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TỜ TRÌNH 

Về việc thống nhất danh mục và kinh phí thực hiện các nội dung thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2021 (Nguồn vốn: Sự nghiệp Ngân sách Trung ương); 

Sở Công Thương xây dựng danh mục và mức kinh phítổ chức các hoạt động 

để hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ, kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2021(có danh 

mục và mức vốn kèm theo). 

Sở Công Thương kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tưthống nhất danh mục 

và mức kinh phí thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới năm 2021 để Sở Công Thương có căn cứ triển khai thực hiện./. 

 
 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính (p/h); 
 

- Lưu VT, P. QLTM. 

 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Hưng 
 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC CÁC HẠNG MỤC VÀ MỨC KINH PHÍ THỰC HIỆN 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số:          /TTr-SCT ngày /         /2021 

của Sở Công Thương) 
 

TT Nội dung công việc thực hiện Kinh phí Ghi chú 

I 

Thuê xe Khảo sát tại các địa phương (09 huyện, thị xã, 

thành phố) để đánh giá, lựa chọn các sản phẩm kết nối 

vào các siêu thị, chuỗi bán lẻ và các điểm bán hàng 

trên địa bàn tỉnh. Thuê xe 07 chỗ 

22,200,000 

  

II 

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hoàn 

thiện sản phẩm, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của 

hệ thống phân phối (cụ thể: tư vấn thiết kế, mẫu mã, 

bao bì, nhãn hiệu hàng hóa; in ấn bao bì, nhãn hiệu, 

nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc ... để phù hợp với 

các yêu cầu của các hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ 

hiện đại); Mức hỗ trợ 100% đối với các sản phẩm đặc 

trưng, chủ lực và các sản phẩm OCOP của tỉnh; 70% 

đối với các sản phẩm còn lại. Mức hỗ trợ tối đa không 

quá 200 triệu đồng/01 đơn vị (Theo quy định tại 

Khoản 6, Điều 8, Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh) 

107,800,000 

  

III 

Hỗ trợ 02 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

(theo quy định tại Khoản 7, Điều 8 của Quyết định số 

36/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 về việc Ban hành 

Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến 

thương mại tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Hỗ trợ 100% và 

mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/01 địa 

điểm) 

280,000,000 

  

IV 

Xây dựng phóng sự, tin bài giới thiệu quảng bá các 

sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp của tỉnh để kết nối thị trường thúc đẩy tiêu thụ 

sản phẩm. 

10,000,000 

  

  TỔNG CỘNG 420,000,000   

(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng chẵn)./. 
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