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Phú Thọ, ngày       tháng  9  năm 2020   

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2020  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 490/QĐ-
TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về 
việc 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 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ;  

Xét đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tỉnh Phú Thọ tại 
Tờ trình số:  02/TTr-HĐĐGPH, ngày 21/9/2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2020 (đợt I), cụ thể như sau:  

1. Công nhận 08 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 

2020, gồm:  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2020, Hạng 04 sao: 04 sản 

phẩm của 04 chủ thể. 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2020, Hạng 03 sao: 04 sản 

phẩm của 04 chủ thể. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 



2. Sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy 

công nhận; được sử dụng biểu trưng "OCOP" và thứ hạng sao in trên bao bì sản 

phẩm theo quy định hiện hành. 

3. Kết quả công nhận phân hạng sản phẩm có giá trị trong 03 (ba) năm, kể từ 

ngày Quyết định được ký ban hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan 

thường trực Chương trình OCOP) có trách nhiệm thực hiện công bố công khai 

sản phẩm và tổ chức trao giấy công nhận cho các sản phẩm, được công nhận 

phân hạng OCOP cấp tỉnh; hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị và các chủ 

thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng OCOP, thứ hạng sao lên sản 

phẩm được công nhận, tổ chức nâng cấp, hoàn thiện nâng cấp sao sản phẩm theo 

quy định; phối hợp với các địa phương thực hiện việc kiểm tra sản phẩm OCOP 

định kỳ hàng năm, đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm sử dụng biểu trưng 

OCOP và các quy định khác của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh văn 

phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành: Nông nghiệp và 

PTNT; Công Thương; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học 

kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và các chủ thể sản xuất có sản phẩm có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3;  

- Bộ NN và PTNT; 

- VP ĐP NTM Trung ương;  

- CT, các PCT; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Hội đoàn thể tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Phú Thọ; 

- CVP, PCVPTH;  

- CVNCTH; 

- Lưu VT, KT6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM OCOP TỈNH PHÚ THỌ  

NĂM 2020 (Đợt I) 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /9/2020 của UBND  tỉnh Phú Thọ) 

TT Sản phẩm Chủ thể sản xuất 
Địa phương/  

địa chỉ 

Tổng điểm 

TB của sản 

phẩm 

Đạt hạng 

sao 

I 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm  

OCOP cấp tỉnh, Hạng 4 sao  
  

 
 

1 Mỳ gạo Hùng Lô sinh ra từ làng Hợp tác xã mỳ gạo Hùng Lô 
Xã Hùng Lô - TP 

Việt Trì 
71,1 4 sao 

2 Gạo giống Nhật J02 
Công ty cổ phần giống vật tư nông 

nghiệp công nghệ cao Việt Nam 

Phường Vân Phú – 

TP Việt Trì 
70,4 4 sao 

3 Chè xanh Bát tiên Long Cốc 
Hợp tác xã sản xuất chè an toàn  

Long Cốc  

Xã Long Cốc,  

huyện Tân Sơn 
70,1 4 sao 

4 Mít sấy 
Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng 

hợp Xuân Phúc Phú Thọ  

Xã Xuân Áng, 

huyện Hạ Hòa 
70,1 4 sao 

II 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm  

OCOP cấp tỉnh, Hạng 3 sao 
  

 
 

1 Chè xanh đặc sản Phú Hộ 
Hợp tác xã sản xuất chế biến chè 

 Phú Thịnh 

Xã Phú Hộ,  

Thị xã Phú Thọ 
62,1 3 sao 

2 Rau sắn chua 
Công ty TNHH chế biến nông sản 

 An Phú 

Xã Văn Lang, 

huyện Hạ Hòa 
60,7 3 sao 

3 Đặc sản chè xanh Yên Kỳ 
Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và chế 

biến chè Yên kỳ 

Xã Yên Kỳ,  

huyện Hạ Hòa 
60,2 3 sao 

4 Mật ong Hương ngàn Đất Tổ Tổ hợp tác ong Đoàn Kết 
Xã Gia Điền, 

huyện Hạ Hòa 
59,3 3 sao 
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