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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2020 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng 

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

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

Chính phủ về 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 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số phụ lục tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, 

phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

 Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng; 

 Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Cao Bằng về thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 

tỉnh năm 2020; 

 Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng tại Tờ 

trình số 94/TTr-VPĐPNTM ngày 24 tháng 12 năm 2020; Bản tổng hợp kết quả của 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 tỉnh Cao Bằng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2020, cụ thể 

như sau: 

 1. Công nhận sản phẩm đạt hạng 3 sao đối với 24 sản phẩm của 21 chủ thể, 

chi tiết như danh sách kèm theo Quyết định này. 
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 2. Sản phẩm công nhận đạt sao nêu trên được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy 

công nhận, được sử dụng tem (logo) chứng nhận OCOP tỉnh Cao Bằng trên bao bì 

sản phẩm theo quy định. 

 3. Kết quả phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày 

Quyết định này được ban hành. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

 - Tổ chức trao Giấy công nhận sản phẩm được xếp hạng cho các chủ thể tại 

danh sách kèm theo Quyết định này. 

 - Xây dựng mẫu tem (logo) chứng nhận OCOP tỉnh Cao Bằng và quy chế 

quản lý, sử dụng; hướng dẫn UBND các huyện, Thành phố và các chủ thể sản xuất 

thực hiện việc sử dụng và in tem (logo) chứng nhận OCOP tỉnh Cao Bằng lên sản 

phẩm được công nhận theo quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm 

tra định kỳ sản phẩm hằng năm; đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế 

quản lý và sử dụng tem (logo) chứng nhận OCOP tỉnh Cao Bằng và các quy định 

khác của pháp luật. 

 2. UBND các huyện, Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức duy trì và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. 

 3. Các chủ thể có sản phẩm được công nhận đạt sao OCOP có trách nhiệm 

duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; sử dụng tem (logo) chứng nhận 

OCOP tỉnh Cao Bằng đúng quy định. 

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

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và 

PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện. Thành phố; các chủ thể có sản phẩm được công nhận 

tại Điều 1 của Quyết định này và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Văn phòng Điều phối  

nông thôn mới Trung ương; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP: Các PCVP; 

- Lưu: VT, KT (Kh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 

 


		2021-01-08T11:18:58+0700


		2021-01-08T16:13:12+0700




