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UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - H,nh phiic.

S& O/UBND-NN
V/v t chi'rc cuOc thi sang tác ânh dçp

Ba Chë, ngày 25 tháng 5 nãm 2020

OCOP và câu chuyn san phâm OCOP
huyn Ba Ch

KInh gui:
- Các co quan, don vj: Phông NN&PTNT, Phông Van hóa
Thông tin, Trung tam Truyên thông - VH huyn;
- UBND các xã, thj trân;
- Cac don vi tham gia chuong trInh OCOP: Cong ty c
phân kinh doanh lam san Dp Thanh; HTX kinh doanh
djch vii lam san ngoài ng Ba Chê; HTX Thanh Son; THT
mt ong Thj trân.

Th?c hin K hoch s: 259/KH-BXDNTM ngày 27/4/2020 cüa Ban xây
dimg NTM tinh Quãng Ninh ye kê hoch to chüc Cuc thi sang tác ãnh dçp
OCOP và câu chuyn san phâm OCOP tinh Quãng Ninh näm 2020.
D trin khai các ni dung K ho.ch, UBND huyn thông tin dn các Co
quan, don vi và các to chüc, cá nhân ye cuc thi và các san phâm OCOP huyn
Ba Chê cüng nhi.r giao nhim v11 các co quan, dcm vi lien quan thirc hin các ni
dung nhu sau:
1. Thông tin cuc thi (Chi ti& gi kern theo Ké hogch sé 259/KHBXDNTMngày 27/4/2020 cia Ban xáy dmgNTMtinh QuángNinh)
2. Các san phm tham gia chuong trInh OCOP trén dja bàn huyn Ba Chê
(Hoa trà hoa yang khó; Trà tu'i lQc Came Gold; Rwou ba kIch Ba Chê; Ru'ciu
nâm urn xanh Ba Chê, Ba kIch tIm khó; Màng mai khô; Nárn urn xanh khô Ba
ChJ; Sam cau rung khó; Rurru C/ian cá cháu, Mat ong Ba Che).
3. Giao nhim vti các co quan, don vi du mM trin khai thçrc hin c.p huyn:
3.1. Phông Nông nghip va PTNT: Co quan chü trI trin khai tham muu
thirc hin Kê hoach, thông tin the l Cuc thi ânh dçp OCOP và câu chuyn san
phâm OCOP den các don vj tham gia Chi.rcrng trInh OCOP nàm và thirc hin to
diêu kiin thun li cho các dOi tuçmg van ngh si chuyên nghip v nhip ánh và
cac nhà van, nhà báo trong tinh tiêp cn vâi doanh nghiêp, HTX, THT san xut
lay tix lieu.
Là du mM cüa huyn tip nhn các tác phm tham gia dir thi, tng hqp
ket qua truthc ngày 25/8/2020 gui ye Ban xây dimg NTM theo quy djnh.

3.2. Phông Van hóa Thông tin: Tang ci.thng cong tác tuyên truyn,
quâng bá cuc thi ctên vOi các Chi hi van hçc ngh thut, các van ngh sr', các
Câu 1c b ngh thut dé các dcm vi biêt và tham gia Cuc thi; Ho trg cac to
chüc OCOP trên dja bàn huyn sang tác các câu chuyn san phâm OCOP cüa
huyn.
3.3. Trung tam truyn thông và Van hóa: Tuyên truy&n, quàng bá Cuc
thi trén các phuong tin thông tin truyên thông, Cong thông tin din ti'r, trang
mang xã hi, viêt tin bài dé nhân dn và các to chirc, Ca nhân biêt và dAng k
tham gia.
3.4. Uy ban nhân dan các xã, Thi trn, các don vj HTX, THT, doanh
nghip tham gia chirong trInh OCOP: Chü ctng nghiên cü'u Ké hoach, The 1
cuôc thi, tIch circ däng k) tham gia Cuc thi; Phôi hçip vàt?o diêu kin thun lçii
cho các cá than, dôi tucing van ngh s chuyên nghip ye nhiêp ânh và các nhà
van, nhà báo tiêp c.n vói don vj dê lay tu lieu sángtác các tác phâm dir thi. Môi
don vi tham gia chucmg trInh OCOP phãi có It nhât 1 ãnh và 1 câu chuyn sn
phâmll san phâm cüa don vi mInh.
UBND huyn yêu c.0 các Co quan, don vj trin khai thirc hin các ni
dung trén d Cuc thi dt hiu qua cao, thu hut dông dão các to chi'rc, cá nhân
tham gia./
Noinhân:
- TT.I{U va TT.HDND huyn (b/c);
- CT và các PCT.UBND huyn;
- Nhix trên (T/h);
- Li.ru: VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
PHO CHU TICH

Iiinh Th1 V5?

U8ND TIIN}1 QUANG NINH
BAN XAY DçNG NONG THON MO1
5/KH- BXDNTM

&SMXD mAst
Ngithik':BanXaydixng

Nong then mm
Email:
bxdntm@quangninh.gov.vn

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Doe Ip - Tu do - 1-lanh phiic
Quthng Ninh, ngà,tháng 4 nóin 2020

.KE HOiLCI1
1' chfrc Cuc thi sang táe inh dçp OCOP và can chuyn
san phãm OCOP tinh Quing Ninh niIm 2020

Thgianky204Jo2O Tb?c hin K hooh sé O4IKH- BCD ngày 08/01/2 020 cüa Ban Chi dao
10:46:05 +07:00 OCOP tinh ye
triCn khai Chuong trInh Môi xã phu6ng mt san phãm tinh Quãng

Ninh nrn 2020; Ban Xây drng Nông thôn mói ban hành K hoch to chirc Cuc
thi ãnh dçp Va câu chuyên San phãm OCOP tinh näm 2020, nhu sau:
I. MIJC D1CH, YEU cAu
1. Miic dIch:
Tao ra c.ác hcrc ãnh dçp và nhttng câu chuyn hay, hp dn ye san phrn
OCOP, giüp ngi.thi dan, ngu&i tiêu dng hiëu hon ye Chuong trInh OCOP, cing
n.hu tinh dc dáo riêng có eiia các san phâm OCOP, tr do kich thIch thj hiêu và
kho'i diy nhu câu rnua srn ciia khách hang, gOp phân tang cu&ng tuyên truyCn
quáng ha, giâi thiu, thüc day hoat dng xOc tiCn thuo'ng rni tiCu th san phärn.
Cuc thi cüng là djp d the doanb ngJ1ip, HTX, h san xut, nhUiìg ngu&i
tich cue tham gia cuôc thi co Ca hOi duoc giao luu, hoc hoi, trao dOi kinh nghiCrn,
qua dO giâi thiu và tOn vinh các tác giá có tác phàm dc sac; tp hp duc b ãnh
va nhthig câu chuyn cO giá trj dC gi.Oi thiu, quàng bá ye Chuang trin.h OCOP và
san pham OCOP den vài xà hi.
Thông qua euc thi cong là dp d tip tic khuy&i khieh các don
v san xut
dâu tuphát triên to chc, pEat triên san pham OCOP, gOp phân thrc hin có hiu
qua Dê an Chuong tthh Môi x, plurong nit san phâm giai don 2017-2020.
2. Yen can:
Viêc trin khai cuôc thi phài thrcxe tin hàn.h sãu rng den tat ca các da
phuo'ng, các c quan, to chrc CO lien quan. Câc tác pham dr thi phài trung th,rc
phán ánh ctOrig thi.rc tê xthng net dp và dc tmng riêrig Co cüa san phâm và
chixong trInh OCOP.
II. DOI TUONG DTf THI
Tt câ các cOng dan Vit Na dang sinh sang và lam viie ti Quang Ninh,
các tinh thành trong Ca nuâc (darn bão nàng 1c hânh vi dan sir) CO quyên g01 tác

phâm dx thi. Khuyên khIch chinh chU tht cüa sari phârn xây dirng các tãc phân't co
chat luqng tham gia dir thi.
Thánh viên Ban T chrc, Ban Giárn khào và Ban Thu k duc gui ánh và
•Z
-•cau chuyen tham ga-a chçn deZ men
lain nhuiig khong dLxçrc tham gia cham glal.
ilL NQJ DUNG, T1iNH T CAC BiXc TFWC HIEN
A

Va

1. .Ni dung, hIub th'c Cuc thi: Thu'c hin theo Th 1 Cuc thi ành dçp
câu chuyn san phârn OCOP Quàng Ninh kern theo Kê hoach nay.

2. Trin.h tar các bu'óc thtrc hiên
* Bwóc 1:
Xây dtrng Th l Cuôc thi ãnh dçp và câu chuyn san phãrn
OCOP Quàrig Ninh. To chc tuyéri truyn và phát dng Cuc thi den các dôi
tLrcYng x hi dé tham gia.
* Bzrôc 2: Thành

lap

Ban. T eháe, Ban Giám khão. Ban Thu k.' cuc thi

a) Ban T chirc:
- Trir&ng ban Xãy dung iiông thôn rnâi là Truóng ban t. chc
- Phó Trixâng ban Xây dung nông thôn nió'i phii trách OCOP là Phó tru&ng
ban TO chi.'c.
- Các Cay viCn gôrn:
+ Trir&ng phông nghip viii OCOP-. Ban Xây darng NTM
+ Phó Chánh Vn phOng (phi tr.ch tuyCn truyên)- Ban Xây dimg NTM
+ Các can b thuc phàng n.ghip va OCOP
b) Ban Giáni khâo
- Phó Tru&ng ban Xây dmg nông thOn rnói ph trách OCOP là irirOng Ban
giárn khào.
- TruOng phông nghip vi OCOP là Phô ban giám khào
- M&i di din c•ác thành viéii
gain:

+ So Van boa Th thao
+ Hi Van h;c Ngh thut tinh
+ Hôi Nhà báo tinh
+ Chi Hi ngh s9 Nhip ãnh Quãng Ninh.
+ Chi hQi nhà van Vit Nani tti Quãng Ninh.
c) Ban Tim k
Phó TnrOng phOng nghip vii OCC)P là Tnr&ng ban thu k'

- Phó Chánh Van phông Ban Xây drng NTM
- Can b phông nghip v'i OCOP
* Btróc 3: Ban hành Quy ch chm thi và xây dvng các bi&i mu ehftm
diem các tác phm d thi.
* BirOc
4: Tip nhn tác phnrdi.r thi và T ehirc ehrn thi các tác ph&n
* Buüc 5:
T&ig kt, cong b trao giài vã tnrng bay trin lam các tác phtm
dt giài ciia Cuc thi.
IV. TIIO1 ClAN
- Ban hãnh Th 1, tuyén truyn 4n dng vâ phát dng Cuc thi ánh dçp Va
câu chuyên san phâm OCOP tinh Quáng Ninh näm 2020 (thá.ng 5/2020).
Các d& ti.rpng xâ hôi th chic sang 'tác các tác phrn dp Ihi; Ban t chcrc
tiCp .nhn san phãm (t thang 5 den hét tháng 8 näni 2020).
- ChAm diiii dánh giá các tác ph.rn dr thi (tháng 9/2020)
Tng kt trao giài Va tri&n lain các tác phm d?t giâi (tháng 11/2020).
V. KINII PHI
- Kinh phi t chtrc cp tinh thr9c b tn tir ngân sách tinh cap cho Cht.rang
tr.inh xây dg nông thôn mói. nàm 2020 (10% DC an OCOP)
- Các dja phuung i'iy thea diu kin ci th b tn kinh phI cp huyn d
phic vi cong tác tuyCn truyên Va triCn khai cuc thi ti cap huyên.
VI. TO CIII1C TI'C H11N
1. Ban Xãy drng nông thOn mó'i
- Xây drng K hoch, Th 1 vâ phát dng Cuc thi ánh dçp và câu chuytn
san phCm OCOP Quãng Ninh nàrn 2020.
- Ph6i hp vi các co quail, dan vj truyn thông tuyCn truyn v
den CáC dôi ti.rng trong và ngoài tinh.

CUC

thi

- Thành lap Ban T chirc, Ban Giám kháo và Ban thu k Cuc thi.
- Tip nhn các tác ph6 dçr thi và chun b cac dMu kin tt chirc chrn thi
eác tac phâm.
- Tng kt trao. giâi cho các tác giá, tác phrn dt gii
- T6 chirc tnin lam, tnrng bay gi&i thiêu các táe phin d?t giâi gan vâi tong
ket DC an OCOP giai dotn 2017- 2020.
- Lp d%r toáii ki:nh phi M chrc thi c.p tinh.

2. Ban CM do/Ban Diu hành OCOP các dja pliu'ong
- Tuyên truyn CuOc thi n .các phng tin truy&'i thông cüa huvn d các
dôi t.rç'ng biêt và dang k tharn gia du thi, nhât là tuyën truvén den các doii vj trrc
tiép san xuât san phârn OCOP, Chi hôi van hoc ngh thuat, các van ngh s d
sang tác các tc phârn thaw gia di thi.
- Clii dao các phông, ban :liCn quan hi.róng din, don döc và vn dng 100%
các doanh nghiCp, HTX h. san xuât tharn gia Chucnig trinh OCOP trCn da bàn
tham gia dii thi Cuôc thi; 100% các san phâm thuc Chiiang trInh OCOP dêu phâi
Co tác phâin dir thi,
- Tao ditu kin thuan lçii cho cAc d& tuçing van ngh s chuyCn nghip v
nhiëp ành vã các Nhà van, Nhà báo trong toàn tinh iiép can vói doanh nghp.
HTX, h san x.uât lay tu 1iu sang tác cac tác phârn d thi.
- T&ig hap các tác phm dii thi trCn dja bàn (theo Clii tiCu t6i thi&u) gri v
Ban Xây diing hông thô.n mói. trixO'c 301812020.
3. Ce doanli nghiêp, HTX, the t ch(rc, Ca nhn lien quan
- C.hii dông nghithi ctru Th1ê, tIch circ d.ng k thaw gia Cuc thi.
- Phãt huy tinh thn sang to d sang tác các tãc phâin cO chat 1irçnig tot
nhât tham gia clu thi Gun tac phâin ye Ban Clii dao OCOP huy€n de tOng hap thco
chi tiêu gCri ye Ban TO chü'c Cuc. thi cLip tinh theo thing quy cách và tiCn do thôi
gian quy djnh cüa The i.
- Ph& h9p va tao diu kin. thuân igi cho. cAc d&i tuçing vin ngh s chu;On
.nghip ye nhi.Cp árih và các Nba van, Nhà báo 'tiCp cIn vOi don vi dC lay iii lieu
sLing tác các tác phârn dr dii.
TrCn day là K hoach t chirc CuQc thi ành dp và cãu chuyCn san. phrn
OCOP tinh Quang Ninh näm 2020, Ban Xây thrng nOng thon mm dC nghi Ban C hi
4o/Ban Diêu hânh OCOP các dja ph'irong, các doanh nghip, HTX, hO san xuât
và các tO chrc cá n.hLin CO lien quan. triCn khai thirc hin./.
No'! ti/ian:
UBND tinh (báo cáo);
Các So, ngành th?inh viên I3CD OCOP tTnh;
- UI3ND các 1iuyn, th x, thãrth ph'5;
• BCD/J3DH. OCOP cáchuvn, thj
thAnh phô;
- Unh dao Ban NT?4;
- L1ru: VT, OCOP.
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