
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:           / SNN-PTNT 

V/v triển khai Quyết định số 

148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày       tháng 3  năm 2023 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Lê Tấn 

Hổ tại Công văn số 810/UBND-KT ngày 27/02/2023 về việc triển khai thực hiện 
Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 
Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số nội dung, cụ thể 

như sau:  

1. Các sở, ngành liên quan 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 
24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, 

phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (sau đây gọi tắt là Quyết 
định số 148/QĐ-TTg): 

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác hướng dẫn, 
hỗ trợ các địa phương và chủ thể tham gia Chương trình OCOP; hướng dẫn hoàn 

thiện các tiêu chí của sản phẩm OCOP. 

- Tham gia thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 
huyện theo quy định tại khoản c mục 2 Phụ lục II kèm theo Quyết định số 148/QĐ-

TTg. 

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 148/QĐ-TTg; 
trong đó cần tập trung một số nội dung: 

- Tập trung rà soát, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 
OCOP năm 2023 trên địa bàn theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thực chất và đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả. 
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- Thực hiện công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện theo 
quy định tại khoản b mục 1 Phụ lục II kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg, ban 

hành Quyết định phê duyệt công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm đạt 3 sao; tổ chức công bố kết quả sản phẩm đạt 3 sao;… 

b) Đối với các tờ trình UBND cấp huyện đã trình Hội đồng OCOP cấp tỉnh đề 

nghị đánh giá, phân hạng năm 2023 nhưng chưa tổ chức đánh giá trước ngày 
24/02/2023: Giao hồ sơ lại cho UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng và 

công nhận sản phẩm đạt OCOP 03 sao theo thẩm quyền được giao tại Quyết định số 
148/QĐ-TTg. Trường hợp, hồ sơ các sản phẩm có điểm số đạt từ 70 điểm đến 100 

điểm (từ 04 sao trở lên), UBND cấp huyện trình UBND tỉnh đề nghị đánh giá, phân 
hạng, công nhận (kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định).  

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

3. Đối với UBND cấp xã 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 148/QĐ-TTg; trong đó lưu 
ý hỗ trợ chủ thể thực hiện báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về một số tiêu chí 

(theo quy định tại khoản a, mục 1, Phụ lục II và biểu mẫu số 3 kèm theo Quyết định 
số 148/QĐ-TTg). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 148/QĐ-
TTg để cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và thực hiện theo quy định. Trong 
quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục PTNT) 
để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời./.  

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ Sở, PGĐ Sở (đ/c Thủy); 
- Các cơ quan thông tấn, báo chí; 
- Lưu: VT, PTNT, Tr.                                                                                                      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

Đặng Thị Thủy 
 



Phụ lục I 
HỒ SƠ CÁC SẢN PHẨM ĐÃ HOÀN THIỆN,  

TRÌNH HỘI ĐỒNG OCOP CẤP TỈNH 
(Kèm theo Công văn số    /SNN-PTNT ngày   /3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT ĐỊA PHƯƠNG TỜ TRÌNH 

NGÀY 

NỘP HỒ 
SƠ HOÀN 

THIỆN 

SỐ 

LƯỢNG 
HỒ SƠ 

GHI 
CHÚ 

1 
UBND huyện 

Tuy An 

Tờ trình số 
77/TTr-UBND 

ngày 16/01/2023 

Ngày 
16/01/2023 

05  

hồ sơ 
 

2 
UBND TP Tuy 

Hòa 

Tờ trình số 

430/TTr-UBND 
ngày 20/12/2022 

Ngày 
21/12/2022 

07  

hồ sơ 
 

Tờ trình số 

07/TTr-UBND 
ngày 18/01/2023 

Ngày 

13/02/2023 

09 

hồ sơ 
 

Ngày 
22/02/2023 

06  

hồ sơ 
 

3 
UBND thị xã 

Đông Hòa 

Tờ trình số 

401/TTr-UBND 
ngày 26/12/2022 

Ngày 
23/02/2023 

07 

 hồ sơ 
 



Phụ lục II 
HỒ SƠ CÁC SẢN PHẨM CHƯA HOÀN THIỆN,  

TRÌNH HỘI ĐỒNG OCOP CẤP TỈNH 
 (Kèm theo Công văn số    /SNN-PTNT ngày  /3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 
ĐỊA 

PHƯƠNG 
TỜ TRÌNH 

NGÀY  

NỘP HỒ 
SƠ HOÀN 

THIỆN 

SỐ 
LƯỢNG 

HỒ SƠ 

GHI CHÚ 

1 
UBND huyện 

Đồng Xuân 

Tờ trình số 
208/TTr-

UBND ngày 
06/12/2022 

 
01  

hồ sơ 

Hồ sơ còn thiếu các 

nội dung yêu cầu bắt 
buộc 

2 
UBND huyện 

Tây Hòa 

Tờ trình số 

401/TTr-
UBND ngày 

26/12/2022 

 
09  

hồ sơ 

Hồ sơ còn thiếu các 
nội dung yêu cầu bắt 

buộc 



DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 
 

1. UBND tỉnh; 

2. Sở Công thương; 

3. Sở Khoa học và Công nghệ; 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

6. Văn Phòng ĐPNTM tỉnh; 

7. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế; 

8. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ; 

9. Chi cục Bảo vệ môi trường -  Sở Tài nguyên và Môi trường; 

10. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản -  Sở Nông nghiệp 

và PTNT; 

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

12. Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố. 
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