
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:      /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2020 
   

V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020 

  

 

 

               Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị 

xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3680/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh 

về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như 

sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP), bao gồm: Sự cần thiết, 3 nguyên tắc của OCOP, nội 

dung Chương trình OCOP, các hỗ trợ của Nhà nước, thông tin và định hướng thị 

trường… 

- Tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 

được UBND tỉnh công nhận, xếp hạng (từ 3 - 5 sao) lên sàn giao dịch thương 

mại điện tử của Bưu điện Việt Nam. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách của 

Nhà nước cho các đối tượng tham gia Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP; 

vận động các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất trên địa bàn đăng ký tham gia Chương 

trình OCOP. 

- Đưa tin, bài phản ánh tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Chương 

trình OCOP của các cấp, ngành, địa phương; đồng thời phản ánh kịp thời những 

cách làm hay khi triển khai thực hiện Kế hoạch tại cơ sở… 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện. 

(Kèm theo Kế hoạch số 3680/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND 

tỉnh)./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở NN&PTNT (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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