ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1453 /SNN - KN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày24 tháng09 năm 2021

V/v triển khai Đề án xây dựng hệ thống điểm
trưng bày, giới thiệu, cung ứng nông sản an
toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và
Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý An
toàn thực phẩm tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 185/QĐ- UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu và cung
ứng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030”.
Để thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án, đảm bảo mục tiêu đề ra, Sở
Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các
huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực
hiện tốt các nội dung sau:
I. Về xây dựng và phát triển hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu và cung
ứng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP:
1. Đối với các điểm cửa hàng do Liên minh HTX tỉnh, Trung tâm Khuyến
nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh quản lý, vận hành:
Đề nghị Liên minh HTX tỉnh, Trung tâm Khuyến nông và phát triển nông
nghiệp công nghệ cao chủ trì xây dựng kế hoạch mở điểm trưng bày gửi Sở
Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí kinh phí xây dựng, mua sắm trang
thiết bị cửa hàng.
2. Đối với các điểm cửa hàng do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp
huyện quản lý, vận hành:
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp cấp huyện phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn địa điểm, lập dự
án đầu tư xây dựng hoặc kế hoạch thuê địa điểm, mua sắm trang thiết bị cho các
cửa hàng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ngân sách cấp huyện chủ động bố trí, hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng,
mua sắm trang thiết bị cửa hàng. Trường hợp ngân sách cấp huyện không đủ khả
năng cân đối kinh phí, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh
xem xét hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh.

3. Đối với các điểm cửa hàng mở tại các khu công nghiệp, khu du lịch,
trạm dừng nghỉ trên các trục đường quốc lộ:
Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh chủ
trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố
phổ biến, tuyên truyền và vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở điểm
trưng bày, giới thiệu, cung ứng sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP.
Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí mua các trang thiết bị bảo quản lạnh,
giá, kệ trưng bày nông sản, thuê cửa hàng theo chính sách hỗ trợ phát triển nông
nghiệp hiện hành của tỉnh. Hàng năm Trung tâm Khuyến nông và Phát triển
nông nghiệp công nghệ cao tỉnh lập kế hoạch hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và
PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
4. Các điểm cửa hàng thuộc tuyến du thuyền trên sông Đuống và sông
Cầu do chủ đầu tư quản lý vận hành: Được hỗ trợ 50% kinh phí mua các trang
thiết bị bảo quản lạnh, giá, kệ trưng bày nông sản theo chính sách hỗ trợ phát
triển nông nghiệp hiện hành của tỉnh. Hàng năm chủ đầu tư dự án lập kế hoạch
hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê
duyệt.
(Danh mục dự kiến các điểm cửa hàng theo phụ lục 1 đính kèm)
II. Các nội dung khác thuộc Đề án: Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các,
thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định số
185/QĐ-UBND của UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo
mục tiêu, tiến độ đề án đề ra.
(Nội dung, tiến độ thực hiện đề án theo phụ lục 2 đính kèm)
Trong quá trình tổ chức thực hiện đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc đề
nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh
về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải
quyết; hàng năm định kỳ báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT trước
ngày 20/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Vương Quốc Tuấn- PCTTT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- UBMTTQ tỉnh, Hội ND, Hội LHPN, Hội NNPTNT;
- Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh;
- TTDVNN các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, KN.
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Đặng Trần Trung

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC ĐIỂM CỬA HÀNG TRƯNG
BÀY, GIỚI THIỆU VÀ CUNG ỨNG NÔNG SẢN AN TOÀN VÀ SẢN
PHẨM OCOP
(Kèm theo công văn số /SNN -KNPTNNCNC ngày / / 2021 của Sở Nông
nghiệp và PTNT Bắc Ninh)
TT

Địa điểm

1

Liên minh các HTX tỉnh
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện Gia Bình
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị
xã Từ Sơn
Trung tâm Khuyến nông và PTNN
công nghệ cao – Km 2 Trần Hưng
Đạo, Đại Phúc, TP Bắc Ninh
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP
Bắc Ninh (TP Bắc Ninh)
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Tiên
Du (TT Lim)
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Yên
Phong (TT Chờ)
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Thuận Thành (TT Hồ)
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Lương Tài (TT Thứa)
Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Quế
Võ (TT Phố Mới)
Khu vực Đền Đô – Đình Bảng – Từ
Sơn
Khu công nghiệp Yên Phong 1
(Trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 18)
Khu công nghiệp Quế Võ 1 – xã
Phương Liễu
Khu vực Chùa Dâu – xã Thanh
Khương - Thuận Thành
Đền Lý Thường Kiệt – xã Tam
Giang - Yên Phong
Khu vực Chùa Phật Tích – xã Phật
tích - Tiên Du
Đền Bà chúa Kho – Cổ Mễ, P. Vũ
Ninh TP Bắc Ninh
Lăng Kinh Dương Vương – xã Đại
Đồng Thành, Thuận Thành
Đền Tam Phủ - Cao Đức, Gia Bình

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Năm thực
hiện
2022

Cơ quan chỉ đạo thực hiện
Liên minh các HTX tỉnh

2022

UBND huyện Gia Bình

2022

UBND thị xã Từ Sơn

2023 - 2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

2023 - 2025

UBND thành phố Bắc Ninh

2023 - 2025

UBND huyện Tiên Du

2023 - 2025

UBND huyện Yên Phong

2023 - 2025

UBND huyện Thuận Thành

2023 - 2025

UBND huyện Lương Tài

2023 - 2025

UBND huyện Quế Võ

2023 - 2025
2023 - 2025
2023 - 2025

Trung tâm Khuyến nông và
PTNN công nghệ cao chủ
trì, Trung tâm DVNN các
huyện, thị xã, thành phố
phối hợp

2023 - 2025
2023 - 2025
2023 - 2025
2023 - 2025
2023 - 2025
2023 - 2025

Chủ đầu tư Dự án du lịch
trên sông

PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo công văn số /SNN -KNPTNNCNC ngày / / 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh)
TT

Nội dung

Thời gian

Cơ quan chủ trì

1

Xây dựng hệ thống điểm
trưng bày, giới thiệu và cung
ứng nông sản an toàn, sản
phẩm OCOP

2021-2025

Theo phụ lục 1

2

Tổ chức các điểm trưng bày,
giới thiệu nông sản an toàn,
sản phẩm OCOP tại thành
phố Hà Nội và các tỉnh,
thành phố khác ở trong nước

2022 -2025

Sở Nông nghiệp và
PTNT

3

Hoạt động thông tin, tuyên
truyền và hỗ trợ quảng bá sản
phẩm, xúc tiển thương mại

3.1

Thông tin, tuyên truyền các
chủ trương, chính sách …
quảng bá các nông sản an
toàn, sản phẩm OCOP

2021 -2025

Sở Nông nghiệp và
PTNT

3.2

Tổ chức hội chợ triển lãm

2021 -2025

Sở Công thương

Cơ quan phối hợp

Các tổ chức, cá
nhân liên quan

Các Sở, ngành liên
quan và UBND các
huyện,thị xã, thành
phố; các cơ quan
thông tin, truyền
thông
Sở Nông nghiệp và

Sản phẩm
19 điểm cửa hàng
trưng bày, giới
thiệu và cung ứng
nông sản an toàn,
sản phẩm OCOP
Mỗi năm tham gia
4-5 Hội chợ triển
lãm trưng bày, giới
thiệu nông sản an
toàn, sản phẩm
OCOP do các tỉnh,
thành phố trong
nước tổ chức

Các tin, bài, phóng
sự phát trên sống
Đài PT-TH tỉnh,
Báo Bắc Ninh, bản
tin, tạp chí…
Mỗi năm tổ chức

sản phẩm nông sản an toàn,
sản phẩm OCOP trong tỉnh

3.3

Tổ chức, tham gia các hội
nghị xúc tiến thương mại

2021 -2025

Sở Công thương

4

Đào tạo, tập huấn nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực

2021 -2025

Sở Nông nghiệp và
PTNT

5

Xây dựng và duy trì website
quảng bá giới thiệu các cơ sở
sản xuất và hệ thống cửa
hàng trưng bày, giới thiệu và
cung ứng nông sản an toàn,

2022-2025

Sở Nông nghiệp và
PTNT

PTNT, các Sở,
ngành liên quan và
UBND các huyện,
TX, TP
Sở Nông nghiệp và
PTNT, các hội
đoàn thể, các tổ
chức, cá nhân

01 hội chợ triển
lãm sản phẩm nông
sản an toàn, sản
phẩm OCOP
Mỗi năm tổ chức
01 Hội nghị xúc
tiến thương mai

Mỗi năm tổ chức
01 lớp đào tạo nâng
cao năng lực quản
lý cho cán bộ, quản
lý, nhân viên cửa
Ban quản lý an toàn hàng; 10 - 15 lớp
thực phẩm tỉnh và
tập huấn chuyển
các đơn vị liên
giao tiến bộ kỹ
quan
thuật, công nghệ
cao trong sản xuất
nông sản an toàn
cho các tổ chức, cá
nhân trực tiếp sản
xuất
Xây dựng và duy
trì hoạt động 01
Các đơn vị, tổ
Website quảng bá
chức, cá nhân liên
giới thiệu các cơ sở
quan
sản xuất và hệ
thống cửa hàng

sản phẩm OCOP

6

trưng bày, giới
thiệu và cung ứng
nông sản an toàn,
sản phẩm OCOP

Xây dựng Trung tâm mua
bán và giới thiệu sản phẩm
nông nghiệp an toàn

6.1

Quy hoạch khu Trung tâm
mua bán và giới thiệu sản
phẩm nông nghiệp an toàn

2022- 2025

Sở Xây dựng

6.2

Kêu gọi đầu tư, xây dựng
Trung tâm mua bán và giới
thiệu sản phẩm nông nghiệp
an toàn

2026- 2030

Sở Kế hoạch- Đầu
tư

Bản đồ quy hoạch
chi tiết khu Trung
tâm mua bán và
Các Sở, ngành liên
giới thiệu sản phẩm
quan và UBND
nông nghiệp an
thành phố Bắc Ninh
toàn tại khu vực nút
giao Tây- Nam TP
Bắc NInh
Trung tâm mua bán
Các Sở, ngành liên
và giới thiệu sản
quan và UBND TP
phẩm nông nghiệp
Bắc Ninh
an toàn

