
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 

 huyện Kon Rẫy (đợt 2) năm 2022 

 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 ban hành Bộ tiêu chí 

đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi,bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 

8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, 

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

Căn cứ Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2018-2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Công văn số 3210/UBND-NNTN ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh  

về việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP; 

Căn cứ Công văn số 3047/SNN-NTM ngày 11/10/2022 của Sở nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp huyện đợt 2 năm 2022. 

UBND huyện Kon Rẫy ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp hạng 

sản phẩm OCOP huyện Kon Rẫy đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Khuyến khích các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, hộ sản xuất kinh doanh) tham gia Chương trình OCOP đổi mới, sáng tạo, 

nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia 

Chương trình đảm bảo tiêu chuẩn hóa sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ 

tiêu chí đánh giá, phận hạng sản phẩm OCOP. Từng bước hướng tới tiêu chuẩn 

hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trinh đáp ứng tiêu chuẩn 

trong nước. 

- Thông qua đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, khuyến khích và tạo 

động lực cho các chủ thể sản xuất khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng 

cấp và hoàn thiện các sản phẩm, khính lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa 

trên các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng các sản phẩm, 
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góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho 

người dân trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức đánh giá các sản phẩm đã đăng ký tham gia Chương trình 

OCOP, chấm điểm sản phẩm phải chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Trong 

đó các sản phẩm đánh giá đạt 50 điểm (3 sao) trở lên.  

- Các sản phẩm đạt 03 sao trở lên được tiếp tục tham gia đánh giá nâng hạng. 

- Các Phòng, ban liên quan cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá cấp 

huyện đúng thành phần và thời gian để thực hiện việc đánh giá đạt kết quả tốt.  

- Việc đánh giá và xếp hạng các sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022 yêu cầu 

tổ chức chặt chẽ, khánh quan, đúng quy định.  

- Thông qua đánh giá và xếp hạng các sản phẩm OCOP, tuyên truyền đến các 

địa phương, cộng đồng dân cư nhằm khích lệ các tổ chức tham gia chương trình. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG: Các sản 

phẩm của các chủ thể sản xuất đã đăng ký ý tưởng sản phẩm và được xét duyệt, 

chấp nhận tham gia Chương trình OCOP năm 2022. Sau khi đánh giá, xếp hạng 

tại cấp huyện, các sản phẩm đạt 03 sao trở lên sẽ được tham gia đánh giá, phân 

hạng sản phẩm ở cấp tỉnh. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP 

Hoạt động đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thực hiện tuân thủ 

theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 về việc ban hành 

bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm và 

Quyết định 781/QĐ-TTg, ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lập 

danh sách sản phẩm đạt 03 sao trở lên (kèm theo hồ sơ) tham gia đánh giá và 

phân hạng ở cấp tỉnh. 

2. Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 

- Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện (theo Quyết định 

539/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND huyện Kon Rẫy) tổ chức đánh giá 

sản phẩm theo Kế hoạch đã đề ra bao gồm các thành phần sau: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế- sản 

xuất.  

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. 

+ Các thành viên Hội đồng: Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch, Trưởng 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Dân tộc, Trưởng Phòng 

Y tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Chủ tịch UBND các xã thị trấn. 
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- Trách nhiệm của Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện:  

+ Tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm theo Bộ tiêu chí ban hành tại 

Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Lựa chọn các sản phẩm có khả năng đạt 03 sao trở lên, hoàn chỉnh hồ sơ 

nộp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham gia đánh giá, xếp hạng 

cấp tỉnh. Qua đánh giá, xếp hạng, hướng dẫn các chủ thể sản xuất có sản phẩm 

dưới 03 sao tiếp tục bổ sung, hoàn thiện sản phẩm, đến năm tiếp theo tiếp tục 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm.  

- Tổ giúp việc Hội đồng cấp huyện (theo Quyết định 538/QĐ-UBND ngày 

04/11/2019 của UBND huyện Kon Rẫy) gồm các cán bộ chuyên môn của các 

Phòng, ban có liên quan. Tổ giúp việc có nhiệm vụ: Kiểm tra, hướng dẫn các 

chủ thể sản xuất lập hồ sơ xếp hạng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác, 

giúp Hội đồng cấp huyện tổ chức xếp hạng sản phẩm. 

3. Nội dung đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP: Theo Bộ tiêu chí ban 

hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí tổ chức Hội nghị được bố trí theo Quyết 

định số 612/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2022. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá 

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức chậm nhất là ngày 15/11/2022. 

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện. 

2. Sản phẩm đánh giá, xếp loại: Tổng 05 sản phẩm (Có danh sách kèm 

theo). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ban chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia huyện tổ chức, triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn. 

- Chủ trì, hướng dẫn và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương 

trình OCOP trên địa bàn huyện hàng năm và theo giai đoạn; theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện Chương trình OCOP tại UBND các xã, thị trấn.  

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách của Nhà nước cho 

các đối tượng tham gia thực hiện Chương trình OCOP.  

- Kiểm tra, chuyển hồ sơ những sản phẩm đăng ký đánh giá, xếp hạng năm 

2022 cho các thành viên của Hội đồng OCOP huyện để nghiên cứu, nhận xét, đánh 

giá sản phẩm.  

- Ban hành văn bản thông báo kết quả chấm điểm các sản phẩm đăng ký 

dự thi. Những sản phẩm dưới 50 điểm (từ 01 đến 02 sao) thì hướng dẫn chủ thể 
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sản phẩm hoàn thiện, đăng ký dự thi năm sau; những sản phẩm đạt từ 50 điểm 

đến 100 điểm (03 đến 05 sao), báo cáo, tham mưu UBND huyện và chuyển hồ 

sơ về tỉnh đề nghị Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm.  

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đánh giá, xếp hàng sản phẩm 

theo kế hoạch (trang trí, bản chấm điểm từng sản phẩm, sản phẩm mẫu….).  

2. Thành viên Hội đồng OCOP huyện   

- Cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng đánh giá 

xếp hạng sản phẩm OCOP huyện và Tổ giúp việc cho Hội đồng. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ban liên quan hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn, các chủ thể sản xuất thực hiện các thủ tục đăng ký 

đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, 

hướng dẫn thực hiện quy định về nhãn hàng hóa, sử dụng mã số, mã vạch, tem 

truy xuất nguồn gốc…; tự công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm, 

vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm…; quảng bá, giới thiệu các 

sản phẩm gắn với du lịch. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các Phòng, ban liên 

quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP, công 

tác đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022. 

4. UBND các xã, thị trấn: Chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất tại địa phương tham gia chương trình 

OCOP hoàn tất hồ sơ, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn huyện) để tổng hợp, xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng OCOP huyện (th/h); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (th/h); 

- Trung tâm VH-TT-DL&TH huyện (đ/tin); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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DANH SÁCH  

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG  

SẢN PHẨM OCOP ĐỢT 2 NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số .… /KH-UBND ngày…./11/2022 của UBND huyện) 

 

TT 
Tên sản phẩm 

dự thi 

Chủ thể SX (DN, 

HTX, Tổ Hợp tác, 

hộ kinh danh cá 

thể… 

Địa chỉ 
Họ tên gười 

đại diện 
Điện thoại 

1 Măng khô Đăk Kôi 
Hộ kinh doanh Út 

Sáng 

Thôn 8, xã Đăk 

Kôi 

Nguyễn Đình 

Sáng 
0868.402.099 

2 Hạt Macca Nhật Long 
Hộ kinh doanh Nhật 

Long FARM 

Thôn 10, xã Đăk 

Ruồng 

Võ Thị Bích 

Thủy 
0862.624.768 

3 Hạt tiêu Sơn Ka 

Hợp tác xã Sản xuất 

kinh doanh dịch vụ 

nông nghiệp tổng hợp 

Thôn 2, thị trấn 

Đăk Rve 

Nông Hồng 

Sơn 
0944.845.056 

4 Măng khô Đăk Rve 

Hợp tác xã nông 

nghiệp và Dịch vụ 

Hoa Nam 

Thôn 1, thị trấn 

Đăk Rve 
Phạm Thị Hoa '0978.998.850 

5 Bún tươi Tân Lập 
Hộ kinh doanh Lò 

bún 

Thôn 3, xã Tân 

Lập 

Trần Thị 

Phương 
0363.292.677 
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