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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
Trên cơ sở Văn bản số 1855/SNNPTNT-VPNTM ngày 15 tháng 5 năm
2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch
thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, năm 2022; Sở
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ, nâng cao nhận thức về
sở hữu trí tuệ cho các chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
(OCOP).
2. Công tác hỗ trợ cần nhanh chóng, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng
điểm; giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia chương trình
OCOP.
3. Tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ KH&CN để triển khai thực hiện
Chương trình này.
II. NỘI DUNG
1. Hỗ trợ, hướng dẫn về bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ cho các sản phẩm và
các chủ thể tham gia chương trình OCOP.
2. Quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP đã được bảo hộ để phát
triển theo chuỗi giá trị, tăng giá trị thương mại trên thị trường.
3. Hỗ trợ các chủ thể tiếp cận, ứng dụng KH&CN để các chủ thể nâng cao
năng lực, phát triển sản phẩm OCOP.
4. Hỗ trợ áp dụng các giải pháp quản lý, chất lượng sản phẩm.
5. Tổng hợp, triển khai nhiệm vụ KH&CN có liên quan về truy xuất
nguồn gốc, nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ,…
gắn với Chương trình.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Khoa học
- Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế
hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho Lãnh đạo Sở và tham
mưu Giám đốc Sở gửi báo cáo cơ quan Thường trực Chương trình OCOP tỉnh.
- Tổng hợp các nhiệm vụ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông
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thôn, phát huy các thế mạnh, lợi thế của các địa phương, gắn với chuyển đổi cơ
cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; năng suất, chất
lượng sản phẩm được nâng cao có liên quan đến các sản phẩm OCOP.
2. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ
- Tham mưu hỗ trợ, hướng dẫn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản
phẩm cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP.
- Tiếp tục duy trì hoạt động “Điểm tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn
hiệu” nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong công tác xây
dựng thương hiệu và nhãn hiệu.
- Định kỳ tổng hợp số lượt doanh nghiệp, công dân được tư vấn, hướng
dẫn; số lượng nhãn hiệu được bảo hộ và công bố; số lượng lớp tập huấn, đào tạo
được tổ chức và số lượt công dân, doanh nghiệp tham gia thông tin Phòng Quản
lý Khoa học tổng hợp.
3. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Tham mưu triển khai Kế hoạch số 1696/KH-UBND ngày 18 tháng 8
năm 2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản
lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; để hỗ trợ cho các
đơn vị về xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp tiêu
chuẩn quốc gia cho các chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu triển khai Kế hoạch số 1866/KH-UBND ngày 18 tháng 11
năm 2021 của UBND tỉnh về nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh
Gia Lai, giai đoạn 2022-2025; qua đó giúp cho các đơn vị nâng cao năng suất
chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin “Điểm Thông
báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và hệ thống quản lý thông
tin tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hoá”. Thông báo, hướng
dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh về cơ quan chức năng
có thẩm quyền hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan
đến yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa.
- Hướng dẫn hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm hàng hóa của
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhất là các sản phẩm hàng hóa của địa phương
thuộc chương trình OCOP.
4. Văn phòng Sở
Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các nội
dung nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch này nhằm giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều
hành hiệu quả.
5. Các đơn vị sự nghiệp KH&CN trực thuộc và thuộc Sở
- Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bá các sản phẩm ứng
dụng KH&CN trong sản xuất để quảng bá sản phẩm tại Phòng Trưng bày các
sản phẩm KH&CN.
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- Tư vấn cho các đơn vị có nhu cầu trong lĩnh vực sản phẩm trồng trọt
được sản xuất, sơ chế phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 Thực
hành nông nghiệp tốt VietGAP.
- Hỗ trợ và làm dịch vụ về kiểm tra, kiểm định tiêu chuẩn, đo lường chất
lượng như: kiểm nghiệm mẫu đất, nước, phân bón, vệ sinh an toàn thực phẩm,
áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao năng xuất, chất lượng.
- Xây dựng CSDL về truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP (theo văn bản
số 869/SNNPTNT-VPNTM ngày 15 tháng 3 năm 2022 về triển khai thực hiện
QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025
của Sở Khoa học và Công nghệ. Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- BBT Website Sở;
- Lưu: VT, QLKH.
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