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KẾ HOẠCH 

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  

tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 
  

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ 

về Khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT 

ngày 28/8/2014;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Việc tổ chức bình chọn SPCNNTTB tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 nhằm phát 

hiện và tôn vinh các sản phẩm chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng 

phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong 

tỉnh, trong nước và nước ngoài. Qua đó khuyến khích, động viên các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản 

phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc đổi mới công nghệ, ứng dụng máy 

móc tiên tiến, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của 

địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. 

2. Yêu cầu 

- Việc lựa chọn phải SPCNNTTB phải đảm bảo khách quan, đúng quy 

định, dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các cơ sở. Sản phẩm tham gia 

bình chọn phải do các cơ sở trên địa bàn tự sản xuất, không sao chép, không vi 

phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy 

định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao 

động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.  

- Việc triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương 

hình thức, đảm bảo các biện pháp phòng dịch COVID-19. Tạo điểm nhấn trong 

việc thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống trên địa 

bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Quy trình, thủ tục, hồ sơ tham gia bình chọn:  

Thực hiện theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 26/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của  
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Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-

BCT ngày 28/8/2014. 

2. Phạm vi, thời gian và địa điểm tổ chức: 

a) Phạm vi:  

- Trên địa bàn toàn tỉnh;  

- Cấp huyện (các huyện, thành phố, thị xã) không tổ chức bình chọn mà 

chủ động tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích, phát hiện và lựa chọn các 

SPCNNTTB của địa phương tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2021. 

b) Thời gian tổ chức:  

- Đến ngày 30/7/2021: UBND huyện, thành phố, thị xã chủ động tuyên 

truyền, phổ biến, khuyến khích, phát hiện, lựa chọn, hướng dẫn, hỗ trợ các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có sản phẩm công nghiệp nông thôn 

hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; kiểm tra, rà soát, tổng hợp hồ sơ đăng 

ký tham gia gửi Sở Công Thương. 

- Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 30/8/2021: Sở Công Thương tổng hợp, xây 

dựng, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc bình chọn (tham mưu 

thành lập Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo, Tổ giúp việc...), đánh giá sơ bộ 

hồ sơ của các sản phẩm tham gia bình chọn. 

- Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 15/10/2021: Tổ chức bình chọn và tổ chức 

trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 

năm 2021. 

Trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương 

chủ trì tham mưu Hội đồng bình chọn xem xét tổ chức bình chọn và trao giấy 

chứng nhận phù hợp quy mô, điều kiện và có thông báo cụ thể cho các đơn vị, 

cá nhân có liên quan. 

c) Địa điểm tổ chức:  

- Trưng bày sản phẩm và tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh tại Sở Công Thương hoặc địa điểm phù hợp (sẽ có thông 

báo cụ thể sau). 

- Lễ trao giải dự kiến tổ chức tại địa điểm phù hợp với quy mô, tính chất 

và tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức buổi Lễ. 

3. Số lượng sản phẩm tham gia bình chọn và việc đánh giá tổ chức 

tham gia bình chọn của các địa phương. 

- Không hạn chế số lượng sản phẩm và số lượng doanh nghiệp, hợp tác 

xã, cơ sở sản xuất tham gia bình chọn. 

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn ít nhất 07 sản phẩm của tối thiểu 

05 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia bình chọn cấp tỉnh. 

- Việc tham gia bình chọn của UBND huyện, thành phố, thị xã dựa vào 

thời gian, số lượng, chất lượng và hồ sơ sản phẩm tham gia bình chọn sẽ được 

đưa vào đánh giá kết quả thi đua cuối năm. Trường hợp không tham gia hoặc 

tham gia không đáp ứng tiến độ và các tiêu chí tối thiểu nêu trên, Sở Công 
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Thương báo cáo UBND tỉnh để xem xét kết quả thi đua cuối năm của địa 

phương. 

4. Kinh phí thực hiện: 

- Kinh phí tổ chức thực hiện bình chọn, trao giấy chứng nhận SPCNNTTB 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 được bố trí từ nguồn kinh phí đã được phân bổ và ghi 

trong Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2021. 

- UBND huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí ngân sách địa phương 

để phục vụ việc lựa chọn, hướng dẫn, vận chuyển các sản phẩm và các nội dung 

liên quan việc tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Sở Công Thương là cơ quan thường trực tổ chức triển khai Kế hoạch 

bình chọn SPCNNTTB tỉnh Hà Tĩnh năm 2021; chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, 

thiết thực. 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn, ban giám khảo và 

tổ giúp việc để triển khai thực hiện. 

- Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục và các điều kiện liên quan đối với 

từng loại hình sản phẩm cụ thể để UBND huyện, thành phố, thị xã triển khai 

việc lựa chọn sản phẩm cấp huyện. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các 

vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình lựa chọn sản phẩm 

tại cấp huyện. 

- Đốn đốc, hướng dẫn UBND huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, cơ sở sản xuất chuẩn bị hồ sơ, tập kết sản phẩm tham gia bình chọn. 

- Chuẩn bị tất cả các điều kiện liên quan đến việc tổ chức bình chọn và lễ 

trao giấy chứng nhận cho các cơ sở có sản phẩm được công nhận. Tổng hợp kết 

quả, báo cáo UBND tỉnh; đăng ký với Cục Công Thương địa phương trong việc 

tham gia tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực, cấp quốc gia theo 

chương trình, kế hoạch của Bộ Công Thương. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh -

Truyền hình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ 

quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội 

dung của Kế hoạch này và sự cần thiết, lợi ích của việc tham gia bình chọn đến 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn 

để biết và chủ động tham gia. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai kế hoạch bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021. 
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- Phối hợp với Văn phòng Nông thôn mới tỉnh, UBND huyện, thành phố, 

thị xã hướng dẫn các cơ sở thuộc lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy hải sản; các 

sản phẩm theo Chương trình OCOP tích cực tham gia bình chọn. 

4. Các Sở, ngành, đơn vị: Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách chủ động tìm kiếm, phát 

hiện, khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 

xuất công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2021. 

- Chủ động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, cơ sở sản xuất  thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan (giấy chứng nhận 

an toàn thực phẩm, công bố hợp quy, hợp chuẩn...) để tham gia bình chọn đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật. 

5. UBND huyện, thành phố, thị xã 

- Tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã, phường, 

thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp 

nông thôn trên địa bàn quan tâm, tích cực tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp 

tỉnh năm 2021. 

- Chủ động có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các sản 

phẩm, nhóm sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng, 

có tiềm năng về phát triển trên địa bàn trong việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ 

thủ tục pháp lý liên quan theo quy định để tham gia bình chọn  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, 

các đơn vị, địa phương và các cá nhân phản ánh về Sở Công Thương để được 

hướng dẫn, hỗ trợ; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Công Thương tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm HT PTDN và XTĐT; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
      Nguyễn Hồng Lĩnh 
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