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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt tài liệu tập huấn xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh 

sản phẩm OCOP trong HTX nông nghiệp 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Quyết định số 4471/QĐ-

BNN-TCCB ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi 

Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-BNN-KTHT ngày 11/3/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Cục 

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-KTHT-HTTT ngày 18/6/2020 của Cục 

trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về phê duyệt kế hoạch thực hiện của 

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ 

bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã năm 2020;  

Căn cứ kết quả thẩm định, nghiệm thu tài liệu tập huấn xây dựng chiến 

lược và kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP trong hợp tác xã nông nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 23/TCBQLNNII-ĐT ngày 10/3/2021 của Trường Cán 

bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II về việc đề nghị ban hành tài liệu tập huấn 

xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP trong HTX nông 

nghiệp; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế hợp tác. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu tập huấn xây dựng 

chiến lược và kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP trong HTX nông nghiệp. 



 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Kinh tế hợp tác có trách nhiệm chủ trì triển khai các tài liệu tới 

các đơn vị có liên quan. 

2. Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, II, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội 

dung các tài liệu đã được phê duyệt để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản 

lý, thành viên hợp tác xã nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương và tham khảo sử dụng, phổ biến giới thiệu cho các đối tượng có liên 

quan trong các hoạt động hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng Phòng Kinh tế hợp tác, Hiệu 

trưởng Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, II, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:        CỤC TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, Tp; 

- Lưu: VT, HTTT.        

       
P. KTHT:               

VP Cục:  

 Lê Đức Thịnh 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tài liệu kèm theo được đăng trên website của Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT tại địa chỉ www.dcrd.gov.vn 
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