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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất 
 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 

2020; căn cứ Thông báo kết luận số 16-TB/BCĐ ngày 5/6/2020 của Thường 

trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tại cuộc 

họp tháng 5/2020; Quyết định 1385/QĐ-UBND ngày 5/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ 

ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày 

sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất danh nhân văn hoá thế giới đại thi hào 

Nguyễn Du, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi 

Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua hội thi ẩm thực nhằm phát hiện, nâng tầm và giới thiệu quảng 

bá, tôn vinh các sản phẩm đặc trưng, đặc sản, truyền thống và ẩm thực Hà Tĩnh. 

Từ đó, tạo điều kiện để phát triển sản phẩm OCOP trên cơ sở những tiềm năng, 

lợi thế của tỉnh. 

- Khai thác tốt các giá trị văn hóa ẩm thực này sẽ góp phần đưa sản phẩm 

OCOP của tỉnh vươn xa hơn nữa. 

- Tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển sản phẩm 

bền vững, nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm từ đó góp phần tiêu thụ các 

sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao nhất. 

- Tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất 

đến chế biến, tiêu thụ; phát triển sản phẩm bền vững, tăng năng suất, chất lượng 

sản phẩm. 

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo 

vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Hội thi phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân 

sản xuất kinh doanh. 

- Hội thi được tổ chức từ các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức chung kết 
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toàn tỉnh. 

- Các hoạt động phải được tổ chức một cách chuyên nghiệp, tiết kiệm, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo vệ vinh môi trưởng và công tác an ninh 

trật tự, phòng chống cháy nổ. 

- Thông tin về Hội thi phải được tuyên truyền rộng rãi đến tận thôn, xóm 

cộng đồng người dân, nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân 

dân. 

- Các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ban ngành nêu cao trách 

nhiệm, tinh thần phối hợp trong quá trình tổ chức để đảm bảo sự thành công của 

Hội thi. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA; HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, 

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Đối tượng tham gia 

Các tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà hàng), hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm thực hiện và cơ cấu giải 

thưởng 

Tổ chức thi trực tiếp, bao gồm 2 vòng thi:  

2.1. Vòng thi cấp huyện 

a. Hình thức tổ chức 

Các đội thi chế biến và trưng bày một số món ăn chế biến trực tiếp hoặc 

chế biến sẵn của địa phương có sử dụng các nguyên vật liệu từ các sản phẩm đặc 

trưng, đặc sản, truyền thống của địa phương. 

b. Số lượng đội thi tham dự: Không hạn chế. 

c. Thời gian, địa điểm thực hiện 

- Thời gian tổ chức: diễn ra từ 25/7-15/8/2020 

- Địa điểm: Tại các huyện, thành phố, thị xã. 

d. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (một đồng 

chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm truởng ban tổ chức). 

e. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải A. 

- Giải B. 

- Giải C. 

- Mỗi địa phương sẽ lựa chọn tối đa 03 đội dành giải A để tham dự vòng 

chung kết cấp tỉnh. 

- Giá trị giải thưởng do cấp huyện quyết định (sử dụng kinh phí huyện quản 

lý, khuyến khích xã hội hóa). 

f. Kinh phí thực hiện: UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ trì xây 

dựng Kế hoạch và dự toán, bố trí kinh phí cho hội thi sơ khảo tại địa phương. 
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Ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh sẽ bố trí một phần từ ngân sách cấp tỉnh để hỗ trợ 

cho địa phương khen thưởng. 

2.2.Vòng Chung kết cấp tỉnh 

a.Tiêu đề Hội thi  

“Liên hoan ẩm thực các địa phương, Chung kết và Lễ trao giải Hội thi ẩm 

thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất”. 

b. Số lượng đội thi tham dự: Các đội dành giải A tại vòng sơ khảo tại các 

huyện, thị xã và thành phố tham dự vòng chung kết cấp tỉnh (tối đa 6 đội và tối 

thiểu chọn 3 đội thi tham gia chung kết cấp tỉnh). 

c. Thời gian, địa điểm thực hiện 

- Thời gian: Tháng 9/2020 (nhân dịp Kỷ niệm 255 Ngày sinh, tưởng niệm 

200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 

và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam). 

- Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh. 

d. Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông 

thôn mới và các Sở, ban ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh, Công an tỉnh, 

Hiệp hội du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 

khác. 

3.Tiến độ thực hiện 

- Đầu tháng 7/2020: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi, Quyết định thành 

lập Ban Tổ chức, Thể lệ, Quy chế hội thi cấp tỉnh; dự toán chi tiết. 

- Tháng 7/2020: 

+ BTC cấp tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai hội thi; triển khai 

xây dựng các clip phóng sự, tờ rơi, tập gấp tuyên truyền về Hội thi, tuyên truyền 

sâu rộng về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tận thôn, xóm 

để người dân, cộng đồng biết tham gia. 

+ Các địa phương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi, Quyết định thành lập 

Ban tổ chức, Thể lệ, Quy chế hội thi cấp huyện; Hoàn thành triển khai về các xã, 

thôn, xóm để người dân biết đăng ký tham dự. 

- Từ cuối tháng 7 đến 15/8/2020: 

+ BTC hội thi cấp huyện hoàn thành các nội dung tổ chức hội thi để lựa 

chọn các đội dành giải tham dự vòng chung kết cấp tỉnh. 

+ BTC hội thi cấp tỉnh hoàn thành các nội dung chuẩn bị các điều kiện để 

tổ chức hội thi cấp tỉnh diễn ra vào tháng 9/2020 (Quyết định thành lập BGK, Tổ 

thư ký, lựa chọn địa điểm tổ chức và xem xét các điều kiện đảm bảo cho Hội 

thi). 

- Đầu tháng 9/2020: Lựa chọn đơn vị thi công và triển khai chuẩn bị các 
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điều kiện về cơ sở vật chất tại không gian tổ chức Hội thi, tập hợp danh sách các 

đội tham gia, lên sơ đồ bố trí khu vực dự thi và các điểu kiện đảm bảo khác để tổ 

chức Hội thi vào dịp Kỷ niệm 255 Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất 

Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn ngân sách Nhà nước các cấp 

- Cấp tỉnh: Kinh phí thực hiện được phân bổ theo Quyết định 1385/QĐ-

UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch vốn ngân 

sách TW thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới năm 2020;  

- Cấp huyện, xã: Kinh phí ngân sách cấp huyện, xã và các nguồn ngân sách 

khác (bố trí cho Hội thi tại cấp huyện; Ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh bố trí hỗ trợ 

20 triệu đồng/đơn vị cấp huyện). 

2. Nguồn kinh phí xã hội hóa 

- Các đội tham gia dự thi sẽ tự chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị, bếp ga 

nấu, dao thớt, xong nồi, bát đĩa dọn, trang trí thức ăn... và lương thực chế biến 

và trình diễn món ăn của mình. 

- Huy động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 

Hội thi, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Thể lệ, Quy chế hội thi; Ban Giám 

khảo, Tổ thư ký và lập dự toán chi tiết cho Hội thi cấp tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan cung cấp 

thông tin cho Đài Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan 

truyền thông để thực hiện công tác tuyên truyền về Hội thi. 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết chương trình 

Hội thi; tham mưu danh sách khách mời, ban hành giấy mời và các văn bản liên 

quan đến công tác tổ chức Hội thi. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cấp huyện tổ chức vòng thi sơ khảo. 

- Thiết kế sơ đồ, bố trí các khu vực tổ chức Hội thi (nơi chế biến, nơi trưng 

bày, nơi làm việc, ban giám khảo, khu vực khán giả...); thiết kế sân khấu, thực 

hiện trang trí, khánh tiết trong khu vực tổ chức. 

- Phát hành Tờ rơi, ấn phẩm, tài liệu quảng bá về Hội thi; chạy quảng bá 

trên các mạng xã hội: facebook, google, instargram. 

- Lựa chọn đơn vị thi công và triển khai chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật 

chất tại không gian tổ chức Hội thi, tập hợp danh sách các đội tham gia. 

- Thiết kế, chuẩn bị cờ, giấy khen để tặng các đơn vị tham gia và đạt giải. 
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- Chuẩn bị phương án về mặt hậu cần để Hội thi diễn ra đảm bảo an toàn. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Vận động tài trợ cho Hội thi. 

2. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hội thi, Quyết định thành lập Ban tổ chức, Thể lệ, Quy chế hội 

thi; Ban giám khảo, Tổ thư ký và Lập dự toán chi tiết cho Hội thi cấp tỉnh. 

- Phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên 

quan cung cấp thông tin về Hội thi cho Đài Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, Báo 

Hà Tĩnh và các cơ quan truyền thông thực hiện các nội dung tuyên truyền, tổ 

chức đảm bảo hiệu quả. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các nội dung chi 

tiết cho Hội thi như cơ cấu giải thưởng, tham mưu kịch bản chương trình Hội 

thi, danh sách khách mời, và các văn bản liên quan khác. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cấp huyện tổ chức vòng thi cấp huyện; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch chuẩn bị các nội dung, 

điều kiện tổ chức Hội thi, tham gia thành viên Ban tổ chức. 

3. Sở Thông tin Truyền thông 

Chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan 

thông tin tuyên truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền Hội thi bằng 

nhiều hình thức đa dạng đến tận thôn xóm để người dân, cộng đồng biết và tham 

gia; cả trước, trong và sau Hội thi. 

4. Đài PTTH Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Điều phối 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tổ chức xây dựng các clip phóng sự, tin 

bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, cách thức tổ chức hội thi... để tuyên 

truyền phổ biến sâu rộng về Hội thi để người dân, cộng đồng biết tham gia. 

- Tăng cường tin, bài, tập trung tuyền truyền quảng bá cho hội thi; kịp thời 

đưa tin các hoạt động chuẩn bị cho hội thi tại các địa phương trong tỉnh. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Xây dựng 02 Video clip về công tác 

chuẩn bị và tổ chức thi ở cơ sở để trình chiếu tại buổi lễ tổng kết trao giải. 

5. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Chủ động tuyên truyền xuống tận các cấp hội cơ sở về mục đích ý nghĩa 

của Hội thi để tạo động lực cho người dân, cộng đồng tham gia. 

6. Sở Y tế 

Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho Hội 

thi từ vòng thi sơ khảo cấp huyện đến chung kết cấp tỉnh, đảm bảo công tác y tế 

dự phòng, phòng chống dịch bệnh. 

7. Công an tỉnh 
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Xây dựng phương án và chỉ đạo công an cấp huyện, phối hợp Ủy ban nhân 

dân cấp huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng 

chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan và theo dõi Hội 

thi; tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. 

8. Các Sở, ban ngành liên quan khác 

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác triển khai và 

tổ chức Hội thi. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ trì tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi, thành lập Ban tổ 

chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký và Lập dự toán chi tiết cho Hội thi vòng sơ 

khảo cấp huyện. 

- Trực tiếp vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm địa phương trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội thi. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Điều 

phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tổ chức Hội thi theo quy mô cấp 

huyện.  

- Chủ trì cùng đơn vị đạt giải hội thi tại vòng sơ khảo tham dự vòng thi 

chung kết Hội thi cấp tỉnh. 

- UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trong việc lựa chọn, bố trí địa điểm tổ chức hội thi cấp tỉnh. 

10. Đề nghị Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động để 

tổ chức hội thi. 

- Tuyên truyền vận động các đơn vị kinh doanh là thành viên của Hiệp hội 

tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP 

Hà Tĩnh lần thứ I; yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan căn cứ 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTr Tỉnh ủy; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và 

mỗi xã một sản phẩm; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; 

- Chánh VP, các Phó Văn phòng; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, NL3. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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