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UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN NINH GIANG

Số: 94/BC-UBND

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

Thị trấn Ninh Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện, tiến độ hoàn thiện hồ sơ của các sản phẩm đăng ký 

tham gia Chương trình OCOP năm 2022 trên địa bàn thị trấn Ninh Giang

Thực hiện Công văn số 552/UBND-NN ngày 01/7/2022 của UBND huyện Ninh 
Giang về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm đăng ký tham gia 
OCOP. UBND thị trấn Ninh Giang xây dựng báo cáo với nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.
Ngay từ đầu năm, xác định song song với nhiệm vụ phối hợp tổ chức thành 

công cuộc bầu cử trưởng Khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024 trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp thì nhiệm vụ thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” tiếp tục được triển khai, từng bước tạo sự lan tỏa và sự đồng thuận trong các 
tầng lớp nhân dân.

Nhận thức được mục tiêu của Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế 
khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị là giải pháp, nhiệm vụ 
trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng 
tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch 
vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân doanh 
nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Sáu tháng đầu năm 2022, UBND thị trấn 
đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về chương trình “Mỗi xã 
một sản phẩm” đầy đủ, rộng rãi đến tận khu dân cư thông qua các hội nghị, loa truyền 
thanh và các đơn vị tổ dân phố. Tuyên truyền các nội dung xây dựng chương trình OCOP 
qua loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu.

1. Kết quả thực hiện Chương trình OCOP
Sáu tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thị trấn Ninh Giang đã đăng ký 02 sản 

phẩm tham gia chương trình OCOP là nâng cấp sản phẩm OCOP đã được đánh giá và 
xếp hạng 3 sao năm 2021 (sản phẩm Bánh gai Nga Tới) lên đạt 4 sao trở lên và Bánh 
gấc Nga Tới đạt 4 sao. Tính đến thời điểm hiện tại, các hồ sơ đã cơ bản như sau:

- Về hồ sơ bánh gai (đạt 3 sao) nâng hạng 4 sao: Các tiêu chí đạt 3 sao vẫn còn 
giá trị, hiện tại cơ sở đang hoàn thiện phần giấy chứng nhận quản lý tiên tiến của Việt 
Nam (HACCP) để đưa vào hồ sơ hoàn thiện đạt 4 sao.

- Về hồ sơ bánh gấc: Hồ sơ đã tiệm cận đạt 4 sao, các tiêu chí cứng như công bố chất 
lượng sản phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm đã xong (hiện tại cơ sở đang hoàn thiện phần 
giấy chứng nhận quản lý tiên tiến của Việt Nam (HACCP) để đưa vào hồ sơ).

Trong thời gian 3 tháng tiếp theo, tiêu chí cứng là giấy chứng nhận quản lý tiên 
tiến của Việt Nam (HACCP) sẽ được hoàn thành và đưa vào hồ sơ hoàn chỉnh.
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2. Khó khăn, vướng mắc
- Kinh phí hỗ trợ thấp nên chưa tạo được động lực thúc đẩy sâu rộng và đồng bộ.
- Về thị trường tiêu thụ: Trên địa bàn thị trấn hiện nay có rất nhiều cơ sở khác sản 

xuất bánh gai nổi tiếng ít nhiều đã tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng. Có thể thấy 
sản phẩm Bánh gai Nga Tới của cơ sở đang có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp và 
gián tiếp. Để tranh giành thị phần với các đơn vị khác, đòi hỏi cơ sở phải phát huy 
được thế mạnh về chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu đồng thời đẩy mạnh 
truyền thông quảng bá thế mạnh của sản phẩm đến nhiều đối tượng khách hàng.   

3. Nhiệm vụ, giải pháp
- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể 

để phổ biến rộng rãi Chương trình về nội dung, chu trình, bộ tiêu chí đánh giá, xếp 
hạng sản phẩm; những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình; gương điển hình 
tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm 
khu vực nông nghiệp, nông thôn dưới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện gắn với 
hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những 
bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn.

- Đẩy mạnh việc đưa sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch điện tử nhằm tăng cường 
kết nối cung cầu.

- Xây dựng sản phẩm OCOP gắn với du lịch, thúc đẩy hoạt động quảng bá, tiêu thụ 
sản phẩm, nhất là đẩy mạnh tiêu thụ tại chỗ thông qua khách du lịch tại các điểm du lịch 
tâm linh trên địa bàn.

II . KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.
-  UBND huyện tổ chức các buổi tập huấn theo chuyên đề để nâng cao kiến thức, kỹ 

năng về thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” cho cán bộ cấp cơ sở.
- Tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” để tạo nguồn 

thu hút của đông đảo người dân.
- Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan có thẩm quyền để tránh trường hợp lạm 

dụng, cạnh tranh không lành mạnh.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện, tiến độ hoàn thiện hồ sơ của các sản phẩm đăng 

ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022 trên địa bàn thị trấn Ninh Giang của UBND 
thị trấn Ninh Giang./.
Nơi nhận:
- Phòng NN&PTNT huyện; 
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu:VT./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                     Đỗ Văn Luận


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-22T14:44:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Văn Luận<dovanluan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-22T14:59:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NINH GIANG<thitran.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




