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

 

Thực hiện Công văn số 6129/BNN-VPĐP ngày 15/9/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổchức triển khai và nâng cao chất lượng 

công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Công văn số 4349/VP-KT, ngày 

25/9/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP.  

Đến nay Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã được triển khai đồng bộ 

trên toàn tỉnh. Các sản phẩm OCOP đã và đang được người tiêu dùng trong và 

ngoài tỉnh đón nhận; từng bước khẳng định được chất lượng, giá trị trên thị 

trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn 

mới bền vững. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trong công tác tổ 

chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP. Để tổ chức triển khai và nâng cao 

chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thời gian tới; Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội 

dung như sau: 

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

Chính phủ phê duyệt Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 

129/KH-UBND, ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo phòng, 

ban chuyên môn rà soát, triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo hướng có 

trọng tâm, trọng điểm, tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, sản 

phẩm truyền thống gắn với lợi thế về vùng nguyên liệu đặc trưng, văn hóa của địa 

phương, vùng, miền, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch 

vụ du lịch nông thôn... 

2. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan kiện toàn/tham mưu kiện toàn 

tổ chức Hội đồng và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP của địa phương theo đúng Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019; 

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

bản có liên quan. Đặc biệt là công tác hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, tổ chức Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, công tác kiểm tra, giám sát 

chất lượng, an toàn thực phẩm OCOP sau khi được đánh giá, phân hạng. Rà soát, 

kiểm tra, đánh giá phân hạng lại các sản phẩm đã hết hạn theo quy định và xem 

xét trình cấp có thẩm quyền thu hồi sản phẩm OCOP chưa đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm so với quy định (nếu có).  
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3. Tại Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn, tổ 

chức ngày 06/10/2022; các thành viên Hội đồng OCOP cấp tỉnh đề nghị các 

huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể tham gia 

Chương trình, hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm. Trong đó phải chú trọng kiểu dáng, 

mẫu mã bao bì, thông tin sản phẩm, đặc biệt về câu chuyện sản phẩm cần có cốt 

chuyện riêng, thể hiện trí tuệ, bản sắc địa phương (câu chuyện sản phẩm được 

Lãnh đạo huyện phê duyệt). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành 

phố quan tâm, triển khai thực hiện nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục PTNT; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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