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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 

 tỉnh Hải Dƣơng năm 2022 (đợt 2) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 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 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ 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; 

 Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hải 

Dương tại Tờ trình số 233/TTr-HĐĐG ngày 27/12/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

 Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hải 

Dương năm 2022 (đợt 2), với nội dung như sau: 

 1. Công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên đối với 91 sản 

phẩm của 63 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gồm có: 66 sản phẩm 3 sao và 25 sản phẩm 4 sao. 

(Chi tiết tại danh sách kèm theo) 

 2. Các sản phẩm nêu trên được sử dụng nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao 

trên bao bì sản phẩm và chủ sở hữu sản phẩm được hưởng các chính sách hỗ trợ  

theo quy định. 

 3. Kết quả xếp hạng sản phẩm OCOP có giá trị thời hạn trong 03 năm, kể 

từ ngày được quyết định công nhận sản phẩm.  

 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố danh 
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hiệu cho các sản phẩm được xếp hạng; hướng dẫn UBND cấp huyện, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thực hiện chính sách khen thưởng, 

hỗ trợ sản phẩm OCOP, việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao lên 

bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định; kiểm tra định kỳ các sản phẩm, 

đề xuất xử lý hành vi vi phạm theo quy định. 

 2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sản phẩm 

được công nhận tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm tổ chức quản lý, 

kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP; tiếp tục nâng cao chất lượng, hình ảnh sản phẩm OCOP. 

  

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài 

nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ các tổ hợp tác, hộ 

kinh doanh có sản phẩm được công nhận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;     (để báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, Ô Chính. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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