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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng  01  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm 

thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2022  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân 

hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy 

sản hàng hoá; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, 

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng, nâng hạng  sản phẩm 

tham gia Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 04 /TTr- HĐĐG 

ngày 10/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình 

OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2022 cho 66 sản phẩm của 55 chủ thể (là các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh), trong đó: 
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 - Đạt hạng 4 sao (): 06 sản phẩm. 

- Đạt hạng 3 sao (): 57 sản phẩm. 

- Nâng hạng từ 3 sao () lên 4 sao (): 03 sản phẩm. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Hỗ trợ chủ thể sản phẩm OCOP 

1. Hỗ trợ cho chủ thể có sản phẩm được công nhận, xếp hạng sản phẩm 

OCOP đạt hạng 3 sao là 10.000.000 đồng/sản phẩm; đạt hạng 4 sao là 

20.000.000 đồng/sản phẩm; được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao là 10.000.000 

đồng/sản phẩm; tổng số tiền hỗ trợ là 720.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tră m 

hai mươi triệu đồng chẵn). 

2. Kinh phí hỗ trợ: 

- Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022: 444.000.000 đồng. 

- Từ nguồn ngân sách tỉnh: 276.000.000 đồng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sản phẩm đạt các hạng sao tại Điều 1 Quyết định này được Ủy ban 

nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao 

đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định. 

2. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 36 tháng kể 

từ ngày Quyết định được ký ban hành. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố, công khai sản phẩm được xếp 

hạng tại Điều 1 Quyết định này; hướng dẫn thực hiện việc sử dụng và in nhãn 

hiệu OCOP, thứ hạng trên bao bì sản phẩm được xếp hạng theo quy định; kiểm 

tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; thông báo, hướng dẫn việc đăng 

ký, đánh giá, phân hạng lại sản phẩm theo kế hoạch và chu trình OCOP. 

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt các 

hạng sao tại Điều 1 Quyết định từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm 

bảo theo đúng quy định. 
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5. Các sở, ban, ngành liên quan 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành chủ động phối hợp Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, kiểm tra hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và các chủ thể sản phẩm OCOP về việc sử dụng và in nhãn hiệu, thứ 

hạng trên bao bì sản phẩm OCOP được xếp hạng bảo đảm theo đúng quy định. 

Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các  

chủ thể sản phẩm OCOP kết nối cung cầu thị trường đẩy mạnh công tác xúc  tiến 

thương mại tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

6. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh có sản phẩm 

được xếp hạng, cấp giấy chứng nhận theo Quyết định này có trách nhiệm đảm 

bảo chất lượng và phát triển sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP và 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Khoa học và Công 

nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; 

Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh có  sản phẩm 

được xếp hạng tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh;                (Báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                                                                        
- Các PCT UBND tỉnh;                                                                      
- Như Điều 4; (thực hiện) 
- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, KT (Toản). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày  11 tháng 01  năm 2022 
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