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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

–––––––––––––– 

Số: 2269/KH-SKHCN 

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

 
Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2019 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019 – 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 
 

 

 Thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU ngày 27/6/2019 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Chương trình quốc gia 
mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh 
Đồng Nai phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035”.  

Thực hiện Kế hoạch số 10877/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019 – 2020  

 Thực hiện Kế hoạch số 10946/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU ngày 27/6/2019 của của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai 
Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Chương 
trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019 – 
2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

- Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai (Gọi tắt là Chương trình OCOP) đảm bảo đúng tiến độ thời gian 
và hiệu quả, góp phần tạo ra một bước phát triển mới của kinh tế khu vực nông thôn, 
đẩy mạnh phát triển đối với chương trình xây dựng nông thôn mới.  

- Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính 
đặc trưng lợi thế của mỗi vùng, mỗi xã đáp ứng cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước 
và xuất khẩu; qua đó phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh 
của người dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững, giúp 
khu vực nông thôn giải quyết những vấn đề quan trọng và căn cơ trong giải pháp 
thực hiện giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. 

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 

1. Nâng cấp và phát triển sản phẩm: 
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Nâng cấp và phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng về số lượng, gia 
tăng về giá trị, đảm bảo theo tiêu chuẩn và quy chuẩn của các Bộ, ngành và từng 
bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn khu vực, quốc tế phục vụ xuất khẩu, gồm: 

- Đối với các sản phẩm hiện có: Hoàn thiện, nâng cấp/mở rộng sản phẩm đã 
được khảo sát, đánh giá với các nội dung như hoàn thiện công bố tiêu chuẩn chất 
lượng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, ứng dụng tem điện tử thông minh … 

- Đối với các sản phẩm mới: Đánh giá thị trường, nghiên cứu phát triển tạo 
sản phẩm mẫu, thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm 
(nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm), công bố tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm. 

2. Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm: 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nội dung này 
lồng ghép với Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí 
tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 – 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016. Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản 
xuất kinh doanh đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hướng dẫn ghi nhãn 
hàng hóa, tư vấn định hướng phát triển thương hiệu, đăng ký công bố chất lượng sản 
phẩm, đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP. 

- Ưu tiên cho các sản phẩm được phê duyệt tại Quyết định số 1698/QĐ-
UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án “Chương trình quốc 
gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025, định 
hướng đến năm 2035”. (Phụ lục 2 đính kèm) 

3. Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng công 
nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp gắn với việc xây dựng thương hiệu sản 
phẩm.  

- Tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên bố trí sử dụng nguồn vốn sự nghiệp 
khoa học và công nghệ hàng năm hỗ trợ các đối tượng thuộc Đề án trong công tác 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất và xây dựng, 
bảo hộ sở hữu công nghiệp. 

- Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng 
công nghệ 4.0, blockchain vào sản xuất nông nghiệp gắn với việc xây dựng nhãn 
hiệu hàng hóa.  

- Các ứng dụng về công nghệ cần dựa trên nhu cầu cụ thể của các tổ chức 
kinh tế OCOP, trong đó ưu tiên các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ có địa chỉ 
ứng dụng cụ thể. 

4. Đào tạo nguồn nhân lực: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho 
các chủ thể, nhất là các chủ thể tham gia Chương trình OCOP tại chỗ về phát triển 
sản phẩm (mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu hàng hóa, tiếp thị, công bố tiêu chuẩn, ứng 
dụng công nghệ mới, công nghệ 4.0, blockchain vào sản xuất). 
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- Cử cán bộ triển khai thực hiện Chương trình OCOP tham gia các lớp bồi 
dưỡng, tập huấn nhằm nắm vững chu trình OCOP, cách thực hiện các bước để dần 
đưa Chương trình đạt hiệu quả. 

5. Công tác tuyên truyền, phối hợp: 

- Lồng ghép các hoạt động của ngành với việc thực hiện tuyên truyền của 
Chương trình OCOP. 

- Hàng năm phối hợp với các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa tổ 
chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp thực 
hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và tham gia các chương trình hỗ trợ do Sở chủ trì. 

- Tổ chức 1-2 buổi hội thảo/năm với chủ đề phát triển quyền sở hữu trí tuệ 
gắn với chương trình OCOP của tỉnh. 

- Phối hợp với sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá xếp 
hạng sản phẩm.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

 Trích từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm. (Phụ lục 1 đính 
kèm) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Giao Phòng Quản lý chuyên ngành làm đầu mối triển khai Đề án “Chương 
trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019 – 
2020 của Sở Khoa học và Công nghệ. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với 
các Phòng, các đơn vị trực thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp 
báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời đề xuất, tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo giải 
quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh tham gia 
Chương trình thuộc các nội dung: Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản 
phẩm; Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng công nghệ 4.0 
vào sản xuất nông nghiệp gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm.  

2. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với phòng Quản 
lý chuyên ngành tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh tham 
gia Chương trình thuộc các nội dung: Nâng cấp và phát triển sản phẩm.  

3. Giao Phòng Quản lý khoa học phối hợp với phòng Quản lý chuyên ngành 
tham mưu đề xuất hỗ trợ các đối tượng thuộc Đề án trong công tác nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất. 

4. Giao Văn phòng Sở phân bổ nguồn kinh phí hàng năm để triển khai thực 
hiện Chương trình theo Kế hoạch. 

5. Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ 
chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực 
hiện về Sở qua Phòng Quản lý chuyên ngành trước ngày 01/6 (đối với báo cáo 6 
tháng) và trước ngày 01/12 hàng năm (đối với báo cáo năm). 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một 
sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019 – 2020 của Sở Khoa học và 
Công nghệ, đề nghị các Phòng và các đơn vị thuộc Sở phối hợp triển khai thực 
hiện./.  

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở NN&PTNT (để biết); 
- Các phòng ban, Chi cục,Trung tâm 
 trực thuộc Sở (thực hiện); 
- Lưu VT.    
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 Nguyễn Thị Hoàng 
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