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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị 

đối thoại trực tuyến với nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 
và chủ thể sản phẩm OCOP năm 2021

 

Ngày 23/12/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang 
Bửu chủ trì Hội nghị đối thoại trực tuyến với nông dân sản xuất kinh giỏi và 
chủ thể sản phẩm OCOP. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng 
chí Lê Thị Minh Tâm - Tỉnh uỷ viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Cùng tham  
dự tại điểm cầu của UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Ban 
Dân vận Tỉnh uỷ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ, Tỉnh đoàn; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và 
Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân 
hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi nhánh 
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành 
phố có Thường trực Huyện/Thị/Thành uỷ, HĐND, UBMTQVN, Ban Dân vận 
huyện thị, thành uỷ; lãnh đạo UBND, các phòng ban liên quan cấp huyện và 
UBND cấp xã liên quan. 

Tại Hội nghị đại diện cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ 
thể sản phẩm OCOP đã có nhiều câu hỏi, kiến nghị dành cho các cơ quan chức 
năng, chính quyền các cấp. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Hỗ 
trợ xây dựng vùng nguyên liệu; có phương án hỗ trợ phát triển các sản phẩm 
OCOP phát triển cả về chất lượng và số lượng, theo hướng hàng hóa nhằm 
nâng cao thu nhập cho người dân; các chính sách hỗ trợ chủ thể OCOP trong 
các khâu sản xuất sản phẩm, quảng bá, xúc tiến, tìm kiếm thị trường ổn định để 
tiêu thụ sản phẩm, giúp bà con nông dân an tâm trong việc phát triển sản xuất 
kinh doanh; hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất 
lượng, mẫu mã sản phẩm,…. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, 
ngành liên quan trả lời, giải đáp các câu hỏi, kiến nghị của nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP tại buổi đối thoại và ý kiến phát biểu 
chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh kết luận một số nội dung sau:

1. UBND tỉnh đánh giá cao kết quả buổi đối thoại ngày hôm nay. Đây là 
dịp để các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ thể OCOP trình bày các tâm 
tư, nguyện vọng cũng như phản ánh các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong 
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quá sản xuất kinh doanh của mình; qua đó, các cấp, các ngành sẽ tiếp thu và 
giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc giúp nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi, chủ thể OCOP yên tâm sản xuất, góp phần thực hiện tốt 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đối thoại giữa lãnh 
đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành ở tỉnh với các hộ nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP theo định kỳ 6 tháng 1 lần (dự kiến tổ 
chức trong tháng 6 và tháng 12 hàng năm). Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ 
trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch 
và chuẩn bị tốt nội dung tổ chức các buổi đối thoại đạt kết quả.

Ở cấp huyện, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ 
chức các buổi đối thoại với hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ thể 
OCOP trên địa bàn để lắng nghe, nắm bắt kịp thời những tâm tư, kiến nghị từ 
phía nông dân, các chủ thể OCOP; qua đó, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó 
khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và tổng hợp, gửi UBND tỉnh (qua Sở Nông 
nghiệp và PTNT) các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh để kết 
hợp giải đáp tại các buổi đối thoại cấp tỉnh.

2. Hiện nay, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành rất nhiều cơ chế, chính 
sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn (như: Quyết định số 522/QĐ-
UBND ngày 25/02/2021 ban hành Quy định triển khai thực hiện Nghị quyết số 
45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND 
tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 
524/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 
07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính 
sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2406/QĐ-UBND này 23/8/2021 ban hành 
Quy định triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 
tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 
3361/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ 
chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021-2025,…). Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng 
ban chuyên môn cấp huyện theo dõi, cập nhật và nghiên cứu kỹ các cơ chế, 
chính sách của tỉnh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp đã ban hành để tham 
mưu UBND huyện tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; đồng 
thời nghiên cứu, tham mưu UBND cấp huyện ban hành thêm các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ từ ngân sách huyện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn.
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3. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã làm việc và thống nhất tạo điều 
kiện, hợp tác với nhiều công ty, tập đoàn lớn trong sản xuất nông nghiệp như 
Thadi, Nutifood, Vissan, Wineco,… Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, các 
Sở, Ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để 
các công ty, tập đoàn khảo sát thực tế và lập các thủ tục sớm đầu tư vào địa bàn 
tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình OCOP) 
chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi tình hình hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP để hướng dẫn, hỗ trợ phát 
triển, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm để duy trì và 
nâng hạng sao; tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành Kế hoạch triển khai 
Chương trình OCOP năm 2022.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh 
giỏi, các chủ thể sản phẩm OCOP đưa sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP 
lên các sàn thương mại điện tử; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết 
nối các kênh thông tin để hỗ trợ giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, 
OCOP trên địa bàn.

6. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động, khuyến khích nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ thể OCOP 
không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên, phát huy năng lực lao động, sáng 
tạo, đổi mới tư duy, cách làm, tích cực khai thác, tận dụng mọi tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương, tiếp thu những cách làm hay, cách làm mới để vận 
dụng vào thực tiễn sản xuất; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua như 
phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới,...

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, đề 
nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, 
ngành, Hội, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                   
- Như thành phần dự đối thoại;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2021\Thong bao\01 04 thong 
bao tai Hoi nghi doi thoai truc tuyen voi ho nong dan sxkd 
gioi va chu the OCOP.doc

   TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Đinh Văn Vũ
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