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Kính gửi:  

 - Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát                              

triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn 

hóa Thể thao và Du lịch; 

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP, để tăng cường 

công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương 

trình OCOP theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Chương 

trình, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức các 

nhận có liên quan nghiêm túc triển khai một số nội dung sau: 

1. Các Sở, ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y 

tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm trên lĩnh vực quản lý, nhất là về kiểm soát nguyên liệu 

đầu vào, quy trình sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm…; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện áp dụng các chỉ tiêu, yêu cầu về 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được giao đến các chủ thể 

sản xuất; thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định tại Quyết định số 

268/QĐ-UBND ngày 22/1/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản 

lý, hàng hóa, sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 và các quy định pháp luật; 

xây dựng kế hoạch tập huấn, kiểm tra về chất lượng sản phẩm hàng năm; định 

kỳ theo quý báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh).  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn và tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ thể sản xuất về 

quản lý chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào đảm bảo bền 

vững, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường... theo đúng quy định của 

Chương trình và các quy định của pháp luật. 

3. Các chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP: 

Phải thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm đăng 

ký tham gia Chương trình, tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý chất 

lượng sản phẩm và các quy định của pháp luật; cung cấp đầy đủ, kịp thời, 

chính xác các thông tin liên quan về sản phẩm; sản phẩm đưa ra tiêu thụ phải 

có tem truy xuất nguồn gốc. 



4. Văn phòng Điều phối nông thôn mới là đầu mối xây dựng, triển khai 

thực hiện kế hoạch về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương 

trình OCOP; theo dõi, tổng hợp, lưu trữ dữ liệu, cấp tem truy xuất nguồn gốc các 

sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP, 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP (sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mỗi 

xã một sản phẩm hàng năm), định kỳ theo quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 

kết quả thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng, Phó Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng 

NTM, ĐTVM, GNBV và OCOP (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn; 

- Chánh, Phó VP/UB (theo dõi Nông lâm); 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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