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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2019-2020 và định hướng đến năm 2030; 

Để đạt được kết quả đề ra, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên năm 2022, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; phối hợp chặt 

chẽ thống nhất giữa các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức 

thực hiện Chương trình. 

- Cụ thể hóa và hoàn thành mục tiêu Chương trình OCOP tỉnh trong năm 2022.  

- Xác định nội dung công việc, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong 

quá trình tổ chức thực hiện. 

 2. Yêu cầu:  

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định đây là nhiệm 

vụ trọng tâm trong việc thực hiện phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn 

mới tại địa phương, đơn vị. 

 - Chủ động, phối hợp tốt giữa các ngành có liên quan và các địa phương 

trong tổ chức thực hiện Chương trình OCOP nhằm đạt hiệu quả cao. Các địa 

phương cần ưu tiên đưa nội dung OCOP vào chương trình công tác trọng tâm năm 

2022 để chủ động thực hiện có hiệu quả. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Phát triển, nâng cao năng lực quản lý của các chủ thể sản phẩm để sản xuất 

các sản phẩm và dịch vụ du lịch có lợi thế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn 

theo hướng gia tăng giá trị. Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực 

nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 

thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế xã hội bền vững; tăng thu 

nhập, nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn. 

- Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội 

để thực hiện Chương trình OCOP. 
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2. Mục tiêu cụ thể: 

- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP các cấp được đào tạo, tập 

huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp Chương trình OCOP, 

công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm; 100% các chủ thể có đăng ký tham gia Chương 

trình OCOP năm 2022 được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, 

kinh doanh nhằm phục vụ trong việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP. 

- Phát triển sản phẩm, duy trì xếp hạng và nâng cấp các sản phẩm đã đạt tiêu 

chuẩn OCOP; đồng thời phấn đấu có ít nhất 18 sản phẩm được công nhận là sản 

phẩm OCOP của tỉnh đạt từ 3 sao trở lên trong năm 2022 (trong đó: Mỗi địa 

phương có ít nhất 02 sản phẩm). 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện Chương trình: 

- Xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP giai 

đoạn 2022-2025 thông qua công tác điều tra khảo sát, thu thập dữ liệu sản phẩm, 

thuê chuyên gia tư vấn xây dựng đề án, kế hoạch. 

- Cơ quan thường trực thực hiện Chương trình OCOP thường xuyên tham 

mưu, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tiến 

độ và hướng dẫn thực hiện các công việc để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

2. Công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền: 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương 

trình OCOP trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều hình thức, để cán bộ và người dân, 

nhất là chủ thể sản phẩm hiểu rõ lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn tích cực 

tham gia Chương trình. 

- Công khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, biểu mẫu, yêu cầu hồ sơ trên 

trang thông tin điện tử, website để chủ thể có nhu cầu tham gia Chương trình 

OCOP được nắm bắt kịp thời. 

- Thông tin tuyên truyền thông qua các hình thức như sau: Hội nghị, hội thảo 

về Chương trình OCOP, website, phát hành tờ rơi, pano, ốp phích; xây dựng hoặc 

mua sổ tay tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung Chương trình OCOP; phối hợp với 

Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và cơ quan thông tấn báo chí 

viết bài, đưa bản tin, phóng sự về Chương trình OCOP. 

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, học tập kinh nghiệm: 

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện Chương trình 

OCOP, kỹ năng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho cán bộ các cấp; quản trị 

sản xuất-kinh doanh cho các tổ chức kinh tế về các nội dung về Chương trình OCOP. 

- Tổ chức các Đoàn học tập kinh nghiệm tại các tỉnh hoạt động mạnh trong 

phòng trào xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP để vận dụng cho phù hợp với 

tình hình thực tiễn triển khai Chương trình OCOP tỉnh. 

4. Xúc tiến thương mại và quảng bá: 

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm 

đạt sao OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết nối thị trường trong và 
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ngoài tỉnh thông qua các hội nghị, triễn lãm, hội chợ nhằm phát triển tổ chức kinh 

tế và phát triển sản phẩm. 

- Giới thiệu, đưa các sản phẩm OCOP đã đạt chứng nhận lên sàn thương mại 

điện tử. 

5. Hỗ trợ sản phẩm OCOP đạt từ 03 trở lên: 

Hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận đạt 

chuẩn sản phẩm OCOP xếp hạng từ 3 sao trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh. 

6. Công tác tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm:  

- Thường xuyên thực hiện công tác rà soát các sản phẩm tiềm năng để tham 

gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Các sản phẩm đã được công 

nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao hoặc 4 sao được phép đăng ký tham gia đánh giá, 

nâng hạng (khi có nhu cầu và sản phẩm đã được nâng cấp, hoàn thiện hơn). 

- Quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng, an toàn thực 

phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí Chương trình OCOP; sử dụng logo, 

biểu trưng theo quy định. 

- Trong thời gian chờ Trung ương ban hành các quy định thực hiện giai đoạn 

mới, tiếp tục tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm tham gia OCOP năm 2022 

theo Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP được quy 

định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 và số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020.  

- Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm phải được công khai, minh bạch; đối 

với những sản phẩm không đạt yêu cầu theo quy định cần hoàn thiện, nâng cấp và 

tham gia đánh giá kỳ tiếp theo; rà soát sản phẩm có khả năng đạt 5 sao trình hồ sơ 

đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí: Dự kiến tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình 

OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2022 là: 2.910 triệu đồng, trong đó: 

- Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.580 triệu đồng. 

- Ngân sách tỉnh:      250 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp huyện:  1.080 triệu đồng. 

2. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) hỗ 

trợ cho Chương trình OCOP. Trong đó: 

- Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc nguồn vốn Trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh phân bổ 

kinh phí để các cơ quan, đơn vị thực hiện.  

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao dự 

toán chi thường xuyên cho Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định tại Điều 6 

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh quy định nội 
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dung và mức hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên, 

giai đoạn 2021-2025. 

- Đối với nguồn ngân sách cấp huyện: Các huyện, thị xã, thành phố nghiên 

cứu thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác tại địa phương; huy 

động nguồn lực từ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh là chủ 

thể của Chương trình OCOP và lồng ghép từ các nguồn vốn khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan điều phối và triển khai toàn 

diện các nội dung Chương trình OCOP năm 2022; ưu tiên đề xuất phân bổ nguồn 

nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc nguồn vốn Trung ương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Chương trình OCOP tỉnh. 

- Rà soát từng huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, hướng dẫn việc xác định 

sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình, tránh trường hợp chạy theo thành tích, 

đăng ký nhiều sản phẩm nhưng hồ sơ không đạt yêu cầu theo quy định. Đồng thời 

đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch trọng tâm, cụ thể nhằm thực hiện tốt 

Chương trình OCOP trong năm 2022. 

- Thường xuyên rà soát các chức năng, nhiệm vụ để bổ sung, kiện toàn thành 

viên, quy chế hoạt động của Hội đồng, Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân 

hạng đảm bảo phù hợp. 

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan, thuê chuyên gia tư 

vấn xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 

2022-2025 sau khi Trung ương ban hành. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình tại các 

huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình kịp thời. 

- Tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền nội dung Chương trình OCOP 

trong năm 2022. 

- Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác quảng bá, xúc tiến thương 

mại các sản phẩm OCOP. 

- Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng thực hiện Chương 

trình OCOP; các đoàn công tác học tập kinh nghiệp tại các tỉnh điển hình. 

- Chủ động đưa tin bài, các văn bản chỉ đạo, biểu mẫu, yêu cầu hồ sơ lên trang 

thông tin điện tử của Sở (http://snnptnt.phuyen.gov.vn) và website của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (http://nongthonmoi.phuyen.gov.vn). 

- Tham mưu, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo cho UBND 

tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT khi có yêu cầu. 

2. Sở Tài chính: Căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 

trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và khả năng cân đối ngân sách, 

tham mưu UBND tỉnh giao dự toán chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch này 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
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3. Sở Công Thương: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố rà soát tất cả các sản phẩm công nghiệp địa phương trên địa bàn để 

hướng dẫn, hoàn tất các thủ tục để công nhận sản phẩm OCOP theo đúng quy định; 

đồng thời, chủ động liên hệ với các tỉnh, thành phố trên cả nước hỗ trợ đưa sản 

phẩm OCOP tham gia hội chợ, giới thiệu sản phẩm trên website sàn giao dịch 

thương mại điện tử của tỉnh (http://phuyentrade.gov.vn). 

- Tập trung hỗ trợ sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP thông qua các 

chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại; tăng cường quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm OCOP tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác tổ chức đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản phẩm đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; ghi 

nhãn hàng hóa; mã số mã vạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, bảo 

hộ nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 

9001: 2015; ISO 22000; ISO 14000; HACCP…; hỗ trợ các chủ thể sản phẩm đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm, tiêu chuẩn hóa, đăng 

ký công bố chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. 

- Đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên quan đến phát triển sản phẩm 

OCOP sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác tổ chức đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP. 

5. Sở Y tế: 

- Hỗ trợ các chủ thể sản phẩm thực hiện các quy định liên quan đến vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo phân công được quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; thực 

hiện các nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá tác dụng các sản 

phẩm có nguồn gốc dược liệu, đánh giá các sản phẩm thuộc ngành mình quản lý. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác tổ chức đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, chủ thể sản phẩm có sản phẩm đăng 

ký tham gia Chương trình OCOP thực hiện hồ sơ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ 

môi trường nhằm đảm bảo theo tiêu chí quy định. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác tổ chức đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP. 
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7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Hỗ trợ tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá 

các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế 

mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các vùng, miền, làng văn 

hóa du lịch; hướng dẫn các địa phương, các chủ thể OCOP xây dựng câu chuyện 

sản phẩm OCOP; tập trung xây dựng sản phẩm về du lịch cộng đồng, du lịch nông 

thôn dựa trên cơ sở các bản sắc văn hóa, đặc thù địa phương và phát huy các giá trị 

Di sản văn hóa truyền thống; đề xuất các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tôn vinh 

các sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác tổ chức đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP. 

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Căn cứ các nội dung tại kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình OCOP năm 2022 theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Khẩn 

trưởng tổ chức công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ của địa phương về thực hiện 

Chương trình OCOP trên địa bàn để nâng cáo vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo 

thực hiện đảm bảo phát huy hết tiềm năng và lợi thế. Triển khai Chu trình OCOP 

thường niên đúng nguyên tắc quy định, phải bắt đầu từ cấp xã.  

- Chủ động nghiên cứu bố trí kinh phí cấp huyện để thực hiện Chương trình 

OCOP cấp huyện, thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác tại địa phương; 

huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh là chủ 

thể của Chương trình OCOP và lồng ghép từ các nguồn vốn khác để triển khai hiệu quả 

công tác hội nghị tổng quan, đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệm,…mời các chuyên 

gia để tư vấn hỗ trợ trong việc thực hiện Chương trình OCOP. 

- Củng cố , kiện toàn hệ thống quản lý , điều hành thực hiện Chương trình 

OCOP: Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ giúp việc Hội đồng 

cấp huyện. 

- Rà soát sản phẩm, dịch vụ chủ lực, có thế mạnh của địa phương để định 

hướng phát triển; tránh trường hợp chạy theo thành tích, đăng ký nhiều sản phẩm 

nhưng hồ sơ không đạt yêu cầu theo quy định; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản 

phẩm tích cực tham gia Chương trình OCOP. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản phẩm lập hồ sơ đăng ký tham gia đánh 

giá, phân hạng sản phẩm; đồng thời đánh giá, nâng hạng các sản phẩm OCOP đã 

được công nhận (nếu có).  

- Thường xuyên, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình 

OCOP. 

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, quản lý chứng nhận sản phẩm 

OCOP, sử dụng logo, biểu trưng theo quy định. 

- Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn cấp xã tham gia vào các hoạt động của 

Chương trình OCOP trên địa bàn. 
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- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Cơ quan thường trực Chương trình OCOP) khi có yêu cầu. 

9. UBND cấp xã: 

- Phân công cán bộ phụ trách triển khai Chương trình OCOP cấp xã; tổ chức 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các chủ thể OCOP 

trên địa bàn xã về Chương trình OCOP. 

- Rà soát các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn xã và hướng dẫn các chủ thể 

đăng ký tham gia Chương trình OCOP; chủ trì tổ chức, phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT/Kinh tế và đơn vị tư vấn OCOP để tổ chức hỗ trợ các chủ thể 

hoàn thiện ý tưởng/sản phẩm đã đăng ký năm 2022. 

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện./.  

(Danh sách sản phẩm dự kiến tại Phụ lục 02 đính kèm) 

Nơi nhận: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- VPĐP NTM Trung ương; 

- TT.Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Các sơ, ngành liên quan tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- CVP và PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Tấn Hổ 

 

 



Phụ lục 

Dự kiến các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Phú Yên năm 2022 
(Đính kèm Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /    /2022 của UBND tỉnh Phú Yên) 

 

STT 
Địa phương/  

Tên sản phẩm 
Chủ thể sản phẩm Địa chỉ Ghi chú 

I Thành phố Tuy Hòa       

1 Yến sào Khang Châu 
Công ty TNHH Yến sào 

Khang Châu 
Phường 4 

 

2 
Nước mắm Hai 

Phước 

Hộ kinh doanh Trương 

Phúc 
Xã An Phú 

 

3 
Nước tẩy rửa sinh 

học 

Hợp tác xã NN KDTH 

Bình Ngọc 
Xã Bình Ngọc 

 

4 Bò 1 nắng 
Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩm A Lý 
Phường 9 

 

5 Bò 1 nắng ăn liền 
Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩm A Lý 
Phường 9 

 

6 Chả ram tôm đất 
Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩm A Lý 
Phường 9  

7 
Cá ngừ đại dương 1 

nắng 

Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩm A Lý 
Phường 9  

II Thị xã Đông Hòa    

8 
Gạo chất lượng Hòa 

Thành 

HTX dịch vụ nông nghiệp 

tổng hợp Hòa Thành 

Phước Bình Bắc, xã 

Hòa Thành 
 

III Thị xã Sông Cầu    

9 Muối Tuyết Diêm  
Hợp tác xã Muối Tuyết 

Diêm 

Tuyết Diêm, xã 

Xuân Bình 
 

10 Rong nho tách nước Rong nho Phúc Kháng 
Trung Chinh, xã 

Xuân Phương 
 

IV Huyện Tây Hòa 
   

11 Bột ngũ cốc FaiMy 9 
Hộ kinh doanh Lương Thị 

Huỳnh Triểm 

Phước Thành Nam, 

xã Hòa Phong  

12 Dầu dừa Ông Hai 
Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Mỹ Chi 

Tân Mỹ, xã Hòa 

Phú  

13 
Gạo chất lượng cao 

Hoà Bình 1 

HTX NN KDDV Hoà 

Bình 1 

Phước Nông, xã 

Hòa Bình 1  

14 Giò chả Minh Vạn 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Phước Anh 

Phú Thuận, xã Hòa 

Mỹ Đông  

V Huyện Phú Hòa 
   

15 Trái khóm Đồng Din 
Hợp tác xã NNKD tổng 

hợp Đồng Din 

KP Định Thọ 1, thị 

trân Phú Hòa  

16 Bánh khóm Đồng Din 
Hợp tác xã NNKD tổng 

hợp Đồng Din 

KP Định Thọ 1, thị 

trân Phú Hòa  
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STT 
Địa phương/  

Tên sản phẩm 
Chủ thể sản phẩm Địa chỉ Ghi chú 

17 Khóm sấy Đồng Din 
Hợp tác xã NNKD tổng 

hợp Đồng Din 

KP Định Thọ 1, thị 

trân Phú Hòa  

18 Măng sấy Đồng Din 
Hợp tác xã NNKD tổng 

hợp Đồng Din 

KP Định Thọ 1, thị 

trân Phú Hòa  

19 
Lá giang sấy Đồng 

Din 

Hợp tác xã NNKD tổng 

hợp Đồng Din 

KP Định Thọ 1, thị 

trân Phú Hòa  

20 
Giấm khóm Đồng 

Din 

Hợp tác xã NNKD tổng 

hợp Đồng Din 

KP Định Thọ 1, thị 

trân Phú Hòa  

21 
Rượu khóm Đồng 

Din 

Hợp tác xã NNKD tổng 

hợp Đồng Din 

KP Định Thọ 1, thị 

trân Phú Hòa  

22 
Nước rửa chén sinh 

học Đồng Din 

Hợp tác xã NNKD tổng 

hợp Đồng Din 

KP Định Thọ 1, thị 

trân Phú Hòa  

23 
Gạo chất lượng cao 

Đất Phú 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Phú Yên 

Ngọc Sơn, xã Hòa 

Quang Bắc  

24 Gạo chế biến Đất Phú 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Phú Yên 

Ngọc Sơn, xã Hòa 

Quang Bắc  

25 Chè núi Phú Hòa Nông trại Chơn Như 
Phong Hậu, xã Hòa 

Hội  

26 

Dịch vụ du lịch trải 

nghiệm miệt vườn 

Dũng Lỗ Chài 

Hộ kinh doanh Ngô Quốc 

Dũng 

Ngọc Sơn, xã Hòa 

Quang Bắc  

27 Mãng cầu Lỗ Chài 
Hộ kinh doanh Ngô Quốc 

Dũng 

Ngọc Sơn, xã Hòa 

Quang Bắc  

28 
Mít thái Dũng Lỗ 

Chài 

Hộ kinh doanh Ngô Quốc 

Dũng 

Ngọc Sơn, xã Hòa 

Quang Bắc  

29 
Nước uống đóng chai 

Phú Sen Tây 

Hộ kinh doanh Huỳnh 

Kim Em 

Phú Sen Tây, xã 

Hoà Định Tây 
 

30 Bún tươi 
Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Hướng 

Định Thành, xã Hoà 

Định Đông 
 

31 Bánh kẹo Gia Hào 
Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Hướng 

Định Thành, xã Hoà 

Định Đông 
 

VI Huyện Đồng Xuân 
   

32 
Dầu đậu phộng Xuân 

Phước 

Hợp tác xã SXKD DVNN 

Xuân Phước 
Xã Xuân Phước 

Sản phẩm 

đạt 3 sao 

đăng ký 

nâng hạng 

33 
Tinh bột nghệ Xuân 

Sơn Nam 

Hợp tác xã SXKD DVNN 

Xuân Sơn Nam 
Xã Xuân Sơn Nam 
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STT 
Địa phương/  

Tên sản phẩm 
Chủ thể sản phẩm Địa chỉ Ghi chú 

VII Huyện Tuy An 
   

34 
Nước mắm Mỹ 

Quang 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Hồng Sơn 

Mỹ Quang Nam, xã 

An Chấn 
0982522134 

35 Bánh tráng Hòa Đa Hộ kinh doanh Hai Thơm Hòa Đa, xã An Mỹ 0978549029 

36 Gạo Hương thơm 1 
Hợp tác xã nông nghiệp 

An Ninh Tây 
Xã An Ninh Tây 0399411688 

37 
Ngũ cốc dinh dưỡng 

Organic 

Hộ gia đình Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 

Phú Tân 2, Xã An 

Cư 
0971949579 

38 
Điểm du lịch Quảng 

Đức Xưa 
Công ty Đá Đĩa Phú Yên 

Kp Ngân Sơn, thị 

trấn Chí Thạnh 
0938068899 

39 
Bánh đồng tiền mix 

hạt dinh dưỡng 

Công ty TNHH SXTM 

Hoàng Kiều 

Phú Thạnh, xã An 

Chấn 
0979058251 

VIII Huyện Sơn Hòa 
   

40 
Rau xà lách thủy 

canh 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

và dịch vụ BB 

Suối Phèn, xã Sơn 

Long  

41 Cà chua Cherry 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và dịch vụ BB 

Suối Phèn, xã Sơn 

Long  

42 Dâu tây 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và dịch vụ BB 

Suối Phèn, xã Sơn 

Long  

43 Dưa lưới 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và dịch vụ BB 

Suối Phèn, xã Sơn 

Long  

44 Rau má 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và dịch vụ BB 

Suối Phèn, xã Sơn 

Long  

45 
Bò một nắng Thanh 

Tuyền 

Hộ kinh doanh Võ Thị 

Thanh Tuyền 

KP Bắc Lý, thị trấn 

Củng Sơn  

46 
Bột ngũ cốc Thanh 

Tuyền 

Hộ kinh doanh Võ Thị 

Thanh Tuyền 

KP Bắc Lý, thị trấn 

Củng Sơn  

47 
Chuối sấy dẻo Thanh 

Tuyền 

Hộ kinh doanh Võ Thị 

Thanh Tuyền 

KP Bắc Lý, thị trấn 

Củng Sơn  

48 
Xoài sấy dẻo Thanh 

Tuyền 

Hộ kinh doanh Võ Thị 

Thanh Tuyền 

KP Bắc Lý, thị trấn 

Củng Sơn  

IX Huyện Sông Hinh 
   

49 Bò một nắng 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thúy Liễu 

Khu phố 9, thị trấn 

Hai Riêng  

50 Tinh bột nghệ 
Hộ kinh doanh Bế Thị 

Nga 
Tân Yên, xã Ea Ly 

 

51 Hạt Mắc ca 
Hộ kinh doanh Bế Thị 

Nga 
Tân Yên, xã Ea Ly 
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STT 
Địa phương/  

Tên sản phẩm 
Chủ thể sản phẩm Địa chỉ Ghi chú 

52 Cam xoàn 
Hộ kinh doanh Cao 

Nguyên Lâm 

Buôn Quen, xã Ea 

Bar  

53 Sầu riêng 
Hộ kinh doanh Cao 

Nguyên Lâm 

Buôn Quen, xã Ea 

Bar  

54 Bưởi da xanh 
Hộ kinh doanh Tô Đình 

Kềnh 

Tân Lập, xã Đức 

Bình Đông  

55 Sầu riêng Sông Hinh 
Hộ kinh doanh Trần Ngọc 

Phú (Hộ đại diện) 

Ea Mkeng, xã Ea 

Bar 

Nhãn hiệu 

tập thể 

56 Bò một nắng H’Ly 
Hộ kinh doanh Đặng Thị 

Ly Ly 

Khu phố 5, thị trấn 

Hai Riêng 
 

* Ghi chú: Trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở danh sách sản phẩm này, Sở Nông 

nghiệp và PTNT rà soát, kiểm tra, đánh giá khả năng hoàn thiện hồ sơ của chủ thể để lựa 

chọn, lập danh sách sản phẩm tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 

tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 
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