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KẾ HOẠCH 

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 
 

 

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 Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 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 08/6/2020 của Thủ tướng Chính 

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

21/8/2019 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 Kế hoạch số 1265/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân tỉnh về việc tổ chức lại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận và Tổ tư vấn giúp việc Hội 

đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-HĐĐG ngày 03/10/2022 của Chủ tịch Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng 

sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận; 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Hội đồng OCOP cấp 

tỉnh) ban hành Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Khuyến khích các tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hợp tác xã, 
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tổ hợp tác, hộ kinh doanh) tham gia Chương trình nhằm hoàn thiện, nâng cấp, 

đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm đảm bảo theo quy định của Bộ tiêu chí 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất 

lượng các sản phẩm tham gia Chương trình đảm bảo tiêu chuẩn trong nước và 

quốc tế.  

- Thông qua hoạt động đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh nhằm 

lựa chọn ra những sản phẩm đảm bảo về chất lượng, mẫu mã, bao bì; phù hợp 

với thị hiếu và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, bảo tồn các giá trị 

văn hóa, bảo vệ cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông 

thôn mới bền vững. 

- Thực hiện hoạt động công bố kết quả đánh giá phân, hạng sản phẩm và 

trao giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP đạt kết quả (từ 03 đến 04 sao) cấp 

tỉnh. 

- Tổ chức trưng bày sản phẩm đủ điều kiện dự thi đánh giá, phân hạng (sản 

phẩm đạt điểm từ 50 trở lên) tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh năm 2022; tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

và trao giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP đạt kết quả (từ 03 đến 04 sao) cấp 

tỉnh năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Tất cả các sản phẩm đã thông qua Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp huyện (sau đây viết tắt là Hội đồng OCOP cấp huyện) từ 50 

điểm trở lên đều được dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 

- Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP phải thực hiện theo đúng 

quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 

781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.    

- Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh phải được tổ chức công 

khai, khách quan, chặt chẽ, đúng quy định, được truyền thông rộng rãi để các địa 

phương và các hộ sản xuất, tổ chức kinh tế tham gia. 

- Các Sở, ngành cấp tỉnh cử cán bộ tham gia Hội đồng OCOP cấp tỉnh và 

Tổ tư vấn giúp việc cho Hội đồng OCOP cấp tỉnh đúng thành phần, đồng thời 

phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để thực hiện đánh giá đạt kết quả tốt. 

- Các sản phẩm được tham gia trưng bày tại Hội nghị đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 phải là sản phẩm dự thi của chủ thể, đảm 

bảo tính đồng nhất về chất lượng sản phẩm, trưng bày gọn gàng, đúng nơi quy 

định (sản phẩm tươi sống, đông lạnh phải có phương án bảo quản đảm bảo chất 

lượng). 
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Một số nội dung chủ yếu: 

a) Tổ chức xét chọn sản phẩm tham gia đăng ký đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh: 

- Đối với cấp huyện: Căn cứ hồ sơ sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản 

xuất đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, Hội đồng OCOP 

cấp huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định, xét chọn hồ sơ các sản phẩm đủ điều kiện 

tham gia Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

cấp huyện. Hội đồng OCOP cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ và mẫu của các sản phẩm đạt 

từ 50 điểm trở lên trình Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp 

tỉnh năm 2022. 

- Đối với cấp tỉnh: 

+ Căn cứ hồ sơ các sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP ở cấp huyện đạt điểm từ 50 điểm trở lên. Hội đồng OCOP cấp tỉnh tổ 

chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 

+ Hồ sơ sản phẩm (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm), Bộ tiêu chí, quy trình 

đánh giá, phân hạng sản phẩm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Trên cơ sở kết quả đánh giá lần 1, những sản phẩm đã đủ minh chứng, 

đạt tiêu chí theo quy định, Hội đồng OCOP cấp tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng 

sản phẩm lần 2. 

+ Tổng hợp, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt kết 

quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp giấy chứng nhận sản 

phẩm OCOP theo quy định. 

+ Căn cứ kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh có tổng 

điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm (đối với những sản phẩm tiềm năng 5 

sao). Hội đồng OCOP cấp tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia. 

+ Trưng bày các sản phẩm dự thi đánh giá phân hạng tại Hội nghị đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022. 

b) Tổ chức công bố và trao chứng nhận sản phẩm OCOP: 

Tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao chứng nhận 

công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2022 đối với các sản phẩm đạt 
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kết quả từ 3 sao trở lên kết hợp trưng bày các sản phẩm được công nhận sản 

phẩm OCOP tại Hội nghị.   

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá: 

a) Thời gian: 

- Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, sản phẩm OCCOP cấp tỉnh năm 2022 

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm): Quý IV năm 2022 , trong đó: 

+ Đợt 1: Tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 12-14/12/2022. 

+ Đợt 2: Tổ chức trong khoản thời gian từ ngày 19-21/12/2022. 

b) Địa điểm: Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Về nhận hồ sơ và tập kết sản phẩm 

Hồ sơ và sản phẩm dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh 

gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông 

thôn) trƣớc ngày 02/12/2022. 

Đối với sản phẩm dự thi là sản phẩm bảo quản lạnh, thực phẩm ăn liền, chủ 

thể trực tiếp mang lên trước thời gian tổ chức Hội đồng OCOP cấp tỉnh 01 giờ 

và phải có trang thiết bị bảo quản đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh 

năm 2022 được sử dụng từ nguồn kinh phí triển khai Chương trình OCOP năm 

2022 được giao cho Chi cục Phát triển nông thôn tại tại Quyết định số 392/QĐ-

SNNPTNT ngày 23/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng OCOP cấp tỉnh: 

Tổ chức thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo quy 

định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-

TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp kết quả đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh để tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông 

thôn): 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai 

thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ 

đúng quy định của pháp luật hiện hành. 



5 
 

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng OCOP cấp tỉnh, cơ quan 

liên quan tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công bố kết 

quả đánh giá, phân hạng và trao chứng nhận công nhận sản phẩm OCOP của 

tỉnh đối với các sản phẩm đạt kết quả từ 3 sao trở lên, kết hợp trưng bày các sản 

phẩm được công nhận sản phẩm OCOP tại Hội nghị. 

- Hướng dẫn Hội đồng OCOP cấp huyện thực hiện đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; hiệp hội nghề nghiệp 

hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong công tác thông tin, tuyên truyền, 

tư vấn, vận động, hỗ trợ các chủ thể tích cực đăng ký sản phẩm tham gia đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh. 

- Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật 

Ngân sách và các văn bản liên quan. 

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Công Thƣơng, Y tế, Khoa 

học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trƣờng, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch: 

- Thực hiện trách nhiệm của thành viên Hội đồng OCOP cấp tỉnh khi tham 

gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ; các chương trình, kế hoạch, đề án của đơn 

vị, kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP, kế hoạch đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022, chủ động lồng ghép thực hiện nhiệm vụ theo 

lĩnh vực quản lý; phân công cán bộ theo dõi, tổng hợp, thực hiện kế hoạch; phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nhiệm vụ liên 

quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

Trực tiếp tham dự và phát sóng, đăng tải thông tin liên quan đến Hội nghị 

tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 tại Ninh 

Thuận. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện 

kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung và mục tiêu đề ra; 

-  Xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

cấp huyện theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động, 

hỗ trợ các chủ thể tích cực đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP. Ngoài các sản phẩm đã đăng ký năm 2022, tiếp tục rà soát, đánh 
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giá các sản phẩm khác trên địa bàn có lợi thế, đạt yêu cầu, đề xuất bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

- Hồ sơ sản phẩm, Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và 

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

- Chỉ đạo Hội đồng OCOP cấp huyện thực hiện đánh giá, phân hạng sản 

phẩm theo đúng quy định và mục tiêu kế hoạch đề ra; giao phòng ban chuyên 

môn của huyện làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ sản phẩm của các chủ thể, tham 

mưu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Hội 

đồng OCOP cấp tỉnh xem xét, đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm đạt yêu 

cầu theo quy định. 

-  Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phân công cán bộ theo dõi, tham mưu 

triển khai thực hiện Chương trình OCOP. Rà soát, khuyến khích, hỗ trợ và 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và chuẩn bị hồ sơ sản phẩm, 

xác nhận các nội dung của hồ sơ minh chứng về tỷ lệ sử dụng lao động địa 

phương, nguồn nguyên liệu. 

- Tổ chức công bố, công khai kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

của huyện, thành phố phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 

2022. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương kịp thời phản ánh gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(qua Chi cục Phát triển nông thôn) để tổng hợp báo cáo Hội đồng đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 

  

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh;   

- Các cơ quan tại mục IV; 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.      HC 

  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Huyền 
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Phụ lục I 

HỒ SƠ YÊU CẦU CỦA 01 SẢN PHẨM THAM GIA ĐÁNH GIÁ,  

PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH NĂM 2022  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-HĐĐG ngày         /11/2022 của Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Ninh Thuận) 
 

 

STT Nội dung Yêu cầu 

1 Yêu cầu bắt buộc 

- 
Phiếu đăng ký ý tưởng sản 

phẩm, đăng ký sản phẩm 
Biểu số 02 - Quyết định số 1048/QĐ-TTg 

- 
Phương án, kế hoạch kinh 

doanh sản phẩm 
Biểu số 03 - Quyết định số 1048/QĐ-TTg 

- Giới thiệu bộ máy tổ chức Biểu số 04 - Quyết định số 1048/QĐ-TTg 

- Giấy đăng ký kinh doanh Bản sao có công chứng  

- 05 sản phẩm mẫu (Trừ sản phẩm dịch vụ) 

2 Yêu cầu tài liệu minh chứng  

- Giấy đủ điều kiện sản xuất  

Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất, chứng nhận VSATTP 

(đối với sản phẩm cần phải có giấy chứng 

nhận theo quy định hiện hành) 

- 
Công bố chất lượng sản 

phẩm 

Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng 

sản phẩm được công bố theo quy định  

- 

Phiếu kết quả kiểm tra chỉ 

tiêu an toàn thực phẩm theo 

tiêu chuẩn công bố 

Phiếu kiểm tra còn thời hạn (trong 01 năm) 

- Tiêu chuẩn sản phẩm 
Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản 

phẩm được công bố (nếu có) 
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- 

Mã số mã vạch, tem truy 

xuất nguồn gốc, chứng nhận 

sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, 

nhãn hiệu sản phẩm... 

Bản sao tài liệu, chứng minh: mã vạch, 

QRcode, tem, sở hữu thương hiệu, , chỉ dẫn 

địa lý, Website,.... 

- 
Nguồn gốc nguyên liệu, liên 

kết chuỗi 

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, 

hóa đơn... chứng minh việc mua bán 

nguyên vật liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên 

kết, Sổ Hộ nghèo (nếu có) 

- Bảo vệ môi trường 

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch 

bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, 

đánh giá tác động môi trường được xác 

nhận 

- 
Hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến, kiểm soát chất 

lượng 

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống 

quản lý chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ 

thống quản lý đạt tiêu chuẩn (HACCP, ISO 

22000,...) 

- Kế toán 
Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế 

toán của cơ sở (Bằng cấp, HĐ chứng từ,...) 

- 

Phát triển thị trường, hoạt 

động quảng bá, xúc tiến 

thương mại 

- Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác 

nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản 

phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại... 

- Hình ảnh tham gia Xúc tiến thương mại  

- Câu chuyện về sản phẩm 
Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm,... 

minh chứng về câu chuyện của sản phẩm 

- 

Kế hoạch kiểm soát chất 

lượng, ghi hồ sơ lô sản 

xuất... 

Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động 

kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô 

sản xuất 

- 

Giải thưởng của sản phẩm, 

bình chọn của các tổ chức uy 

tín trong nước và quốc tế... 

Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành 

tích, giải thưởng, bình chọn... đã đạt được 
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Phụ lục II 

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG  

SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-HĐĐG ngày         /11/2022 của Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Ninh Thuận) 
 

 

STT Nội dung thực hiện 
Thời gian dự 

kiến 

Đơn vị chủ trì thực 

hiện 
Đơn vị phối hợp 

1 

UBND cấp huyện trình Hội 

đồng OCOP cấp tỉnh đối với 

những sản phẩm đạt từ 50 

điểm trở lên. 

Trước ngày 

02/12/2022 

UBND cấp huyện; 

Chi cục Phát triển 

nông thôn tiếp nhận 

Các chủ thể; Đơn vị 

tư vấn 

2 

Thực hiện rà soát, thẩm định 

hồ sơ sản phẩm, đi kiểm tra 

thực tế cơ sở sản xuất sản 

phẩm OCOP (nếu cần), tham 

mưu để Hội đồng OCOP cấp 

tỉnh tổ chức đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP cấp 

tỉnh lần 1 

Từ ngày 02/12-

11/12/2022 

Chi cục Phát triển 

nông thôn; Tổ tư vấn; 

giúp việc Hội đồng 

OCOP cấp tỉnh 

UBND cấp huyện; 

Các chủ thể; Đơn vị 

tư vấn 

3 
Tổ chức họp Hội đồng OCOP 

cấp tỉnh lần 1 

Đợt 1, từ ngày 

12 - 14/12/2022 

Hội đồng OCOP cấp 

tỉnh 

Các sở, ngành có liên 

quan; Chi cục Phát 

triển nông thôn; Tổ tư 

vấn giúp việc Hội 

đồng OCOP cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện; 

Các chủ thể; Đơn vị 

tư vấn 

4 

Rà soát, hoàn thiện các nội 

dung theo yêu cầu của Hội 

đồng OCOP cấp tỉnh lần 1 (đã 

đủ minh chứng, đạt tiêu chí 

theo quy định); tham mưu để 

Hội đồng OCOP cấp tỉnh tổ 

chức đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh lần 2 

Từ ngày 15/12-

18/12/2022 

 

Chi cục Phát triển 

nông thôn; Tổ tư vấn; 

giúp việc Hội đồng  

cấp tỉnh 

UBND cấp huyện; 

Các chủ thể; Đơn vị 

tư vấn 

5 
Tổ chức họp Hội đồng OCOP 

cấp tỉnh lần 2 

Đợt 2, từ ngày 

19-21/12/2022 
Hội đồng OCOP cấp 

tỉnh 

Các Sở, ngành có liên 

quan; Chi cục Phát 

triển nông thôn; Tổ tư 
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 vấn giúp việc Hội 

đồng OCOP cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện; 

Các chủ thể; Đơn vị 

tư vấn 

6 

Hoàn thiện hồ sơ, trình 

UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt kết quả đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP cấp 

tỉnh năm 2022 

Tháng 12/2022 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các sở, ngành có liên 

quan; Chi cục Phát 

triển nông thôn; Tổ tư 

vấn giúp việc Hội 

đồng OCOP cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện; 

Các chủ thể; Đơn vị 

tư vấn 

7 

Tổ chức Hội nghị công bố 

kết quả đánh giá, phân hạng 

và trao chứng nhận công 

nhận sản phẩm OCOP của 

tỉnh năm 2022 

Tháng 12/2022 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các Sở, ngành có liên 

quan; Chi cục Phát 

triển nông thôn; Tổ tư 

vấn giúp việc Hội 

đồng OCOP cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện; 

Các chủ thể; Đơn vị 

tư vấn 
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