề nghị sửa đổi “Tổ chức hội chợ, kết nối với du lịch” 

thành “Tổ chức hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP”. 

Về Thương mại điện tử (phụ lục 11): Vừa qua Sở Công Thương đã có 

Công văn gửi các chủ thể OCOP về việc đưa hình ảnh, thông tin quảng bá 

trên sàn thương mại điện tử nhưng không nhận được phản hồi. Nguyên 

nhân phần nhiều do chủ thể chưa hiểu rõ về lợi ích của thương mại điện tử, 

chưa được tập huấn …. Để hoạt động này được phát triển trong thời gian 

tới cho sản phẩm OCOP và cho công tác thương mại điện tử, Sở Công 

Thương thống nhất việc tổ chức các lớp tập huấn thương mại điện tử cho 

chủ thể OCOP và đề nghị giao Sở Công Thương thực hiện.  

Tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung 
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Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy 

sản  

- Phần Thứ ba, mục II.2.2. Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lượng 

sản phẩm OCOP: 

+ Nội dung Dự thảo : “Thành phần tham gia đoàn liên ngành gồm các 

thành viên Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm 

OCOP.Trong quá trình thực hiện, có thể chia thành các đoàn chuyên ngành 

phù hợp với nhóm sản phẩm kiểm tra”. 

+ Đề nghị sửa: “Thành phần tham gia đoàn liên ngành gồm các thành viên 

Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và có thể chia 

thành các đoàn chuyên ngành phù hợp với nhóm sản phẩm kiểm tra. Trong 

đó, sắp xếp các thành viên tham gia đoàn là những thành viên có chuyên 

môn, nghiệp vụ huộc đơn vị quản lý chuyên ngành. Từng thành viên đoàn 

liên ngành chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, giám sát những nội dung 

thuộc ngành quản lý.” 

+ Lý do sửa: Quá trình kiểm tra, giám sát thực tế tại các chủ thể tham gia 

OCOP nhằm đảm bảo đáp ứng đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật 

về điều kiện sản xuất, kinh doanh. Các thành viên tổ kiểm tra, giám sát phát 

chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý 

Tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung 

  

- Phần thứ ba, mục II.2.4.2. Tập huấn phát triển sản phẩm: 

+ Nội dung Dự thảo: “Tập huấn cộng đồng về phương pháp phát triển sản 

phẩm. Nội dung tập huấn gồm: Khái niệm chung về sản phẩm, các bước 

phát triển sản phẩm mới, bao bì thực phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, an toàn vệ 

sinh bao bì thực phẩm, vòng đời sản phẩm, marketing trong phát triển sản 

phẩm mới,... Kết quả cần có thể phát triển sản phẩm dựa trên tình huống cụ 

thể tại cơ sở mình”. 

+ Đề nghị sửa: “Nội dung tập huấn cần bám sát bộ tiêu chí đánh giá sản 

phẩm, giúp cho các chủ thể hoàn thiện và phát triển sản phẩm”. 

+ Lý do sửa: Đây là Đề án được phê duyệt theo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân tỉnh nên nội dung tập huấn chỉ cần thể hiện được công tác tập huấn 

bám sát bộ tiêu chí, không cần nêu cụ thể. 

Ghi nhận ý kiến này; tuy nhiên, Cơ quan soạn 

thảo nhận thấy nên nêu cụ thể, để các cơ quan 

liên quan thấy rõ nhiệm vụ, chủ động chuẩn bị 

nội dung tham gia tập huấn cho chủ thể và cán bộ 

OCOP địa phương 



5 

 

  

- Phần thứ năm, mục 2. Kiện toàn hệ thống vận hành OCOP, gạch đầu dòng 

thứ 2 

+ Nội dung Dự thảo: “…Mỗi tổ có 2-5 người gồm: 1-2 cán bộ chuyên trách 

và 1-3 cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ kiêm nhiệm từ Sở KHCN (2-3 người), 

Sở Nông nghiệp (1-2 người: Chi cục Quản lý Nông lâm và Thủy sản), Sở Y 

tế (1 người), Sở Công Thương (1 người), Liên minh HTX (1 người, tham 

gia Tổ nghiệp vụ Phát triển sản phẩm và Phát triển DN/HTX)”. 

+ Đề nghị sửa: “…Mỗi tổ có 2-5 người gồm: 1-2 cán bộ chuyên trách và 1-

3 cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ kiêm nhiệm từ Sở KHCN (1 người), Sở Nông 

nghiệp (1-2 người: Chi cục Quản lý Nông lâm và Thủy sản), Sở Y tế (1-2 

người), Sở Công Thương (1 người), Liên minh HTX (1 người, tham gia Tổ 

nghiệp vụ Phát triển sản phẩm và Phát triển DN/HTX)”. 

+ Lý do sửa: Các sản phẩm OCOP phần lớn liên quan đến quản lý của các 

ngành Nông nghiệp, Y tế và Công thương. Vì vậy, cần có nhiều cán bộ 

chuyên môn trong lĩnh vực ATTP để hướng dẫn các chủ thể thực hiện đúng 

các quy định của pháp luật. 

Ghi nhận nội dung tham gia và sửa lại như sau: 

Mỗi Tổ có 3-4 người (trong đó có ít nhất 01  

người chuyên trách) gồm các cán bộ giỏi chuyên 

môn của các Sở, ngành liên quan tham gia. 

  

- Phần thứ sáu - Tổ chức thực hiện 

+ Nội dung sửa: Gộp nội dung mục “2.3. Các ban, ngành: Các sở, ban, 

ngành chịu trách nhiệm” vào mục “1. Cấp tỉnh”. 

+ Lý do sửa: Đảm bảo bố cục của văn bản thể hiện được trách nhiệm, vai 

trò quản lý trong triển khai thực hiện chương trình. 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

3 
Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh  
Thống nhất với nội dung Đề án 

 

4 Chi cục Thủy sản  Thống nhất với Dự thảo Đề án 
 

5 
Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

6 
Ban Quản lý Cảng 

cá  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 
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7 
Trung tâm Khuyến 

nông  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

8 Ban Dân tộc  Thống nhất với Dự thảo Đề án 
 

9 Chi cục Thủy lợi  Thống nhất với Dự thảo Đề án 
 

10 
Chi cục Trồng trọt 

và BVTV  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

11 Chi cục Kiểm lâm  

Tại điểm 8, mục 2 phần thứ 3 của Đề án cần nghiên cứu bổ sung thêm vào 

nội dung dự án thành phần cấp huyện và dự án thành phần cấp tỉnh (liên 

huyện) như sau: 

- Dự án thành phần cấp huyện cần bổ sung: Dự án phát triển chuỗi sản 

phẩm từ gỗ rừng trồng gồm các sản phẩm: ván MDF, ván ghép thanh, viên 

nén, gỗ dân dụng và trang trí nội thất. 

- Dự án thành phần cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung các dự án du lịch theo tuyến 

du lịch tham quan di sản kết hợp du lịch sinh thái sử dụng môi trường rừng, 

gồm: 

+ Hội An (Cù Lao Chàm) – Tam Kỳ (Tam Thanh) – Phú Ninh (Hồ Phú 

Ninh) – Tiên Phước (làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh) – Nam Trà My (Sâm 

Ngọc Linh, xã Trà Linh). 

+ Hội An (Cù Lao Chàm) – Duy Xuyên (Sông Thu Bồn, Tháp Mỹ Sơn) – 

Nông Sơn (làng trái cây Đại Bình, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi) – 

Nam Giang (Khu BTTN Sông Thanh, Thác Ka Răng). 

+ Hội An (Cù Lao Chàm) – Đông Giang (Hang Gọp) – Tây Giang (rừng Pơ 

Mu, rừng Đỗ Quyên, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La) 

 

 

 

Tiếp thu, bổ sung  

12 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  

- Đề nghị rà soát, thống nhất hệ thống kí hiệu thứ tự trong đề án cho phù 

hợp.  
Tiếp thu, bổ sung 

  
- Đề nghị bổ sung thêm cơ sở pháp lý xây dựng đề án vào phần thứ nhất 

của dự thảo (sự cần thiết triển khai đề án).  
Tiếp thu, bổ sung 
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- Tại gạch đầu dòng (-) thứ 2, điểm 1, phần 2.2, mục I, phần thứ 3 có ghi: 

"Đến năm 2025, mỗi xã có tối thiểu 02 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên". 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh lại nội dung này như sau: "Đến 

năm 2025, mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên".  

Ghi nhận ý kiến tham gia; tuy nhiên, Cơ quan 

soạn thảo nhận thấy: Ở cấp xã vẫn còn rất nhiều 

tiểm năng, thế mạnh để phát triển sản phẩm. Do 

vậy, nên giữ nguyện như dự thảo. 

13 

Trung tâm Phát 

triển Sâm Ngọc 

Linh và Dược liệu  

Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

14 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Về mục tiêu cụ thể có đề cập đến năm 2025, mỗi xã có tối thiểu 2 sản phẩm 

OCOP đạt 3 sao trở lên và đến 2025 toàn tỉnh sẽ có khoảng 500 sản phẩm 

đạt sao (trong đó có ít nhất 488 sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao). Như vậy cần 

điều chỉnh lại mục tiêu “Củng cố hơn 200 sản phẩm OCOP đã có từ 2018-

2020, phát triển mới ít nhất 200 sản phẩm (tập trung vào đa dạng hóa, chế 

biến sâu theo chuỗi các sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh và các sản phẩm 

thế mạnh khác)” thành “Củng cố hơn 200 sản phẩm OCOP đã có từ 2018-

2020, phát triển mới ít nhất 300 sản phẩm (tập trung vào đa dạng hóa, chế 

biến sâu theo chuỗi các sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh và các sản phẩm 

thế mạnh khác)” 

Mục tiêu phát triển 200 sản phẩm mới là phù hợp 

vì trong giai đoạn này sẽ tập trung phát triển có 

chiều sâu về chất lượng, quy mô, thương hiệu sản 

phẩm và củng cố kết quả đạt được của giai đoạn 

2018-2020. 

  

Về nội dung xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm 

OCOP cần bổ sung nội dung giải pháp quản lý, giám sát chất lượng sản 

phẩm nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng thông qua ứng dụng công nghệ 

số, chuyển đổi số. Nội dung này Sở KH&CN sẽ nghiên cứu bố trí vào kế 

hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2025 trình 

UBND tỉnh (Nội dung này phù hợp với Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá). 

Tiếp thu, bổ sung 
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Về nội dung tập huấn phát triển sản phẩm: “Tập huấn cộng đồng về 

phương pháp phát triển sản phẩm. Nội dung tập huấn gồm: Khái niệm 

chung về sản phẩm, các bước phát triển sản phẩm mới, bao bì thực phẩm, 

nhãn hiệu hàng hóa, an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm, vòng đời sản phẩm, 

marketing trong phát triển sản phẩm mới,... Kết quả cần có thể phát triển 

sản phẩm dựa trên tình huống cụ thể tại cơ sở mình” cần điều chỉnh thành: 

“Tập huấn cộng đồng về phương pháp phát triển sản phẩm. Nội dung tập 

huấn gồm: Khái niệm chung về sản phẩm, các bước phát triển sản phẩm 

mới, bao bì sản phẩm (bao gồm bao bì thực phẩm, thương phẩm), nhãn 

hiệu hàng hóa, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm/an toàn 

vệ sinh bao bì thực/sản phẩm, vòng đời sản phẩm, marketing trong phát 

triển sản phẩm mới, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, quảng 

bá, phát triển, thương mại sản phẩm... Kết quả cần có thể phát triển sản 

phẩm dựa trên tình huống cụ thể tại cơ sở mình.” 

Tiếp thu, điều chỉnh 

  

Về dự án thành phần cấp huyện nghiên cứu chọn lọc bổ sung một số Dự án 

phát triển chuỗi sản phẩm từ dược liệu như nêu trên. Đối với Dự án thành 

phần cấp tỉnh (liên huyện) ngoài các dự án đã nêu cần nghiên cứu chọn lọc 

bổ sung một số Dự án du lịch cộng đồng nhằm khai thác thế mạnh về cảnh 

quan, văn hóa, lịch sử, nông sản, thảo dược của tỉnh... 

Trước mắt, lựa chọn DA phát triển chuỗi sản 

phẩm chủ  lực từ dược liệu Đảng sâm, quế, sâm 

ngọc linh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai 

Chương trình OCOP Tùy tình hình triển khai, cấp 

huyện có thể đề xuất bổ sung sản phẩm chủ lực, 

trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục dự 

án sản phẩm chủ lực. Nội dung này sẽ được cụ 

thể khi xây dựng Thuyết minh dự án, các Dự 

án/mô hình du lịch cộng đồng trong Dự án sẽ 

được các địa phương trong Trục du lịch Quảng 

Nam đề xuất trong quá trình xây dựng và triển 

khai Dự án 
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Đối với các sản phẩm xuất khẩu (2023-2025), ngoài các nội dung trọng 

tâm: (1) Nâng cấp sản phẩm (nâng cấp thiết kế bao bì, tiêu chuẩn hóa chất 

lượng, câu chuyện sản phẩm), (2) nâng cấp chuỗi giá trị (nguồn nguyên 

liệu, liên kết chuỗi, áp dụng KHCN, phân phối, tiếp thị,...), cần quan tâm 

nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

hoặc kết nối với hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc của tỉnh để liên 

thông với quốc gia, quốc tế 

Tiếp thu, bổ sung 

15 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Về thể thức: Bổ sung Quốc hiệu, Tiêu ngữ, tên cơ quan, tổ chức ban hành, 

địa danh, thời gian ban hành, tên loại, trích yếu nội dung Đề án vào phần 

đầu, trang 1 của dự thảo Đề án 

Tiếp thu, bổ sung 

  

Về bố cục Đề án, nên chỉnh sửa thành phần thứ nhất: Sự cần thiết, căn cứ 

xây dựng đề án, phần thứ hai: Thực trạng công tác triển khai chương trình 

OCOP giai đoạn 2018-2020, phần thứ ba: Nội dung triển khai chương trình 

OCOP tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, phần thứ tư: Tổ chức thực 

hiện 

Bảo lưu, bố cục của đề án cơ bản bám theo Đề 

cương đã được UBND tỉnh phê duyệt 

  

Đối với phần 2, dự thảo Đề án "Xu hướng phát triển, kinh nghiệm quốc tế 

trong triển khai Chương trình mỗi làng/xã một sản phẩm": Đề nghị nghiên 

cứu không đưa nội dung này vào Đề án, hoặc rút ngắn nội dung để đưa vào 

phần 1 của Đề án 

Tiếp thu, rút ngắn nội dung 

  

Chỉnh sửa tại gạnh đầu dòng (-) thứ nhất mục 2.2 Phần thứ ba nội dung 

"Củng cố hơn 200 sản phẩm OCOP đã có từ 2018-2020, phát triển mới ít 

nhất 200 sản phẩm (tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu theo chuỗi các 

sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh và các sản phẩm thế mạnh khác) thành 

"Củng cố hơn 200 sản phẩm OCOP đã có từ 2018-2020, phát triển mới ít 

nhất 200 sản phẩm (tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu theo chuỗi các 

sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh, các sản phẩm dịch vụ du lịch và các sản 

phẩm thế mạnh khác)". 

Mục tiêu phát triển 200 sản phẩm mới là phù hợp 

vì trong giai đoạn này sẽ tập trung phát triển có 

chiều sâu về chất lượng, quy mô, thương hiệu sản 

phẩm và củng cố kết quả đạt được của giai đoạn 

2018-2020. 
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Chỉnh sửa nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại mục 2.3 Phần 

thứ 6 nội dung "xây dựng câu chuyện cho sản phẩm OCOP phục vụ công 

tác phân phối, tiếp thị sản phẩm" thành "hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng câu 

chuyện cho sản phẩm OCOP phục vụ công tác phân phối, tiếp thị sản 

phẩm" 

Tiếp thu, điều chỉnh theo như đề nghị của đơn vị 

II Các địa phương   

1 
Phòng Kinh tế TX 

Điện Bàn  

Tại phụ lục 9, Đề án: Bổ sung một số nội dung thị xã Điện Bàn: Ngày 

25/3/2019 tổ chức Tổng kết và triển khai Chương trình Nông thôn mới kết 

hợp với OCOP, BCĐ NTM thị xã và các xã, thôn tham dự với số lượng 96 

người. Ngày 14/7/2019 tổ chức Sơ kết và đôn đốc thực hiện Chương trình 

Nông thôn mới kết hợp với OCOP, BCĐ NTM thị xã và các xã, thôn tham 

dự với số lượng 84 người. Ngày 07/02/2020 tổ chức Tổng kết và triển khai 

Chương trình Nông thôn mới kết hợp với OCOP BCĐ NTM thị xã và các 

xã, thôn tham dự với số lượng 108 người. 

Tiếp thu, bổ sung 

  

Tại Phụ lục 10, Đề án: Định hướng giai đoạn 2021-2025, thị xã Điện Bàn 

phát triển 05 điểm bán hàng OCOP. Nên qui định lại: Định hướng giai đoạn 

2021-2025, thị xã Điện Bàn phát triển 01 điểm bán hàng OCOP.  

Định hướng giai đoạn 2021-2025, thị xã Điện 

Bàn phát triển 01 điểm bán hàng OCOP là quá ít 

so với tiềm năng, cơ quan soạn thảo đề xuất ít 

nhất xây dựng 03 điểm bán hàng (Trung tâm thị 

xã, khu vực Gò Nổi, khu CN Điện Nam-Điện 

Ngọc) 

2 
UBND huyện 

Phước Sơn  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

3 
UBND huyện Đại 

Lộc  

Tại Phụ lục 10: Trung tâm, điểm đã có và dự kiến phát triển mới giai đoạn 

2021-2025; ở mục định hướng giai đoạn 2021 - 2025 đề nghị điều chỉnh: 

huyện Đại Lộc có 04 điểm OCOP gồm 01 trung tâm OCOP cấp huyện và 

03 điểm điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của các chủ thể 

Tiếp thu, điều chỉnh theo đề nghị của địa phương 
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4 

Phòng NN & 

PTNT huyện Nam 

Trà My  

Tại Phần thứ nhất, Mục II, nội dung 03; UBND huyện Nam Trà My kính 

đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh 

Quảng Nam, bổ sung thêm cây sâm Ngọc linh vào nhóm loại cây trồng có 

tiềm năng, lợi thế, đặc trưng vùng miền trong giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Du lịch sinh thái - trải nghiệm cùng nông dân vùng trồng sâm Ngọc linh và 

vùng trồng Quế Trà My cũng là một trong những nội dung cần quan tâm, 

hỗ trợ, định hướng để phát triển trong thời gian đến. 

Tiếp thu, bổ sung 

5 
UBND huyện Bắc 

Trà My  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

6 

Phòng NN & 

PTNT huyện Nông 

Sơn  

Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

7 
UBND huyện Hiệp 

Đức  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

8 
UBND huyện 

Thăng Bình  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

9 
UBND huyện Nam 

Giang  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

10 
UBND huyện Núi 

Thành  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

11 
UBND huyện Tiên 

Phước  
Thống nhất với Dự thảo Đề án 

 

12 UBND TP Tam Kỳ Thống nhất với Dự thảo Đề án 
 

13 
UBND huyện Quế 

Sơn 
Thống nhất với Dự thảo Đề án 
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14 
Phòng Kinh tế TP 

Hội An 

Đề nghị bổ sung Phần thứ nhất: 

  - Phần I, Mục 1, điểm 1.1 (Trang 2):   Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

từ tỉnh đến cơ sở: Bổ sung “thành phố Hội An” trong việc đã thành lập tổ 

giúp việc. 

   - Mục 2, điểm 2.2 (Trang 10): Bổ sung “Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng 

và điểm du lịch thuộc ngành dịch vụ - du lịch nông thôn và bán hàng chưa 

được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh”. 

   - Phần II, Mục 3, điểm 4 (Trang 15):Bổ sung “Bên cạnh nhiều tiềm năng 

về vùng nguyên liệu từ các loại thảo mộc quý dùng làm thuốc, thực phẩm 

chức năng, còn tận dùng nguyên liệu lá chế biến trà... phòng chữa bệnh như 

lá Sâm Ngọc Linh, nấm lim xanh, rau má, khổ qua rừng… Tỉnh Quảng 

Nam còn có các vùng trồng cây lương thực – thực phẩm như các loại đậu, 

bắp, khoai lang, bí… đây là nguồn nguyên liệu chính để phục vụ ngành chế 

biến sữa thực vật đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, tăng thu nhập, phát 

triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam”. 

 - Phần II, Mục 3, điểm 5 (Trang 15): Có nhiều sản phẩm du lịch nông thôn 

tiềm năng tại Quảng Nam như: Dịch vụ du lịch cộng đồng Triêm Tây (Điện 

Bàn); Du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng, Du lịch cộng đồng thôn Za Ra, Tà 

Bhing (Nam Giang); “Du lịch làng nghề truyền thồng như: gốm Thanh Hà, 

mộc Kim Bồng, tre dừa nước Cẩm Thanh, rau Trà Quế, rau hữu cơ Thanh 

Đông, trải nghiệm du lịch nông nghiệp truyền thống/spa;” Du lịch sinh thái 

biển Tam Thanh… 

 

Tiếp thu, bổ sung 

 

 

Tiếp thu, bổ sung 

 

 

 

Tiếp thu, bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu, bổ sung 

 

 

 

  

Đề nghị bổ sung bổ sung phần thứ hai 

 - Phần II, Mục 2, điểm 2.5 (Trang 30): Bổ sung “Xây dựng cơ chế hỗ trợ 

TT OCOP cấp quốc gia, trong đó quan tâm về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây 

dựng đề án; đầu tư XDCB; công tác quản lý – khai thác trong thời gian đầu 

khi đi vào hoạt động”. 

- Phần II, Mục 6, điểm 6.2 (Trang 34):  Bổ sung “Hỗ trợ phát triển các 

điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, 

cà phê… tại thành phố Hội An”. 

 

 

 

 

Tiếp thu, bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết 

 

B Góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết  
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I Sở, ban, ngành; đoàn thể thuộc tỉnh  

1 Sở Công thương  Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

2 

Chi cục 

QLCLNLS và 

Thủy sản  

Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

3 
Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh  

Tại phần căn cứ của Nghị quyết, đề nghị thay “giai đoạn 2021-2020” thành 

“giai đoạn 2021-2025”. 
Tiếp thu, chỉnh sửa 

  

Tại điểm a, khoản 1, mục I, Điều I: Đề nghị điều chỉnh thành:“a) Phát triển 

kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, thực 

hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu 

chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hiệu quả 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. (Bỏ từ “hình 

thức” để đúng theo quy định của Quyết định số 1980/QĐ-TTg và thêm các 

từ in đậm) 

Tiếp thu, điều chỉnh 

  

Tại gạch (-) đầu dòng thứ 2, điểm 2.1, khoản 2, mục I, Điều 1: đề nghị bổ 

sung từ in đậm: “- Đến năm 2025, bình quân mỗi xã có tối thiểu 2 sản 

phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.” 

Lý do: Thêm từ bình quân để thuận lợi đánh giá sau này; vì một số xã miền 

núi cao, vùng sâu vùng xa việc có sản phẩm OCOP rất khó khăn, do đó 

thêm từ bình quân để các xã thuận lợi sẽ thực hiện sản phẩm OCOP thay 

cho các xã miền núi (nhất là các xã biên giới) trong trường hợp xã miền núi 

không có sản phẩm OCOP. 

Ghi nhận ý kiến tham gia; tuy nhiên, Cơ quan 

soạn thảo nhận thấy: Ở cấp xã vẫn còn rất nhiều 

tiểm năng, thế mạnh để phát triển sản phẩm. Do 

vậy, nên giữ nguyện như dự thảo. 
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Đề nghị bỏ điểm 2.2, khoản 2, mục I, Điều 1. Lý do: Mục tiêu này rất khó 

đánh giá  

Tiếp thu, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Theo 

đó, Cơ quan soạn thảo đề xuất mục tiêu đưa vào 

Nghị quyết như sau: “Đến năm 2025, doanh số 

bán hàng OCOP đạt trên 300 tỉ đổng, gấp trên 4 

lần so với năm 2020; lợi nhuận đạt trên 80 tỉ 

đồng. Doanh thu các sản phẩm OCOP sau khi 

được công nhận năm sau tăng hơn năm trước”  

 

  

Đề nghị xem lại mục tiêu tại điểm 2.3, khoản 2, mục I, Điều 1 (Phát triển 

mới ít nhất 50 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP. Trong đó, 20 

doanh nghiệp, 30 Hợp tác xã). Mục tiêu này tương đối thấp, nhất là phát 

triển HTX. Nếu phát triển 30 HTX trong 5 năm, chia cho 18 huyện, thị xã, 

thành phố thì mỗi năm chỉ phát triển được bình quân 0,33 HTX trên địa 

bàn cả tỉnh. Nếu so với nguồn lực hỗ trợ tại Đề án thì mục tiêu này khá 

khiêm tốn 

Tiếp thu, điều chỉnh. Theo đó, Cơ quan soạn thảo 

đề xuất mục tiêu đưa vào Nghị quyết như sau: 

“Phát triển mới ít nhất 80 tổ chức kinh tế tham 

gia chương trình OCOP. Trong đó, 30 doanh 

nghiệp, 50 Hợp tác xã)” 

 

  

Tại gạch (-) đầu dòng thứ 2, điểm 2.4, khoản 2, mục I, Điều 1, đề nghị bổ 

sung từ bình quân: “- Hằng năm, bình quân mỗi huyện, thị xã, thành phố 

có ít nhất 3 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo Chu trình OCOP.” 

Bảo lưu, Cơ quan soạn thảo đề xuất mục tiêu đưa 

vào Nghị quyết như sau: “Hằng năm mỗi huyện, 

thị xã, thành phố có ít nhất 2 ý tưởng sản phẩm 

mới tham gia vào Kế hoạch OCOP năm được 

UBND tỉnh phê duyệt”. Không dùng cụm từ 

“bình quân” vì như thế sẽ xảy ra tình trạng huyện 

có huyện không nhưng khi cộng lại vẫn đảm bảo 

bình quân. 
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Tại gạch (-) đầu dòng thứ 2, điểm 2.6, khoản 2, mục I, Điều 1, đề nghị bổ 

sung từ chủ thể sản xuất:“- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 

100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP (tỉnh, huyện, 

xã) và lãnh đạo các doanh nghiệp/HTX, chủ thể sản xuất tham gia 

OCOP.” 

Tiếp thu, bổ sung. Theo đó, Cơ quan soạn thảo 

tham mưu viết lại mục tiêu như sau: “Nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực cho 100% đội ngũ cán 

bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP (tỉnh, 

huyện, xã) và lãnh đạo các chủ thể tham gia 

OCOP”. Dùng cụm từ “các chủ thể tham gia 

OCOP” thì đã bao hàm DN, HTX, THT, Hộ gia 

đình có đăng ký kinh doanh. 

  
Đề nghị bỏ mục II, Điều 1 (Nội dung, kế hoạch triển khai, các giải pháp 

thục hiện), để viết lại ở phần tổ chức thực hiện cho phù hợp 

Tiếp thu, cơ quan soạn thảo sẽ tham mưu nội 

dung thực hiện cụ thể trong Dự thảo Nghị quyết 

  

Tại điểm a, khoản 4, mục III, Điều 1: “a) Chi thuê tư vấn xây dựng đề án, 

dự án, mô hình cấp tỉnh, cấp huyện: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện theo 

dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chi tiền lương chuyên 

gia tư vấn thực hiện theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

12/01/2015, chi công tác phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.”. Đề 

nghị bỏ từ in đậm (mô hình cấp tỉnh, cấp huyện), vì dự án OCOP không 

thể thực hiện mô hình, và bỏ từ cấp tỉnh, cấp huyện để thuận lợi cho các 

chủ thể sản xuất thuê tư vấn đối với các dự án có quy mô lớn. 

Tiếp thu, thống nhất bỏ cụm từ “mô hình cấp 

tỉnh, cấp huyện” 

  

Tại điểm d, khoản 4, mục III, Điều 1: Chi tham quan, học tập kinh nghiệm 

cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP. 

Đề nghị bỏ từ in đậm (cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP), nhằm 

mở rộng đối tượng chủ thể sản xuất và người dân có nhu cầu (tiền OCOP) 

tham gia OCOP có thể tham quan học tập để về mở rộng, phát triển sản 

phẩm OCOP. 

Tiếp thu, thống nhất điều chỉnh lại cụm từ như 

sau: “Chi tham quan, học tập kinh nghiệm thực 

hiện Chương trình OCOP” 
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Tại gạch (-) đầu dòng thứ 2, 3 điểm e, khoản 4, mục III, Điều 1, đề nghị 

nhập thành 1 nội dung (cấp tỉnh và cấp huyện), thành:  

“- Tiền công cho thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện theo 

dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh 

và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).” 

Tiếp thu, điều chỉnh gộp 

  

Tại khoản 4, mục III, Điều 1 có quy định hỗ trợ ở địa bàn khó khăn, huyện 

nghèo, địa bàn trung du miền núi, bãi ngang và địa bàn đồng bằng. Do đó, 

đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung giải thích các khu vực vào điểm 

a, khoản 1, Mục III về không gian thực hiện, trong đó cần nêu rõ địa bàn 

khó khăn gồm những xã nào để thuận lợi trong áp dụng mức hỗ trợ và lập 

dự toán sau này. 

Địa bàn khó khăn, huyện nghèo, địa bàn trung du 

miền núi, bãi ngang và địa bàn đồng bằng của 

tỉnh thì đã có quy định rồi. Do đó, không cần phải 

giải thích trong Nghị quyết 

  

Tại khoản 1, mục IV, Điều 1, đề nghị bổ sung từ in đậm: 

“1. Ngoài phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương theo quy 

định của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hằng năm 

ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 15 tỉ đồng để thực hiện Nghị quyết này.” 

Bảo lưu, không in đậm, việc trình bày thể thức 

văn bản thực hiện theo đúng quy định tại Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP 

  

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại bố cục Nghị quyết vì chỉ có Điều 1, 

nhưng không có Điều 2 và chỉnh sửa lỗi đánh máy, bố cục các điểm, khoản 

theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

4 Chi cục Thủy sản  Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

5 
Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y  
Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

6 
Ban Quản lý Cảng 

cá  
Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  
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7 
Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh 

Bổ sung Điểm b Khoản 5 Mục III của Dự thảo Nghị quyết (trang 5) như 

sau: Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế 

biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm: Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí đầu tư ở 

địa bàn khó khăn, huyện nghèo, ở địa bàn trung du miền núi, bãi ngang, tối 

đa 50% kinh phí đầu tư ở địa bàn đồng bằng nhưng không quá 300 triệu 

đồng/chủ thể.  

Lý do: Để phù hợp với một số cơ chế, chính sách đã sửa đổi như Nghị 

quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh.  

Tiếp thu, điều chỉnh lại như sau: “Mua sắm máy 

móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, 

chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm: Hỗ trợ 

tối đa 70% kinh phí đầu tư ở địa bàn khó khăn, 

huyện nghèo, ở địa bàn trung du miền núi, bãi 

ngang, tối đa 50% kinh phí đầu tư ở địa bàn đồng 

bằng nhưng không quá 300 triệu đồng/chủ thể” 

 

8 Ban Dân tộc  Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

9 Chi cục Thủy lợi  Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

10 
Chi cục Trồng trọt 

và BVTV  
Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

11 Chi cục Kiểm lâm  Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

12 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  

Tại mục 1, phần IV về Kinh phí thực hiện, đề nghị bổ sung nội dung: Tổng 

kinh phí thực hiện đề án là 621.500 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ 

Ngân sách Nhà nước là 182.500 triệu đồng.  

Tiếp thu, bổ sung 

  

Tại phần V về Tổ chức thực hiện: Đề nghị điều chỉnh nội dung mục 3 

(Thường trực HĐND, các Ban của HĐND,.... Nghị quyết này) thành mục 2, 

và điều chỉnh nội dung mục 2 (Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại 

Nghị quyết ....hoặc thay thế đó) thành mục 3 cho phù hợp.  

Tiếp nhận, điều chỉnh cho phù hợp 

13 

Trung tâm Phát 

triển Sâm Ngọc 

Linh và Dược liệu  

Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

14 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  
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15 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

II Các địa phương   

1 
Phòng Kinh tế TX 

Điện Bàn  

Tại khoản b, mục 2, phần III về cơ chế, chính sách hỗ trợ: Các chủ thể sản 

xuất phải có Phương án sản xuất kinh doanh (Biểu số 3, Quyết định  số 

1048/QĐ-TTg) được UBND cấp huyện phê duyệt. Nên quy định lại như 

sau: Các chủ thể sản xuất phải có Phương án sản xuất kinh doanh (Biểu số 

3, Quyết định  số 1048/QĐ-TTg). Vì đây là phương án kinh doanh của đơn 

vị, UBND thị xã không có cơ sở để phê duyệt. 

Cơ quan soạn thảo sẽ điều chỉnh như sau: “Các 

chủ thể sản xuất phải có Phương án sản xuất kinh 

doanh (Biểu số 3, Quyết định số 1048/QĐ-TTg) 

được UBND cấp huyện thống nhất, như quy định 

tại Quyết định số 4644/QĐ-BNN-VPĐP ngày 

06/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT” 

 

  

Tại khoản h, mục 4, phần III: Chi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu 

trình OCOP: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Nên qui định cụ thể nội dung chi: Chi cho công tác tổ 

chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu 

trình OCOP và chi khác: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện theo dự toán được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Tiếp thu, bổ sung. Theo đó, Cơ quan soạn thảo 

tham mưu nội dung này như sau” Chi cho công 

tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP và chi 

khác” 

 

2 
UBND huyện 

Phước Sơn  
Thống nhất với Dự thảo Nghị quyết  

3 
UBND huyện Đại 

Lộc  

Tại gạch đầu dòng (-) thứ  2, tiểu mục 2.1, mục 2, khoản I, Điều I: Đến 

năm 2025, mỗi xã có tối thiểu 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Xin điều 

chỉnh thành: Đến năm 2025, bình quân mỗi xã có tối thiểu 2 sản phẩm 

OCOP đạt 3 sao trở lên. 

Ghi nhận ý kiến tham gia; tuy nhiên Cơ quan 

soạn thảo nhận thấy: Ở cấp xã vẫn còn rất nhiều 

tiểm năng, thế mạnh để phát triển sản phẩm. Do 

vậy, nên giữ nguyện như dự thảo. 

  

Tại mục g, điểm 5, khoản III, Điều I: Đăng ký mã số, mã vạch: Hỗ trợ tối 

đa 03 triệu đồng/sản phẩm. Xin điều chỉnh thành: Đăng ký mã số, mã vạch: 

Hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/sản phẩm. 

Bảo lưu, giữ nguyên mức hỗ trợ như trong Dự 

thảo (tối đa 03 triệu đồng/sản phẩm). Qua triển 

khai hỗ trợ nội dung này trong giai đoạn 2018-

2020, phần lớn các địa phương phản ánh, mức hỗ 

trợ phù hợp thực tế 
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Tại mục h, điểm 5, khoản III, Điều I: Thiết kế và đăng ký nhãn hiệu: Hỗ trợ 

tối đa 05 triệu đồng/sản phẩm. Xin điều chỉnh thành: Thiết kế và đăng ký 

nhãn hiệu: Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/sản phẩm. 

Bảo lưu, giữ nguyên mức hỗ trợ như trong Dự 

thảo (tối đa 05 triệu đồng/sản phẩm) vì mức hỗ 

trợ này đơn vị soạn thảo đã dẫn chiếu mức hỗ trợ 

tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và mức hỗ 

trợ này phù hợp thực tế 

  

Tại mục c, điểm 8, khoản III, Điều I: Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh có sản phẩm đạt 04 

sao trở lên. Xin điều chỉnh thành: Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác 

xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh có sản phẩm đạt 3 sao trở 

lên. 

Bảo lưu, giữ nguyên mức hỗ trợ như trong Dự 

thảo (Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh có 

sản phẩm đạt 04 sao trở lên) vì quy định như vậy 

sẽ giúp chủ thể phấn đấu nâng cấp, hoàn thiện 

sản phẩm để đạt tiêu chuẩn 4 sao để được hỗ trợ, 

nếu quy định đạt 3 sao được hỗ trợ thì sẽ có rất 

nhiều chủ thể đề nghị hỗ trợ, ngân sách tỉnh sẽ 

không đảm bảo. 

  

Tại điểm 9, khoản III, Điều I: Hỗ trợ thuê tư vấn giúp chủ thể OCOP lập hồ 

sơ, tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm: Hỗ trợ tối đa không quá 03 

triệu đồng/hồ sơ, với điều kiện sản phẩm đó tham gia đánh giá, phân hạng ở 

cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên. Xin điều chỉnh thành: Hỗ trợ thuê tư vấn giúp 

Chủ thể OCOP lập hồ sơ, tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm: Hỗ trợ 

tối đa không quá 05 triệu đồng/hồ sơ, với điều kiện sản phẩm đó tham gia 

đánh giá, phân hạng ở cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên. 

Bảo lưu, giữ nguyên mức hỗ trợ như trong Dự 

thảo (Hỗ trợ tối đa không quá 03 triệu đồng/hồ 

sơ) vì mức hỗ trợ này đơn vị soạn thảo đã dẫn 

chiếu quy định tại Quyết định 4129/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh và qua 

thực tế áp dụng, mức hỗ trợ này phù hợp. 

  

Đề nghị bổ sung nội dung hỗ trợ chủ thể xây dựng câu chuyện sản phẩm, 

mức hỗ trợ không quá 03 triệu đồng/sản phẩm với điều kiện sản phẩm đó 

cấp huyện đánh giá, phân hạng đạt 50 điểm trở lên. 

Thống nhất, bổ sung nội dung hỗ trợ này 

4 

Phòng NN & 

PTNT huyện Nam 

Trà My  

Thống nhất với dự thảo Nghị quyết  
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5 
UBND huyện Bắc 

Trà My  

Tại Điểm b, Mục 5, Phần III: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư nhưng 

không quá 300 triệu đồng/chủ thể mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản 

xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm. Muốn 

sản xuất ra 1 sản phẩm đảm bảo được phân hạng cũng như thuyết phục thị 

trường thì nhu cầu cần đầu tư máy móc thiết bị của các chủ thể là rất lớn, vì 

vậy kính đề nghị nâng mức hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị không quá 500 

triệu đồng/chủ thể và tỉ lệ hỗ trợ tối đa là 70% 

Cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại như sau: “Mua 

sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu 

hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản 

sản phẩm: Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí đầu tư ở 

địa bàn khó khăn, huyện nghèo, ở địa bàn trung 

du miền núi, bãi ngang, tối đa 50% kinh phí đầu 

tư ở địa bàn đồng bằng nhưng không quá 300 

triệu đồng/chủ thể” 

 

6 

Phòng NN & 

PTNT huyện Nông 

Sơn  

Thống nhất với dự thảo Nghị quyết  

7 
UBND huyện Hiệp 

Đức  
Thống nhất với dự thảo Nghị quyết  

8 
UBND huyện 

Thăng Bình  

Tại khoản 10. Thưởng cho các Chủ thể OCOP có sản phẩm đạt 3-5 sao của 

Chương trình OCOP 

a) Sản phẩm đạt hạng 5 sao: Thưởng 20 triệu đồng/sản phẩm. 

b) Sản phẩm đạt hạng 4 sao: Thưởng 10 triệu đồng/sản phẩm. 

c) Sản phẩm đạt hạng 3 sao: Thưởng 05 triệu đồng/sản phẩm. 

Phần này đề nghị nêu rõ thưởng cho các Chủ thể OCOP có sản phẩm đạt 3-

5 sao được công nhận năm đầu tiên hay đạt trong các kỳ nâng hạng hoặc 

phân hạng lại trong các năm tiếp theo. 

Tiếp thu, sẽ quy định trong dự thảo tiền thưởng 

tăng thêm nếu sản phẩm của chủ thể đạt trong các 

kỳ nâng hạng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể 

như sau quy định như sau: ”Trường hợp sản 

phẩm của Chủ thể tham gia nâng cấp được đánh 

giá, phân hạng năm sau cao hơn năm trước thì 

được thưởng thêm phần chênh lệch (ví dụ năm 

trước sản phẩm năm trước được công nhận 3 sao, 

được thưởng 5 triệu; năm nay, tham gia nâng cấp, 

được đánh giá, phân hạng lên 4 sao thì được 

thưởng thêm phần chênh lệch là 5 triệu đồng)” 

9 
UBND huyện Nam 

Giang  
Thống nhất với dự thảo Nghị quyết  
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10 
UBND huyện Núi 

Thành  

- Điểm f, Mục 4, III (Chi trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các cuộc 

Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn do Trung ương tổ chức): Đề nghị xem xét bổ 

sung khi tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại 

các cuộc Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn do Tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác 

tổ chức cũng được hỗ trợ 100% chi phí tham gia như vậy Cơ quan OCOP 

cấp huyện sẽ thuận lợi hơn trong việc thực hiện Chu trình OCOP. 

Tiếp thu, điều chỉnh lại như sau: “Chi trưng bày, 

triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP tại các cuộc 

Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn” 

  
- Mục 8, III: Đề nghị xem xét bổ sung đối với Chủ thể sản phẩm 3 sao được 

hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư nhưng không quá 30 triệu đồng/điểm. 

Bảo lưu, giữ nguyên mức hỗ trợ như trong Dự 

thảo (Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh có 

sản phẩm đạt 04 sao trở lên) vì quy định như vậy 

sẽ giúp chủ thể phấn đấu nâng cấp, hoàn thiện 

sản phẩm để đạt tiêu chuẩn 4 sao để được hỗ trợ, 

nếu quy định đạt 3 sao được hỗ trợ thì sẽ có rất 

nhiều chủ thể đề nghị hỗ trợ, ngân sách tỉnh sẽ 

không đảm bảo. 

  

- Mục 9, III (Hỗ trợ thuê tư vấn giúp Chủ thể OCOP lập hồ sơ, tham gia 

đánh giá phân hạng sản phẩm): Đề nghị xem xét về điều kiện được hỗ trợ là 

sản phẩm đánh giá, phân hạng cấp huyện đạt 3 sao trở lên, như vậy sẽ tạo 

điệu kiện cho Chủ thể trong việc lập hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh, đồng 

thời thông thường đến cuối năm tỉnh mới đánh giá, phân hạng và quyết 

định kết quả sao cho nếu điều kiện hỗ trợ là đạt 3 sao cấp tỉnh trở lên thì sẽ 

không kịp thực hiện nội dung kinh phí chương trình OCOP trong năm đó. 

Tiếp thu, nghiên cứu không quy định điều kiện 

“sản phẩm đó tham gia đánh giá, phân hạng ở cấp 

tỉnh đạt 3 sao trở lên” 

11 
UBND huyện Tiên 

Phước  
Thống nhất với dự thảo Nghị quyết  

12 UBND TP Tam Kỳ Thống nhất với dự thảo Nghị quyết  

13 
UBND huyện Quế 

Sơn 
Thống nhất với dự thảo Nghị quyết  

14 
Phòng Kinh tế TP 

Hội An 
Thống nhất với dự thảo Nghị quyết  
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