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           Đức Thọ, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ chính sách 

lĩnh vực mỗi xã một sản phẩm theo Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh  

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ NQ 123/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; QĐ 

số 868/2019/QĐ-UBND, ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định 

hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách  khuyến khích phát triển 

nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 

theo NQ số 123/2018/NQ-HĐND;  

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 24/6/2018 về việc phê duyệt 

Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND 

huyện về việc chấp thuận phương án sản xuất kinh doanh và phê duyệt dự toán 

các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2019; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 20/2/2020 của đoàn liên ngành tỉnh về 

việc thẩm định kết quả nghiệm thu của huyện Đức Thọ đề xuất hỗ trợ Chính 

sách OCOP theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của 

HĐND tỉnh; 

 Xét đề nghị của Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện.  
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ chính sách 

năm 2019 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng TC-KH phối hợp Văn phòng điều phối NTM huyện 

thực hiện phân bổ nguồn hỗ trợ đúng quy định; 

Giao Ủy ban nhân dân; Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM 

các xã căn cứ danh sách tại Điều 1, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiếp tục nâng cao 

chất lượng và hạng sản phẩm. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Trưởng các Phòng, ban liên 

quan; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các Ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 

Nơi nhận: 
 

- Như Điều 3; 

- TT Huyện uỷ; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT/UBND. 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) NĂM 2019 

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 123/2018/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2018 CỦA HĐND TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số 2757/QĐ/UBND ngày 27 tháng 11. năm 2020 của UBND huyện Đức Thọ) 

    
  Đơn giá: Đồng (Đã bao gồm VAT) 

TT Cơ sở sản xuất 
Số lượng sản 

phẩm 
Tên sản phẩm Địa chỉ Số tiền hỗ trợ (VND) 

1 2 3 4 5 6 

I HTX Bánh gai Đức Yên  1 
Bánh gai Đức 

Yên 

TDP Hùng Dũng, Thị 

trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

                      163.302.686  

1 

Hỗ trợ 30% kinh phí lập quy hoạch chi tiết 

hoặc lập dự án, phương án, kế hoạch phát 

triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

tham gia Chương trình OCOP, tối đa 200 

triệu đồng/sản phẩm cho một tổ chức, cá 

nhân (Khoản 1, Điều 10) 

    

  

                         4.388.655  

* Lập phương án sản xuất kinh doanh                                 4.388.655  

2 

Hỗ trợ 100% kinh phí cho việc thiết kế, xây 

dựng, in ấn (mẫu) bộ nhận diện thương 

hiệu và xây dựng hồ sơ công bố chất 

lượng, mã số mã vạch cho sản phẩm 

OCOP, tối đa 300 triệu đồng/sản phẩm cho 

mỗi tổ chức, cá nhân (Khoản 1, Điều 11) 

    

  

                     158.914.031  

2,1 
Thiết kế, xây dựng, in ấn (mẫu) bộ nhận 

diện thương hiệu 
    

  
                      128.816.331  

2,2 
Xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản 

phẩm 
    

  
                        17.151.800  

2,3 Xây dựng mã số mã vạch sản phẩm                               12.945.900  



II Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình 3 

 Bàn ghế salon 

cao cấp, Tủ kệ 

cao cấp và 

Giường nằm 

Cum công nghiệp Thái 

Yên, xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

                     652.817.336  

1 

Hỗ trợ 30% kinh phí lập quy hoạch chi tiết 

hoặc lập dự án, phương án, kế hoạch phát 

triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

tham gia Chương trình OCOP, tối đa 200 

triệu đồng/sản phẩm cho một tổ chức, cá 

nhân (Khoản 1, Điều 10) 

    

  

                         4.388.655  

* Lập phương án sản xuất kinh doanh                                 4.388.655  

2 

Hỗ trợ 100% kinh phí cho việc thiết kế, xây 

dựng, in ấn (mẫu) bộ nhận diện thương 

hiệu và xây dựng hồ sơ công bố chất 

lượng, mã số mã vạch cho sản phẩm 

OCOP, tối đa 300 triệu đồng/sản phẩm cho 

mỗi tổ chức, cá nhân (Khoản 1, Điều 11) 

    

  

                     165.368.781  

2,1 
Thiết kế, xây dựng, in ấn (mẫu) bộ nhận 

diện thương hiệu 
    

  
                      139.731.081  

2,2 
Xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản 

phẩm 
    

  
                        12.691.800  

2,3 Xây dựng mã số mã vạch sản phẩm                               12.945.900  

3 

Hỗ trợ một lần mức 30% chi phí đầu tư xây 

dựng mới, mua sắm thiết bị cho kho, 

xưởng bảo quản, chế biến sản phẩm, tối đa 

1,5 tỷ đồng đối với kho, xưởng có thể tích 

chứa từ 1.000 m3 trở lên; tối đa 500 triệu 

đồng đối với kho có thể tích chứa từ 150m3 

đến dưới 1.000m3 (Khoản 2, Điều 11) 

                           464.484.900  



* 

Nhà xưởng sản xuất (17m x 37m x 7,5m = 

4.717,5m3) 
                            464.484.900  

4 

Hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện chuyển 

giao công nghệ mới, trang thiết bị mới, tiên 

tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 

và giá trị gia tăng các sản phẩm OCOP, tối 

đa 02 tỷ đồng cho mỗi tổ chức, cá nhân 

(Khoản 2, Điều 10) 

    

  

                       18.575.000  

Tổng cộng: 4                           816.120.521  

Làm tròn: 4                           816.121.000  

(Bằng chữ: Tám trăm mười sáu triệu, một trăm hai mươi mốt nghìn đồng) 
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