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KẾ HOẠCH 

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

 

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 28/8/2014 của 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 Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT; Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 với các 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG BÌNH CHỌN 

1. Mục đích: 

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa 

bàn tỉnh năm 2019 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng, có tiềm năng phát 

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

ngoài nước. Trên cơ sở đó để có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương 

mại, nhằm 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 duy trì sản xuất và 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; đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh 

năm 2019 tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020. 

2. Đối tượng bình chọn: 

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư tại các huyện, thị 

xã (gọi chung là khu vực nông thôn) trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị 

định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ. 

II. YÊU CẦU VÀ PHÂN NHÓM SẢN PHẨM, NGUYÊN TẮC, TIÊU 

CHÍ BÌNH CHỌN 

1. Yêu cầu chung đối với sản phẩm tham gia bình chọn: 
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a) Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm 

(sau đây gọi chung là sản phẩm). Bộ sản phẩm là tập hợp các sản phẩm do cùng 

một cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, được sử dụng kết hợp với nhau làm 

tăng thêm hiệu quả sử dụng và tính thẩm mỹ, thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

- Các sản phẩm có cùng tính năng, công dụng, được sản xuất từ một loại 

nguyên liệu, vật liệu nhưng khác nhau về kiểu dáng, mẫu mã; 

- Các sản phẩm có cùng kiểu dáng, mẫu mã và tính năng, công dụng được 

sản xuất từ các nguyên liệu, vật liệu khác nhau. 

b) Là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại 

các cơ sở công nghiệp nông thôn và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó 

đăng ký tham gia bình chọn. 

c) Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu 

trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, 

quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm 

và bảo vệ môi trường”. 

d) Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt với 

số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

2. Phân nhóm sản phẩm tham gia bình chọn: 

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau: 

a) Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 

b) Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm. 

c) Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. 

d) Nhóm các sản phẩm khác. 

3. Nguyên tắc bình chọn sản phẩm: 

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tuân thủ theo 

các nguyên tắc sau: 

a) Được tổ chức bình chọn theo trình tự từ cấp huyện/thị xã (gọi tắt là cấp 

huyện) đến cấp tỉnh. 

b) Được thực hiện một cách dân chủ, công khai và minh bạch; tuân thủ 

các quy định của pháp luật. 

c) Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn 

cho một hoặc nhiều sản phẩm. 
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d) Các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình 

chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan 

đến các sản phẩm của mình. 

4. Tiêu chí bình chọn: 

a) Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh 

giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau: 

- Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; 

- Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật – xã hội và môi trường; 

- Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; 

- Các tiêu chí khác. 

b) Chi tiết các tiêu chí bình chọn và phiếu chấm điểm sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu theo Phụ lục 2. 

5. Công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận: 

a) Sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các quy định tại 

Khoản 1, Khoản 4, Mục II Kế hoạch này; được Ban Giám khảo chấm điểm, 

điểm bình quân đạt từ 70 điểm trở lên. Cơ cấu và số lượng sản phẩm được cấp 

giấy chứng nhận do Hội đồng bình chọn quyết định. 

b) Căn cứ vào kết quả bình chọn, Hội đồng bình chọn trình UBND cấp 

huyện, cấp tỉnh phê duyệt kết quả bình chọn, quyết định công nhận và cấp Giấy 

chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo thẩm quyền. 

Kết quả bình chọn được thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản 

phẩm tham gia bình chọn. 

c) Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có giá trị 

tính từ ngày được cấp đến hết này 31 tháng 12 của năm thứ tư (tính từ năm cơ sở 

được cấp Giấy chứng nhận). 

d) Mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được 

thống nhất sử dụng từ cấp huyện đến cấp tỉnh theo quy định tại Phụ lục số 6 

Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu năm 2019 trên địa bàn tỉnh được tổ chức bình chọn ở hai cấp: cấp 

huyện và cấp tỉnh 

a) Kế hoạch triển khai tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh (theo Phụ lục 1). UBND cấp huyện căn cứ Kế 

hoạch này để tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch chung của tỉnh. 
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b) Hội đồng bình chọn cấp huyện tổ chức bình chọn sản phẩm cấp huyện 

và Hội đồng bình chọn cấp tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm cấp tỉnh theo các 

trình tự và thủ tục được quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 

28/8/2014 của Bộ Công Thương về 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 Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2014/TT-BCT. 

Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh thực 

hiện theo hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh phù hợp với kế 

hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Hồ sơ đăng ký bình chọn; địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký bình 

chọn: 

a) Cấp huyện: Cơ sở công nghiệp nông thôn khi đăng ký tham gia bình 

chọn chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử) và gửi về Hội đồng bình 

chọn cấp huyện, cụ thể:  

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông 

thôn (theo Biểu mẫu 1 Phụ lục 3) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương; 

- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo 

Biểu mẫu 2 Phụ lục 3) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của 

sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, 

các mặt bên, từ trên xuống); 

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản 

phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản 

phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng 

khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác”. 

b) Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp hồ sơ, nộp 02 bộ hồ sơ 

(kèm theo bản hồ sơ điện tử)  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: 

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông 

thôn (theo Biểu mẫu 1 Phụ lục 3) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương; 
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- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo 

Biểu mẫu 2 Phụ lục 3) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của 

sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, 

các mặt bên, từ trên xuống); 

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản 

phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản 

phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng 

khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác”. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp huyện còn giá trị. 

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách 

trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo Biểu mẫu 3 

Phụ lục 3). 

c) Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện, thì cơ sở công 

nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập 01 bộ hồ 

sơ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 mục III gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện 

xem xét, có văn bản đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh. 

3. Địa điểm, thời gian tiếp nhận sản phẩm đăng ký tham gia bình 

chọn: 

a) Địa điểm và thời gian tiếp nhận sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn 

thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp huyện, tỉnh. 

b) Trong trường hợp đặc biệt (sản phẩm có kích thước, trọng lượng quá 

lớn hoặc sản phẩm có đặc điểm đặc thù khác không phù hợp khi vận chuyển, 

bảo quản) cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn không thể gửi sản 

phẩm đến địa điểm quy định, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sẽ xem xét và quyết 

định phương thức bình chọn đối với sản phẩm đó. 

c) Sản phẩm sau khi bình chọn được trả lại cho cơ sở công nghiệp nông 

thôn. Trường hợp giữ lại để trưng bày tại Hội chợ triển lãm hoặc lưu giữ, trưng 

bày tại nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện, cấp 

tỉnh phải được sự đồng ý của chủ cơ sở công nghiệp nông thôn. 

4. Hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được 

lưu giữ như sau: 

Hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện lưu 

tại Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng; cấp tỉnh lưu tại Sở Công Thương. 
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Đối với hồ sơ đã đạt bình chọn cấp huyện và được tham gia bình chọn cấp 

tỉnh: Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng cấp huyện lưu giữ bản photo, bản gốc 

chuyển vào hồ sơ tham gia bình chọn cấp tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tổ chức thực hiện bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và tỉnh thực hiện theo Quyết định số 

74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban 

hành quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến 

công. 

Tổng kinh phí thực hiện: 320 triệu đồng: 

+ Kinh phí tổ chức bình chọn cấp huyện: 30 triệu đồng/huyện; 

+ Kinh phí tổ chức bình chọn cấp tỉnh: 80 triệu đồng. 

- Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cho hoạt 

động khuyến công năm 2019. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương: 

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai kế 

hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã tổ chức triển 

khai kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 

trên địa bàn cấp huyện. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công 

Thương. 

2. 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 2019 trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã vận động các cơ sở 

thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy hải sản trên địa bàn tỉnh; các sản phẩm 

thuộc danh mục phát triển theo Chương trình OCOP tích cực tham gia. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 trên địa bàn đảm bảo kế hoạch chung của 
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tỉnh. Lập dự toán kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu năm 2019 trên địa bàn gửi về Sở Công Thương để thẩm định, phê 

duyệt theo quy định. 

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến hành thanh quyết toán theo quy định 

hoạt động khuyến công. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

trên địa bàn vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn tích cực hưởng ứng tham 

gia. 

- Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã chủ trì tham mưu 

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 trên địa bàn. 

- Báo báo kết quả tổ chức thực hiện trên địa bàn về Sở Công Thương 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương. 

4. Các cơ quan thông tin truyền thông (Báo Thừa Thiên Huế, Đài 

TRT,…) có kế hoạch thông tin tuyên truyền về Kế hoạch bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá 

nhân, có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 Nơi nhận: 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Công Thương địa phương - BCT; 

- Các Sở: CT, NNPTNT, TC; 

- UBND các huyện, thị xã; 

- Báo TTH, Đài TRT; 

- CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, CT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 Phan Thiên Định 

 



PHỤ LỤC 1 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

 NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 
(Kèm theo Kế hoạch số 45 /KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

T

T 
Nội dung 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối 

hợp/tham 

mưu 

Thời 

gian 
Ghi chú 

1 

Xây dựng kế hoạch 

thực hiện trình 

UBND tỉnh phê duyệt 

Sở Công 

Thương 
  

Tháng 

2/2019 
  

2 

Thành lập Hội đồng 

bình chọn sản phẩm 

CNNT tiêu biểu cấp 

tỉnh 

UBND tỉnh 
Sở Công 

Thương 

Tháng 

3/2019 
  

3 

Hội nghị triển khai 

Kế hoạch tổ chức 

bình chọn sản phẩm 

CNNT tiêu biểu 

UBND tỉnh 
Sở Công 

Thương 

Tháng 

3/2019 

Thành phần: 

-Lãnh đạo 

UBND các 

huyện/thị xã 

-Lãnh đạo và 

chuyên viên 

phòng Kinh 

tế/Kinh tế Hạ 

tầng các 

huyện/thị xã 

4 

Xây dựng kế hoạch 

bình chọn sản phẩm 

CNNT tiêu biểu cấp 

huyện, thành lập Hội 

đồng bình chọn sản 

phẩm CNNT tiêu 

biểu cấp huyện 

UBND các 

huyện, thị 

xã 

  
Tháng 

4/2019 
  

5 

Triển khai Kế hoạch 

tổ chức bình chọn sản 

phẩm CNNT tiêu 

biểu cấp huyện 

UBND 

huyện/thị 

xã 

Hội đồng 

bình chọn 

cấp huyện 

Tháng 

5/2019 

Thành phần: 

-Lãnh đạo 

UBND các 

xã/thị trấn 

-Các cơ sở 

SX CNNT 

trên địa bàn 

6 
Tổ chức đăng ký và 

bình chọn cấp huyện 

Hội đồng 

bình chọn 

Bộ phận 

giúp việc 

Tháng 

 5,6,7/ 
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cấp huyện Hội đồng 

bình chọn 

2019 

7 

Hội nghị tổng kết và 

cấp Giấy chứng nhận 

Sản phẩm CNNT tiêu 

biểu cấp huyện 

UBND các 

huyện, thị 

xã 

Hội đồng 

bình chọn 

cấp huyện 

Tháng 

7/2019 
  

8 

Triển khai các nội 

dung tổ chức bình 

chọn cấp tỉnh 

Hội đồng 

bình chọn 

cấp tỉnh 

Sở Công 

Thương 

Tháng  

8, 9 ,10/ 

2019 

  

9 

Hội nghị tổng kết và 

cấp Giấy chứng nhận 

Sản phẩm CNNT tiêu 

biểu cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

-Sở Công 

Thương 

-Hội đồng 

bình chọn 

cấp tỉnh 

Tháng 

11/2019 
  

 



PHỤ LỤC 2 

TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN  

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
(Kèm theo Kế hoạch số 45 /KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Chỉ tiêu đánh giá 

I Tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất 

1 Đáp ứng nhu cầu thị 

trường 

- Mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường trong và 

ngoài nước. 

- Khả năng thay thế, cạch tranh với sản phẩm nhập 

khẩu. 

2 Khả năng phát triển 

sản xuất 

- Khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn. 

- Khả năng áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại 

vào sản xuất. 

- Quy mô sản xuất. 

- Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc đẩy phát 

triển các ngành khác. 

- Khả năng sử dụng nguyên, vật liệu trong nước. 

- Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị sản 

phẩm. 

II Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường 

1 Về Kinh tế - Hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh sản phẩm. 

- Doanh thu sản xuất kinh doanh sản phẩm. 

- Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế khác. 

2 Về Kỹ thuật - Trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm. 

- Chất lượng, mẫu mã sản phẩm. 

- Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật theo quy định. 

- Hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản 

phẩm (ISO, HACCP,...). 

- Chất lượng lao động tham gia sản xuất. 

3 Về Xã hội - Khả năng thu hút, giải quyết được việc làm cho 

lao động. 

- Thu nhập bình quân của người lao động. 

- Đánh giá các tác động xã hội khác. 
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4 Về Môi trường Đánh giá tác động môi trường và việc thực hiện 

các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất. 

III Tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ 

1 Tính văn hóa - Mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc. 

- Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các giá trị 

văn hóa của sản phẩm. 

2 Tính thẩm mỹ Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo, hình thức, mẫu 

mã, bao bì đẹp. 

IV Các tiêu chí khác 

1 Các chứng nhận liên 

quan đến chất lượng 

sản phẩm 

Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm đã được 

công nhận. 

2 Các giải thưởng, khen 

thưởng 

Các giải thưởng, bằng khen,... đã đạt được. 

3 Thực hiện nghĩa vụ 

đối với Nhà nước và 

các hoạt động công 

ích xã hội. 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa 

vụ khác đối với Nhà nước. 

- Tham gia các hoạt động công ích xã hội. 

 

Ghi chú: Tùy từng nhóm sản phẩm, đặc tính của sản phẩm đăng ký tham gia 

bình chọn, Trưởng Ban giám khảo có thể xem xét lựa chọn các nội dung trong 

các tiêu chí nêu trên, đề xuất với Hội đồng bình chọn để đánh giá, chấm điểm 

cho phù hợp. 
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HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM  

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

Tên sản phẩm: ............................................................................................... 

Nhóm sản phẩm: ................................................................................................. 

Mã số bình chọn: ............................................................................................... 

Họ và tên giám khảo: .......................................................................................... 

Chức vụ/Học hàm: ............................................................................................. 

  

TT Nội dung tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

Điểm bình 

chọn 
Ghi chú 

1 
Tiêu chí về đáp ứng thị trường và 

khả năng phát triển sản xuất 
40 

    

2 
Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã 

hội và môi trường 
40 

    

3 
Tiêu chí về tính văn hóa, tính 

thẩm mỹ 
10 

    

4 Một số tiêu chí khác 10     

  Tổng cộng 100     

Nhận xét: ………………………………………………………………… 

  

  ………., ngày …… tháng …… năm ….. 

Thành viên Ban giám khảo 

(ký và ghi rõ họ tên) 

  

 



PHỤ LỤC 3 

CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN 
(Kèm theo Kế hoạch số 45 /KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Biểu mẫu 1 

(Tên Cơ sở CNNT) 

………….. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ………, ngày…tháng…năm… 

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

□ cấp Huyện □ cấp Tỉnh □ cấp Khu vực □ cấp Quốc gia 

Kính gửi: Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

1. Tên cơ sở công nghiệp nông thôn 
Tên viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa có dấu):  

...........................................................................................................................................

. 

Tên viết tắt (nếu có): ........................................ Mã số (nếu có):...................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:  

........................................................................................................................................... 

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: .......................................................................... 

Chức danh: ........................................................................................................................ 

Điện thoại: ...................................................... Fax: ......................................................... 

Email: ............................................................. Website: .................................................. 

Cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc trong các loại hình sau: 

□ Công ty cổ phần □ Doanh nghiệp tư nhân □ Trung tâm 

□ Công ty TNHH □ Hợp tác xã □ Cơ sở sản xuất 

□ Hộ kinh doanh □ Khác (ghi rõ loại hình):…………………………… 

Tài khoản số: .................................................. Chủ tài khoản: ......................................... 

Mở tại ngân hàng: ........................................... Chi nhánh: .............................................. 

2. Thông tin về chi nhánh (nếu có) 

Tên chi nhánh:................................................................................................................... 

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................................. 

Mã số chi nhánh: .............................................................................................................. 

3. Thông tin về địa điểm sản xuất 
Tên địa điểm sản xuất: (nếu nằm ngoài trụ sở chính và chi nhánh) ................................ 

Địa chỉ địa điểm sản xuất: ................................................................................................ 

Các văn bản, giấy tờ liên quan đến địa điểm sản xuất: .................................................... 

........................................................................................................................................... 

4. Ngành, nghề kinh doanh chính 
Số đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh 

doanh:................................... 
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Ngày cấp, nơi cấp ............................................................................................................. 

Các ngành, nghề kinh doanh chính 

STT Tên ngành Mã ngành 

      

      

5. Quy mô vốn, tài sản và lao động 
Vốn đăng ký kinh doanh (bằng số; VNĐ)........................................................................ 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ........................................................................................... 

Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; 

VNĐ):................................................................................................................................. 

Tổng tài sản theo bảng cân đối kế toán thời gian gần nhất: ............................................. 

Tổng số lao động hiện đang sử dụng: .............................................................................. 

Trong đó: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội: ........................................................... 

Thu nhập bình quân lao động (bằng số VNĐ/người): ...................................................... 

6. Tình hình chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước 
Các giải thưởng: Huân huy chương, Bằng khen, Giấy khen, giấy chứng nhận đã đạt 

được:................................................................................................................................ ; 

□ Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh theo luật định; 

□ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo luật định; 

□ Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; đảm bảo các quyền lợi đối với người lao 

động; 

□ Khác (ghi chi tiết)  

............................................................................................................... 

Sau khi tìm hiểu về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu, chúng tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sau: 

7. Tên sản phẩm hoặc bộ sản phẩm: 

........................................................................................................................................... 

Sản phẩm đăng ký bình chọn thuộc một trong các nhóm sản phẩm sau: 

□ Thủ công mỹ nghệ □ Chế biến nông, lâm, thủy sản và thực 

phẩm 

□ Thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng 

cơ khí 

□ Khác (ghi rõ nhóm sản phẩm):... 

Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm, bộ sản phẩm nêu trên; sản 

phẩm đăng ký tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, 

quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn 

về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi 

trường; thực hiện đầy đủ quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác đối với các tài liệu, thông tin được 

cung cấp, kê khai trong hồ hơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu./. 

  

  Đại diện 

Cơ sở công nghiệp nông thôn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)  
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  Biểu mẫu 2 

(Tên Cơ sở CNNT) 

………….. 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……., ngày… tháng…năm... 

  

THUYẾT MINH, MÔ TẢ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN 

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
Tên cơ sở công nghiệp nông thôn..................................................................................... 

Địa chỉ............................................................................................................................... 

Người đại diện: ............................................... ; Chức vụ: ............................................... 

Điện thoại: ...................................................... ; 

Email: ....................................................... 

I. THÔNG TIN CHUNG 
Tên sản phẩm: ................................................................................................................... 

Sản phẩm đăng ký bình chọn thuộc một trong các nhóm sau: 

□ Thủ công mỹ nghệ □ Chế biến nông, lâm, thủy sản và thực 

phẩm 

□ Thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng 

cơ khí 

□ Khác (ghi rõ nhóm sản phẩm):... 

Kích cỡ (dài, rộng, cao): ................................................................................................... 

Trọng lượng sản phẩm (kg): ............................................................................................. 

Ký hiệu sản phẩm (nếu có): .............................................................................................. 

Tính năng, công dụng chính của sản phẩm:...................................................................... 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM 
Tùy vào từng loại sản phẩm, thực tế sản xuất kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông 

thôn, nêu tóm tắt một số nội dung sau: 

1. Quy mô sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu thụ 
1.1. Quy mô sản xuất và kinh doanh: 

Số lượng sản phẩm sản xuất/năm: ....................... 

Năm trước năm bình chọn………………. Năm tham gia bình chọn:……………….. 

Dự kiến hai năm liền kề sau năm bình chọn: ................................................................... 

Trong đó: Số lượng sản phẩm xuất khẩu/năm: ................................................................. 

Năm trước năm bình chọn………………. Năm tham gia bình chọn:……………….. 

Dự kiến hai năm liền kề sau năm bình chọn: ................................................................... 

Doanh thu của sản phẩm/năm: ......................................................................................... 

Năm trước năm bình chọn………………. Năm tham gia bình chọn:……………….. 

Dự kiến hai năm liền kề sau năm bình chọn: ................................................................... 

Trong đó: Doanh thu của sản phẩm xuất khẩu/năm (nếu có): .......................................... 

Năm trước năm bình chọn………………. Năm tham gia bình chọn:……………….. 

Dự kiến hai năm liền kề sau năm bình chọn: ................................................................... 

Nộp ngân sách nhà nước (năm trước và dự kiến năm hiện tại): ....................................... 

Nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm: ......................................................... 

Tỷ lệ nguyên vật liệu chính sử dụng trong nước ……….%. 
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Tỷ lệ nguyên vật liệu chính sử dụng nhập khẩu ………..%. 

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm: 

□ Đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của thị 

trường và người tiêu dùng 

□ Có khả năng thay thế, cạnh tranh với sản 

phẩm nhập khẩu 

□ Có khả năng sản xuất với số lượng lớn □ Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị 

sản phẩm □ Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc đẩy 

phát triển các ngành khác 

□ Đánh giá khác (ghi chi tiết):... 

Tóm tắt quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm:  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Đánh giá trình độ công nghệ, thiết bị đang sản xuất sản phẩm. 

□ Công nghệ, thiết bị hiện đại; có khả năng tự 

động hóa trong sản xuất sản phẩm 

□ Công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm 

đồng bộ, phù hợp với năng lực sản xuất của 

doanh nghiệp 

□ Công nghệ, thiết bị ít tiêu hao năng lượng, nhiên 

liệu khi vận hành sản xuất 

□ Công nghệ, thiết bị sản xuất giảm thiểu gây 

hại môi trường 

□ Đánh giá khác (ghi chi 

tiết):…………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Về thị trường tiêu thụ: 
Thị trường tiêu thụ sản phẩm: 

Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ tại thị trường trong nước ………..%. 

Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ tại thị trường ngoài nước ………..%. 

Đánh giá tiềm năng, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường:................................................ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Đánh giá khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu (nếu có):..................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. Bảo vệ môi trường 
Nêu tóm tắt tác động môi trường và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

trong sản xuất sản phẩm             

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Tính văn hóa, tính thẩm mỹ của sản phẩm 
Đánh giá mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc: .................................................. 

Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các giá trị văn hóa của sản phẩm: ......................... 

Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo; hình thức, mẫu mã, bao bì đẹp: ............................... 

4. Một số nội dung khác 
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Các chứng nhận liên quan: Quy định đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc 

nhóm ngành sản xuất có điều kiện theo quy định pháp luật; (ví dụ: Giấy phép sản xuất; 

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,...). 

Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm đã được công nhận: 

........................................................................................................................................ 

Các giải thưởng, bằng khen, giấy chứng nhận,...đã đạt được: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Tình hình thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước:................................................ 

Tham gia các hoạt động công ích xã hội: ......................................................................... 

Đánh giá các tác động xã hội khác (nếu có): .................................................................... 

........................................................................................................................................... 

III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH 

CHỌN 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

  

  Đại diện 

Cơ sở công nghiệp nông thôn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 
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    Biểu mẫu 3 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ. . . . . . . . .  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG  

SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM  

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

TT Tên sản phẩm 
Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 
Địa chỉ 

Ghi 

chú 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  ………, ngày …… tháng …… năm ….. 

                   CHỦ TỊCH 

(ký tên và đóng dấu) 
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