
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SCT - QLCN         Quảng Trị, ngày        tháng     năm 2021 

V/v tổ chức Bình chọn sản phẩm 

CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị 

lần thứ 6, năm 2022 

 

 
 

 

Kính gửi:   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                - Trung tâm Khuyến công và TV PTCN Quảng Trị. 

 

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 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 tháng 6 năm 2018 

của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.  

Theo kế hoạch, công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 

tỉnh lần thứ 6 dự kiến vào tháng 4/2022, để công tác bình chọn sản phẩm CNNT 

tiêu biểu cấp tỉnh lần 6 được thuận lợi, các sản phẩm tham gia đáp ứng các yêu 

cầu theo quy định, phong phú, đa dạng về chủng loại, có chất lượng tốt và giá trị 

cao; Sở Công Thương kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo các Phòng, ban liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT 

tiêu biểu cấp huyện theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 

tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trình 

tự các bước bình chọn; Vận động, giúp đỡ và hướng dẫn các cơ sở, doanh 

nghiệp sản xuất CNNT trên địa bàn lập hồ sơ đăng ký tham gia: Tiếp nhận hồ 

sơ, thành lập Hội đồng và tổ chức bình chọn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm và bao bì đóng gói sản phẩm đối với các sản phẩm tham gia bình chọn. 

- Quan tâm bố trí nguồn kinh phí khuyến công của địa phương để tổ chức 

bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện theo kế hoạch đã đề ra.  



 

 

Riêng đối với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bình chọn sản phẩm 

chung cho toàn huyện (sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp), Sở Công 

Thương đề nghị Hội đồng bình chọn cấp huyện cấp giấy chứng nhận riêng cho 

từng nhóm sản phẩm (giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu) để bảo đảm đúng quy định theo Thông 

tư hướng dẫn của Bộ Công Thương và công tác xét hồ sơ bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.  

Sau khi hoàn thành công tác bình chọn, Hội đồng bình chọn cấp huyện có 

trách nhiệm đăng ký danh mục sản phẩm được chứng nhận cấp huyện về Sở 

Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng và tổ chức bình 

chọn cấp tỉnh. Hồ sơ bình chọn (gồm 03 bộ) và gửi về Sở Công Thương thông 

qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN trước ngày 01/3/2022. 

Giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN hướng dẫn và triển khai 

thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bình chọn; Tuyên truyền hoạt 

động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; Phối hợp 

với các đơn vị vận động, giúp đỡ, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở CNNT 

tham gia bình chọn và lập dự trù kinh phí tổ chức bình chọn cấp tỉnh, trao giải, 

tôn vinh trong kế hoạch kinh phí năm 2022. 

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quan tâm 

chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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