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QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An
giai ñoạn 2019 - 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn
2016 - 2020 và Quyết ñịnh số 1760/Qð-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng
Chính phủ ñiều chỉnh, bổ sung Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16/8/2016 của
Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 414/Qð-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016
của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 490/Qð-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 01/Qð-BCðTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ ñạo
Trung ương các Chương trình MTQG giai ñoạn 2016-2020 về ban hành Kế hoạch
triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018-2020;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 480/TTr.SNNVPðP ngày 21/02/2019,
QUYẾT ÐỊNH:
Ðiều 1. Phê duyệt Ðề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An, giai ñoạn 2019
- 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030, với các nội dung chính sau ñây:
1. Tên ðề án: Mỗi xã một sản phẩm (viết tắt là OCOP) tỉnh Nghệ An, giai
ñoạn 2019 - 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030;
2. ðơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.
3. Quan ñiểm:
“Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An” là chương trình phát triển kinh tế khu
vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông
thôn với ñô thị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng NTM. Trọng tâm của OCOP Nghệ An là phát triển sản

