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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 
OCOP năm 2021 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng 

Nam, giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về sửa đổi bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2020; 
Công văn số 1100/BNN-VPĐP ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 
tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

  Căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 1992/KH-UBND ngày 09/4/2021 
về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021; số 
5213/KH-UBND ngày 12/8/2021 về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản 
phẩm OCOP năm 2021;
           Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc 
thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 432/TTr - 
SNN&PTNT ngày 29/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm OCOP năm 2021 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025 (đợt 2); cụ thể như sau:

1. Sản phẩm đạt hạng 4 sao (****): Có 12 sản phẩm của 10 chủ thể.
2. Sản phẩm đạt hạng 3 sao (***): Có 36 sản phẩm của 35 chủ thể.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo)
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3. Sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy 
chứng nhận; được sử dụng logo “OCOP Trung ương”, thứ hạng sao in trên bao bì. 
Mức tiền thưởng cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm được UBND tỉnh quyết 
định công nhận các hạng sao được thực hiện theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-
HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách 
hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025 và được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh phân bổ cho 
Chương trình OCOP của cấp huyện hằng năm.

Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 03 năm (36 tháng), kể từ ngày 
Quyết định được ký ban hành.  

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình 
OCOP) tham mưu tổ chức việc trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công 
nhận phân hạng OCOP; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ 
thể sản xuất thực hiện việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm được công 
nhận thứ hạng sao theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra sản phẩm 
OCOP định kỳ hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 
thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; các thành viên Hội đồng đánh giá và phân hạng sản 
phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021; 
Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các chủ thể sản xuất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết  
định này .  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Các Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Website OCOP Quảng Nam;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\OCOP\Nam 2021\12 31 cong nhan ket qua 
danh gia, phan hang san pham OCOP nam 2021 dot 2.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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[daky]
      Trần Anh Tuấn
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