
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày       tháng 6 năm 2021 
 

 
 

KẾ HOẠCH 

Xúc tiến thƣơng mại sản phẩm OCOP năm 2021 

  
 

 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09/3/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2021; Công văn số 353/UBND-NNTN 

ngày 12/3/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại sản phẩm 

OCOP năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình đến 

thị trường trong nước và bạn hàng quốc tế thông qua các hội chợ thương mại, 

nông nghiệp; hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành trên cả nước nhằm nâng 

cao hiệu quả và chất lượng trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng 

cao thu nhập của người dân nông thôn, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh 

về sản vật, ngành nghề nông thôn và dịch vụ du lịch của tỉnh Hòa Bình. 

2. Yêu Cầu 

Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí trong 

việc triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP 

1.1. Thiết kế, in Broucher, tờ rơi, tập gấp giới thiệu các sản phẩm OCOP 

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố. 
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- Nội dung:  

+ Thiết kế, in Broucher: giới thiệu tổng quan sản phẩm OCOP tỉnh Hòa 

Bình (hình ảnh, danh mục sản phẩm, địa chỉ...), số lượng: 2.000 chiếc. 

+ Thiết kế, in tờ rơi, tập gấp thông tin về sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình, 

số lượng: 3.000 chiếc. 

1.2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Nội dung: Thẩm định, hướng dẫn, cấp giấy phép xuất bản tài liệu không 

kinh doanh về các sản phẩm OCOP của Sở Công Thương; mở chuyên trang, cập 

nhật các tin, bài, hình ảnh, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thông tin về sản phẩm 

OCOP tỉnh Hòa Bình. 

2. Tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến thƣơng mại (trong điều kiện 

dịch Covid-19 trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh được kiểm soát hoàn toàn) 

2.1. Tham gia hội chợ thương mại tại các tỉnh, thành phố 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

- Nội dung:  

+ Tham gia hội chợ thương mại tại các tỉnh miền Bắc (10 hội chợ): tỉnh 

Lào Cai (Quý IV), tỉnh Quảng Ninh (Quý IV), tỉnh Yên Bái (Quí IV), tỉnh Sơn 

La (Quý III), tỉnh Hưng Yên (Quý III), tỉnh Ninh Bình (Quý IV), tỉnh Nam Định 

(tháng 8), tỉnh Thái Bình (tháng 11), tỉnh Bắc Kạn (Quý IV), tỉnh Tuyên Quang 

(Quý III). 

+ Tham gia hội chợ thương mại tại các tỉnh miền Trung (5 hội chợ): tại 

tỉnh Bình Định (Quý III), thành phố Đà Nẵng (Quý III), tỉnh Phú Yên (Quý III), 

tỉnh Quảng Ngãi (Quý III), tỉnh Khánh Hòa (Quý IV). 

+ Tham gia hội chợ thương mại tại các tỉnh miền Nam (3 hội chợ): tỉnh 

Hậu Giang (Quý III), tỉnh Trà Vinh (Quý IV), tỉnh Tây Ninh (Quý IV). 

2.2. Tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành phố 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

- Nội dung: tham gia các hội nghị tại thành phố Hà Nội (Quý III), tỉnh 

Lào Cai (Quý IV), tỉnh Yên Bái (Quý IV). 
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2.3. Tham gia các hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP tại các tỉnh, 

thành phố 

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch; 

Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các chủ thể OCOP. 

- Nội dung: tham gia hội chợ tại tỉnh Bắc Ninh (tháng 10), tỉnh Hà Nam 

(Quý IV) và một số hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khác tại các tỉnh, 

thành phố (nếu có) khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện. 

2.4. Tham gia các hoạt động Xúc tiến thương mại khác (tham gia hội chợ 

quốc tế và kết nối cung cầu) 

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương. 

- Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố. 

- Kinh phí: 135.000.000 đồng (tại Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

Nhà nước năm 2021). 

3. Tổ chức Tuần lễ giới thiệu sản phẩm OCOP tại thành phố Hà Nội, 

(trong điều kiện dịch Covid-19 trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh được kiểm 

soát hoàn toàn) 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Nội dung: tổ chức các gian hàng giới thiệu, quảng bá và bán các sản 

phẩm OCOP tại siêu thị Co.op mart, thành phố Hà Nội. 

4. Tổ chức Hội chợ công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP khu 

vực Tây Bắc – tỉnh Hòa Bình năm 2021 (trong điều kiện dịch Covid-19 trên 

toàn quốc và trên địa bàn tỉnh được kiểm soát hoàn toàn) 

 - Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương (Đã được phê duyệt theo Kế hoạch số 

62/KH-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

- Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố. 

- Kinh phí: 1.880.000.000 đồng. 

5. Phối hợp giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm OCOP trên Sàn 

giao dịch thƣơng mại điện tử của Trung tâm Xúc tiến thƣơng mại các tỉnh, 

thành phố (Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái 

Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đồng Tháp…). 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch. 
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- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên Minh 

Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn vốn thực hiện 

Nguồn ngân sách Trung ương, nguồn lồng ghép từ Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, 

nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

2. Dự kiến kinh phí thực hiện 

(Có Biểu chi tiết kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ, Thƣơng mại và Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Làm đầu mối tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tham mưu tổ chức 

tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương căn cứ khả năng 

ngân sách để bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, việc sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan 

cân đối nguồn vốn, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh để thực hiện Kế hoạch. 

4. Sở Công Thƣơng 

Chỉ đạo tổ chức giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm tại các hội chợ 

trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ tham gia giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ toàn quốc. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá, kết 

nối tiêu thụ... các sản phẩm OCOP tại các hội chợ thương mại, hội chợ nông 

nghiệp của tỉnh và toàn quốc. 

6. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Chỉ đạo, phối hợp với các Sở, ngành hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các 

hội chợ thương mại, nông nghiệp và sản phẩm OCOP toàn quốc. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ 

thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin, tuyên truyền quảng 
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bá sản phẩm OCOP của tỉnh, các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh, Tuần lễ 

giới thiệu sản phẩm OCOP tại thành phố Hà Nội và thực hiện nội dung được 

nêu tại điểm 1.2, Mục II, Kế hoạch này. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình 

Xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới 

thiệu quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Phối hợp với các Sở, ngành cung cấp thông tin về sản phẩm OCOP tại địa 

phương để tuyên truyền trên các ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng. Hỗ 

trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị liên quan trên địa bàn tham gia các hội 

chợ thương mại, nông nghiệp và sản phẩm OCOP toàn quốc. 

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, 

 Công Thương, TT&TT, VH-TT&DL; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Trung tâm XTĐTTMDL; 

- Báo HB, Đài PT&TH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN(Đg). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đinh Công Sứ 
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DỰ KIẾN KINH PHÍ 

THỰC HIỆN XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM OCOP NĂM 2021 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày     /6/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 

ĐVT: đồng 

Stt Nội dung thực hiện 

Dự kiến kinh phí thực hiện 
Ghi 

chú Tổng kinh 

phí 

Ngân sách 

nhà nước 
Xã hội hóa 

1 

Thiết kế, in Broucher, tờ 

rơi, tập gấp giới thiệu các 

sản phẩm OCOP 

120.000.000 120.000.000  

 

- Thiết kế, in Broucher 60.000.000 60.000.000  
 

- Thiết kế, in tờ rơi, tập gấp 60.000.000 60.000.000  
 

2 

Tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại 

chúng 

100.000.000 100.000.000  

 

3 
Tham gia hội chợ thương 

mại tại các tỉnh, thành phố 
1.680.000.000 1.550.000.000 130.000.000 

 

- 

Tham gia hội chợ thương 

mại tại các tỉnh miền Bắc, 

(10 hội chợ) 

640.000.000 600.000.000 40.000.000 

 

- 

Tham gia hội chợ thương 

mại tại các tỉnh miền 

Trung, (5 hội chợ) 

530.000.000 500.000.000 30.00.000 

 

- 

Tham gia hội chợ thương 

mại tại các tỉnh miền Nam, 

(3 hội chợ) 

510.000.000 450.000.000 60.000.000 

 

4 

Tham gia Hội nghị kết nối 

cung cầu tại các tỉnh, thành 

phố (3 hội nghị) 

150.000.000 150.000.000  

 

5 

Tham gia các hội chợ nông 

nghiệp và sản phẩm OCOP 

tại các tỉnh, thành phố (3 

hội chợ) 

200.000.000 180.000.000 20.000.000 

 

6 
Tổ chức Tuần lễ giới thiệu 

sản phẩm OCOP tại thành 
550.000.000 500.000.000 50.000.000 
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phố Hà Nội 

7 

Tham gia các hoạt động 

Xúc tiến thương mại khác 

(tham gia hội chợ quốc tế 

và kết nối cung cầu) 

135.000.000 135.000.000  
Đã 

được 

cấp 

kinh 

phí 
8 

Tổ chức Hội chợ công 

nghiệp nông thôn và sản 

phẩm OCOP khu vực Tây 

Bắc – tỉnh Hòa Bình năm 

2021 

1.880.000.000 1.880.000.000  

Tổng cộng: 4.815.000.000 4.615.000.000 200.000.000 
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