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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Căn cứ Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-UBND, ngày 13/8/2019 của 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 129/KH-UBND, 

ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo công tác quản lý chất lượng sản phẩm OCOP thực hiện thường 

xuyên liên tục, tài liệu hóa từng khâu, gắn với hệ thống quản lý chất lượng đang 

vận hành trên địa bàn tỉnh theo các nhóm ngành/hàng; kiểm tra tình hình quản 

lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; đánh giá 

hoạt động của các doanh nghiệp, HTX, THT, hộ sản xuất kinh doanh,... (sau đây 

gọi tắt là tổ chức kinh tế) đã có sản phẩm OCOP và chỉ ra những mặt mạnh, 

những hạn chế, nguyên nhân, khuyết điểm cần khắc phục trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo; từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Trong quá trình kiểm tra, giám sát phải khách quan, toàn diện, không gây 

ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế 

có sản phẩm OCOP,... được kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên 

địa bàn các huyện, thành phố. 

2. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của của các tổ chức 

kinh tế đã có sản phẩm OCOP hoặc có nhu cầu tham gia Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm trong thời gian tới; tác động của Chương trình đối với phát triển 

sản xuất của địa phương, đối với tạo việc làm, nâng cao thu nhập xây dựng nông 
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thôn mới và tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Trao đổi tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho địa phương trong quá trình triển khai. 

3. Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm 

OCOP Việt Nam đối với các sản phẩm đã được công nhận OCOP trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn theo hướng dẫn tại văn bản số 210/SNN-PTNT ngày 08/02/2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

III. PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Phương thức kiểm tra 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tình hình sản xuất, 

kinh doanh; sử dụng thông tin bao bì, nhãn mác sản phẩm tại các tổ chức kinh tế 

có sản phẩm OCOP. 

- Sau đó làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND huyện, thành phố; thông qua 

báo cáo của UBND các huyện, thành phố; thảo luận, đánh giá.  

2. Đối tượng kiểm tra 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan làm công tác quản lý nhà nước thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm của các huyện, thành phố. 

- Các tổ chức kinh tế đã có sản phẩm OCOP hoặc có nhu cầu tham gia 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong thời gian tới. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộ Sở: Chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và Thủy sản; Chi cục Phát triển nông thôn. 

V. THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Thời gian dự kiến bắt đầu từ quý III/2021 (Thời gian, địa điểm, chương 

trình kiểm tra sẽ có thông báo sau) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức đoàn kiểm tra liên 

ngành; xây dựng chương trình kiểm tra, tổng hợp, tham mưu Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

2. Đại diện các cơ quan, đơn vị trong hành phần Đoàn kiểm tra sắp xếp 

công việc, tham gia giám sát theo kế hoạch. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên 

môn xây dựng báo cáo kết quả thực hiện sản phẩm OCOP trên địa bàn.   
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Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Chi cục: PTNT, QLCLNLSTS; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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