
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 triển khai thực hiện Đề án  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm  
tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

      Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2022 
 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 05/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, 
giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 29/KH-SNN, ngày 11/3/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng 
Sơn năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, 

thành phố thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Chương trình OCOP tại địa 

phương; tăng cường rà soát, khuyến khích và hướng dẫn người dân, các chủ thể 
kinh tế tham gia Chương trình OCOP, đảm bảo sản phẩm OCOP có tính cộng đồng 

cao, sản phẩm chủ lực, lợi thế của địa phương và chất lượng tốt. Ban hành kế 
hoạch thực hiện năm 2022 đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức gây tốn kém 
về thời gian và kinh phí thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền các cơ chế, 

chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 

của HĐND tỉnh1. 

2. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên trách về Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường tập 
huấn, hỗ trợ triển khai trong các địa phương nhất là cấp xã, kiểm tra việc tuân thủ 

các cam kết về chất lượng của các chủ thể kinh tế sau khi đã có sản phẩm đạt sao 
OCOP. Tăng cường vai trò và sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc phát 

triển và đánh giá sản phẩm OCOP; đồng thời có kế hoạch cụ thể hỗ trợ các sản 
phẩm mới chưa đạt chuẩn OCOP nhưng có tiềm năng để phát huy lợi thế về thổ 

nhưỡng, cảnh quan, văn hoá và tính cộng đồng của địa phương. Rà soát và nâng 
cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo minh bạch 
và chất lượng, không chạy theo thành tích.  

3. Đối với công tác lựa chọn, hỗ trợ phát triển các sản phẩm tham gia 
Chương trình OCOP cần quan tâm tới quy mô, sản lượng, các điều kiện về nguồn 

gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất, khả năng đáp ứng nhu cầu thị 
trường về cả số lượng và chất lượng của sản phẩm; đặc biệt là khả năng duy trì 

phát triển sản phẩm sau khi được cấp chứng nhận sản phẩm. 

4. Huy động, phân bổ các nguồn lực thực hiện trong phạm vi quản lý. Sử 

                                                 
1 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND. 
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dụng nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và lồng ghép 
các nguồn vốn khác để triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương. 

5. Tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, lưu ý 
kịp thời đánh giá phân hạng với các sản phẩm có tình thời vụ; Lựa chọn các sản 

phẩm tiềm năng đạt 3 sao trở lên tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh. Để đảm bảo thời gian đánh giá, phân hạng theo kế hoạch đề nghị UBND 

các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm đã đủ điều kiện 
gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình Hội đồng đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ tiếp nhận 
các sản phẩm khi hồ sơ sản phẩm đã đầy đủ theo quy định; dự kiến thời gian tiếp 
nhận hồ sơ, cụ thể: 

- Đợt 02: Từ 01/8 đến 15/8/2022;  

- Đợt 03: Từ 01/12 đến 15/12/2022. 

6. Thủ tục công nhận lại sản phẩm OCOP sau 36 tháng:  

Đến hết ngày 27/01/2023 sẽ có 08 sản phẩm OCOP hết thời hạn (được phê 

duyệt tại Quyết định số 158/QĐ-UBND, ngày 27/01/2020 của UBND tỉnh) . Đề 
nghị UBND huyện, thành phố thông báo đến các chủ thể về thời hạn của sản phẩm, 

trường hợp chủ thể có nguyện vọng tiếp tục đánh giá phân hạng lại sẽ phải hoàn 
thiện và nộp hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (hồ sơ và thủ tục 

quy định tại mục 3, Phụ lục II, Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ). Sau khi nhận Hồ sơ đăng ký, đánh giá phan hạng sản phẩm 

của chủ thể, tham mưu tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm theo các quy định 
hiện hành. 

 (Có danh sách 08 Sản phẩm OCOP sắp hết thời hạn 36 tháng gửi kèm)  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo 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 

 

 

 

 



DANH SÁCH 
Sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn sắp hết thời hạn 36 tháng  

(Kèm theo Công văn số                /SNN-PTNT, ngày      /7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

TT Tên sản phẩm 
Tên cơ sở sản xuất; người đại 

diện 
Địa chỉ 

Phân 
hạng 

1 Trà Ô Long 
Công ty Cổ phần chè Thái Bình 
Lạng Sơn 

Khu 3, thị trấn Nông trường  Thái 
Bình, huyện Đình Lập 

4 sao 

2 Gạo nếp cái hoa vàng 
HTX sản xuất - kinh doanh tổng 
hợp xã Bắc Sơn 

Thôn Đông Đằng I, xã Bắc  Sơn, 
huyện Bắc Sơn 

3 
Mật ong hương rừng Xứ 
Lạng 

Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ 
nông nghiệp Quảng Hồng 

Thôn Quảng Hồng, xã Quảng  Lạc, 
thành phố Lạng Sơn 

3 sao 

4 Khoai lang Lộc Bình 
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp 

VIGIA 

Khu cầu 20, xã Đồng Bục,  huyện 

Lộc Bình 

5 Bún ngô Thuận Anh Hộ kinh doanh Bế Thị Lan Anh 
Thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập, 

huyện Đình Lập 

6 Cao khô Vạn Linh (mỳ gạo) 
Tổ hợp tác phụ nữ sản xuất Cao 

khô Vạn Linh 

Thôn Đông Thành, xã Vạn Linh, 

huyện Chi Lăng 

7 
Tinh bột nghệ hữu cơ  

Hồng Nhung 

Xưởng chế biến nông sản hữu cơ 

gừng,nghệ Hồng Nhung 

Thôn Làng Hăng I, xã Quan Sơn, 

huyện Chi Lăng 

8 Gạo bao thai hồng 
Hợp tác xã Nông sản sạch Tràng 

Định 

Số nhà 03, Phố Xá Cái, Khu III, thị 

trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 
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