
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:          /SNN-PTNT 
 

V/v hướng dẫn sử dụng và in nhãn hiệu 

OCOP, thứ hạng sao lên bao bì sản 

phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn 

OCOP  năm 2019 

Lạng Sơn, ngày        tháng  6  năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 - UBND các huyện, thành phố; 

- Các Chủ thể có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2019 

 Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND, ngày 27/01/2020 của UBND tỉnh 

về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

OCOP đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2019; Quyết định số 762/QĐ-UBND, 

ngày 30/4/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp 

Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (đợt bổ sung). Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Chủ thể có sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2019 về việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ 

hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, như sau: 

 1. Logo và sao (*) chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đã được thể hiện trên Giấy chứng nhận do 

UBND tỉnh cấp, do đó các Chủ thể được phép sử dụng logo và sao (*) để in trên 

nhãn, tem nhận diện, bao bì để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 

  Lưu ý:  

 - Đối với sản phẩm đạt 3 sao (***) sử dụng logo và 3 sao (***); sản phẩm 

đạt 4 sao (****) sử dụng logo và 4 sao (****) để in trên nhãn, tem nhận diện, bao 

bì sản phẩm. 

 - Màu của các chữ viết tắt OCOP trong Logo đảm bảo theo mẫu.  

2. Các Chủ thể chỉ sử dụng logo và sao (*) để in trên nhãn, tem nhận diện, 

bao bì quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong thời gian Giấy chứng nhận sản phẩm 

OCOP do UBND tỉnh cấp còn hiệu lực. 
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3. Mẫu Logo:  

Logo sản phẩm OCOP 3 sao Logo sản phẩm OCOP 4 sao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Trên đây là hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

OCOP. Đề nghị các địa phương, Chủ thể có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 

2019 nghiên cứu để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh B/c; 

- Hội đồng đánh giá, phân hạng 

  sản phẩm OCOP tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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