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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

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

Qua xem xét Tờ trình số 7612/TTr-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về 
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, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2018-2020 đã mang lại những kết quả tích cực, ngày càng có nhiều sản phẩm 
chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu 
nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn 
còn những sản phẩm chưa xây dựng và bảo hộ được thương hiệu cũng như hệ thống 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hệ thống xúc tiến thương mại còn hạn chế, quy mô sản 
xuất sản phẩm hàng hóa nhỏ và sức cạnh tranh thấp, thị trường tiêu thụ còn hạn hẹp.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao năng suất, chất 
lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
trong những năm đến. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 
ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 là cần thiết.

Nội dung cơ chế, chính sách hỗ trợ do UBND tỉnh đề xuất trên cơ sở đánh 
giá, tổng kết thực hiện chương trình trong thời gian qua, cơ quan chuyên môn tiếp 
thu ý kiến góp ý của các địa phương, ngành liên quan, được Sở Tư pháp thẩm định. 
Các mức hỗ trợ cơ bản đáp ứng thực hiện chương trình OCOP trong thời gian đến. 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết. 
Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

1. Tại Điều 1 về đối tượng áp dụng:
- Đề nghị bổ sung cụ thể 06 nhóm ngành hàng chi tiết kèm theo dự thảo nghị 

quyết theo đúng phụ lục I, Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm và khoản 1, Điều 1 Quyết định số 781/QĐ-
TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục 
Quyết định số 1048/QĐ-TTg.

2. Tại Điều 3 về nội dung, mức chi triển khai Chu trình OCOP thường niên:
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- Một số nội dung, mức chi triển khai Chu trình OCOP thường niên: Đề nghị 
xây dựng các định mức chi cụ thể để áp dụng, nhằm đảm bảo trong quá trình xây 
dựng dự toán ngân sách.

- Đối với mức chi tại khoản 7: Đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện dẫn chiếu 
văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tại khoản 2 Điều 4 về hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, 
thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm: Đề nghị nâng mức hỗ 
trợ cho đối tượng là tổ hợp tác từ 150 triệu đồng/chủ thể lên mức 200 triệu 
đồng/chủ thể.

4. Tại khoản 10 Điều 4 về tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài: Đề nghị 
hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/chủ thể/lần tham gia và tối đa 01 lần/chủ 
thể/năm.

5. Tại Điều 6 về hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP:
 - Tại các điểm b, c khoản 1 và điểm b, c khoản 2: Đề nghị quy định rõ về địa 

bàn khó khăn, huyện nghèo, miền núi, bãi ngang, đồng bằng, cụ thể sau: Khu vực I 
là 06 huyện miền núi cao; Khu vực II là 03 huyện miền núi thấp và các xã miền núi 
thuộc các huyện đồng bằng, các xã bãi ngang theo các quy định hiện hành; Khu 
vực III các huyện, thị xã, thành phố còn lại. 

- Tại khoản 4 về nội dung và mức hỗ trợ trung tâm OCOP Hội An: Ban đề 
nghị sau khi có chủ trương đầu tư, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét bổ 
sung quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể.

6. Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai chương trình OCOP đến các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ gia đình, nhằm kích thích tiêu thụ, 
thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, 
phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương, nâng cao năng suất, chất 
lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ sản phẩm OCOP; phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch sinh 
thái và du lịch nông nghiệp.

- Khuyến khích các địa phương xây dựng sản phẩm chủ lực của từng vùng, 
mang tính đặc hữu, đặc sản, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản 
phẩm cho người dân, nhằm xây dựng các sản phẩm OCOP nâng cao, hướng tới thị 
trường xuất khẩu.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã hình thành, đẩy mạnh 
công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các chủ thể phát triển thị trường, kênh phân 
phối sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị.

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính; hướng dẫn các thủ tục thanh toán, quyết 
toán cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia.
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- Hằng năm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức sơ kết, tổng kết, rà soát, đánh 
giá đầy đủ các nhân tố tác động đến chính sách, kịp thời khắc phục những hạn chế, 
bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Thường trực HĐND, UBND 
tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Về dự thảo nghị quyết:
- Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại nội dung ý kiến thẩm tra của Ban đã 

nêu ở trên và một số câu từ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản cho đảm bảo quy 
định của pháp luật.

- Đề nghị bổ sung hiệu lực của nghị quyết kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2021 
(đảm bảo không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành theo quy định tại Điều 
15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015).

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy 
định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Thủy).

   
TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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