
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 98/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  

tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công 

Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 

28/8/2014 của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

Căn cứ Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025; 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022, như sau: 

I. Mục đích, phạm vi đối tượng tham gia bình chọn 

1. Mục đích 

Nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh 

Tuyên Quang có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản 

xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước 

để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc 

đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu đủ điều 

kiện để tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia. 

2. Phạm vi, đối tượng bình chọn 

Các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở công 

nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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II. Yêu cầu chung đối với sản phẩm tham gia bình chọn 

1. Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm 

(sau đây gọi chung là sản phẩm). 

2. Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn. 

3. Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu 

trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, 

quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm 

và bảo vệ môi trường. 

4. Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với 

số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

III. Phân nhóm sản phẩm bình chọn 

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau: 

1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 

2. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm. 

3. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. 

4. Nhóm các sản phẩm khác. 

IV. Nguyên tắc bình chọn sản phẩm 

1. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được 

thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

2. Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn 

cho một hoặc nhiều sản phẩm. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (các 

cấp) được đăng ký tham gia bình chọn tại nhiều kỳ bình chọn. Việc bình chọn 

thực hiện theo trình tự quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 

28/6/2018 của Bộ Công Thương. 

3. Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên 

nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình. 

V. Tiêu chí bình chọn sản phẩm 

1. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh 

giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau: 

a) Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; 
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b) Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; 

c) Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; 

d) Tiêu chí khác. 

2. Chi tiết các tiêu chí bình chọn và phiếu chấm điểm sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu quy định tại Phụ lục số 3, 4 kèm theo Thông tư số 

26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương. 

VI. Hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT 

tiêu biểu cấp tỉnh 

Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi 02 (hai) bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ 

điện tử) tới Hội đồng bình chọn (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) khi 

thực hiện đăng ký tham gia bình chọn. Hồ sơ được sử dụng liên thông cho các 

cấp bình chọn. Hồ sơ gồm: 

1. Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp 

nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các 

giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương; 

2. Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo 

mẫu tại Phụ lục số 2) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của 

sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, 

các mặt bên, từ trên xuống); 

3. Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản 

phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản 

phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng 

khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác. 

4. Các đơn vị có sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh phải lập 01 bộ hồ 

sơ gửi UBND cấp huyện xem xét, có văn bản đề nghị tham gia bình chọn cấp 

tỉnh. 

5. Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia bình chọn phải gửi sản phẩm cụ 

thể đến Hội đồng bình chọn theo thời gian, địa điểm quy định. 

Trong trường hợp đặc biệt (sản phẩm có kích thước, trọng lượng quá lớn 

hoặc sản phẩm có đặc điểm đặc thù khác không phù hợp khi vận chuyển, bảo 

quản) cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn không thể gửi sản phẩm 
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đến địa điểm quy định, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sẽ xem xét và quyết định 

phương thức bình chọn đối với sản phẩm đó. 

Sản phẩm sau khi bình chọn được trả lại cho cơ sở công nghiệp nông 

thôn. Trường hợp giữ lại để trưng bày tại Hội chợ triển lãm hoặc lưu giữ, trưng 

bày tại nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh, cấp 

khu vực, cấp quốc gia phải được sự đồng ý của chủ cơ sở công nghiệp nông 

thôn. 

VII. Quy định về giải thưởng và kinh phí trao giải 

1. Cơ cấu giải thưởng: Chi thưởng cho sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 

bao gồm: Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương và tiền thưởng (04 triệu đồng/sản 

phẩm). 

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu 

cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương. 

3. Giá trị thời gian công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu: Giấy chứng 

nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh có giá trị từ ngày được 

cấp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thứ tư (năm thứ nhất là năm cơ sở công 

nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận). 

VIII. Quyền lợi và trách nhiệm của các đơn vị có sản phẩm đạt giải 

1. Quyền lợi 

Trong thời hạn của Giấy chứng nhận, cơ sở công nghiệp nông thôn được 

hưởng các quyền lợi: 

- Được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm 

được công nhận. 

- Được tặng thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công địa 

phương: 04 triệu đồng/sản phẩm 

- Được cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

- Được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh 

phí khuyến công địa phương để: Đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực 

quản lý; xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing; xây dựng mô hình trình 

diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm; tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc 
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tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; xây dựng, đăng ký nhãn hiệu; xây dựng 

trang thông tin điện tử (website) của cơ sở và các nội dung ưu tiên, hỗ trợ khác 

để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quy định tại Nghị 

định số 45/2012/NĐ-CP”. 

- Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện 

thông tin ở địa phương. 

- Được tham gia xét bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực 

theo quy định. 

2. Trách nhiệm 

Trong thời hạn của Giấy chứng nhận, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản 

phẩm được cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm: 

- Sản xuất và phát triển sản phẩm được công nhận với tiêu chuẩn chất 

lượng mà cơ sở đã cam kết tại hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn. 

- Định kỳ hàng năm, báo cáo Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi tham gia bình chọn về kết quả hỗ trợ từ khuyến công, các chính sách 

của Nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ để được hỗ trợ từ 

khuyến công, các nguồn kinh phí khác và các ưu đãi hỗ trợ khác của nhà nước 

cho đầu tư phát triển sản phẩm theo quy định. 

- Phối hợp với Hội đồng bình chọn giải quyết các khiếu nại liên quan đến 

kết quả bình chọn sản phẩm của cơ sở (nếu có). 

IX. Thời gian tổ chức bình chọn 

TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Tham mưu thành lập Hội đồng bình chọn sản 

phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

Sở Công 

Thương 
Quý II/2022 

2 

Tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn 

cơ sở CNNT hoàn thiện hồ sơ tham gia bình 

chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. 

Sở Công 

Thương; 

UBND 

các huyện, 

thành phố 

Quý II + III/ 

2022 
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3 

Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn. 

Tham mưu cho Hội đồng bình chọn thành lập 

Ban Giám khảo. 

Sở Công 

Thương 
Quý III/2022 

4 

Tổ chức xem xét, thẩm định sản phẩm theo 

phương pháp bình chọn, báo cáo Hội đồng 

bình chọn. 

Ban Giám 

khảo 
Quý III/2022 

5 

Xem xét, bỏ phiếu bình chọn sản phẩm CNNT 

tiêu biểu. 

Thông báo kết quả bình chọn.  

Trình UBND tỉnh ký quyết định khen thưởng. 

Lựa chọn danh sách sản phẩm đạt giải tham dự 

bình chọn cấp khu vực. 

Hội đồng 

bình chọn 
Quý III/2022 

6 
Công bố và trao giải thưởng sản phẩm CNNT 

tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022. 

Chủ tịch 

Hội đồng 

bình chọn 

Quý III/2022 

X. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết 

định thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh. Tổ chức các hoạt động của Hội đồng bình chọn: hướng dẫn, tiếp nhận, 

tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; tổ chức 

bình chọn; trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả bình chọn, quyết định công nhận 

và cấp Giấy chứng nhận; tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn các sản phẩm đạt 

giải đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Phối 

hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đề xuất, xây dựng và thực hiện các 

chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm đạt giải. 

2. Các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tham gia Hội đồng bình 

chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tuyên truyền, vận động các cơ 

sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn; Xem xét, 

gửi văn bản đăng ký các sản phẩm tham gia bình chọn theo quy định. 
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4. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang 

phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về tổ 

chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung 

Kế hoạch này, các sở, ban, ngành; các cơ sở công nghiệp nông thôn kịp thời 

phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 

xem xét quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy;             
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Các thành viên HĐBC; 
- Báo TQ; Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT KT. 

 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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