
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 645  /SCT-QLCN Bình Thuận, ngày  16  tháng 3 năm 2022 

V/v hướng dẫn bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu tỉnh Bình Thuận 

năm 2022 

                                                    Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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 Công Thương quy định về việc tổ chức bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Công văn số 84/UBND-KT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thống nhất tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. 

Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung tại các Thông tư đã căn cứ 

nêu trên của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai thực hiện việc bình chọn cấp tỉnh như sau: 

1. Đối tƣợng tham gia bình chọn 

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

2. Mục đích bình chọn 

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử 

dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu 

người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và 

xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. 

3. Yêu cầu chung đối với các sản phẩm tham gia bình chọn 

- Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm 

(sau đây gọi chung là sản phẩm). 

- Sản phẩm tham gia bình chọn là những sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia 

bình chọn. 
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- 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 tiêu chuẩn, 

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

môi trường. 

- 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. 

- Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho 

một hoặc nhiều sản phẩm. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (các cấp) 

được đăng ký tham gia bình chọn tại nhiều kỳ bình chọn. Cơ sở công nghiệp 

nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin 

liên quan đến sản phẩm của mình. 

4. Các nhóm sản phẩm tham gia bình chọn 

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

4.1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 

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

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

4.4. Nhóm các sản phẩm khác (vật liệu xây dựng, mỹ phẩm,…).  

Lưu ý đến các sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù, tiêu biểu mới của địa 

phương từ trước đến nay chưa đăng ký lần nào để đăng ký tham gia bình chọn. 

5. Hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn  

Do trước nay chưa có huyện, thị, thành phố nào tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện nên hồ sơ, sản phẩm tham gia 

bình chọn cấp tỉnh như sau: 

a) Hồ sơ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham 

gia gửi về cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được thành lập 

02 bộ cho mỗi sản phẩm, gồm: 

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

thôn (theo mẫu tại Phụ lục 1) 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 

mẫu tại Phụ lục 2) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ 10x15 cm của sản 
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phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các 

mặt bên, từ trên xuống) 

- Bản sau 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; Bản tự công bố 

sản phẩm/Công bố hợp quy; Giấy phép sản xuất rượu (đối với các sản phẩm chế 

biến rượu); Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; Giấy khen, bằng 

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

- Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia bình chọn phải gửi sản phẩm cụ 

thể. Trường hợp các 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, Chủ 

tịch Hội đồng bình chọn sẽ xem xét và quyết định phương thức bình chọn đối 

với sản phẩm đó. 

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 tiêu biểu cấp 

tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia phải được sự đồng ý của chủ cơ sở công nghiệp 

nông thôn. 

b) Hồ sơ của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi về Hội 

đồng bình chọn cấp tỉnh (thông qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến  

thương mại - Sở Công Thương Bình Thuận): 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ các sản phẩm của các cơ sở tại địa phương gửi 

đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố 

tổng hợp và lập hồ sơ gửi Hội đồng bình chọn cấp tỉnh gồm: 

- Văn bản đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố (theo mẫu tại Phụ lục 3); 

- Danh sách trích ngang các sản phẩm tham gia bình chọn (theo mẫu tại 

Phụ lục 4); 

- Cùng toàn bộ hồ sơ tham gia bình chọn của cơ sở theo điểm a mục này. 

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

6.1. Thời gian nộp hồ sơ:  

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 đến hết ngày 10/4/2022. Ngoài ra, Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến Thương mại còn phối hợp với các phòng Kinh tế, 

Kinh tế và Hạ tầng tổ chức đi tư vấn và lập hồ sơ các sản phẩm tham gia bình 
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chọn (Trung tâm Khuyến công  và Xúc tiến Thương mại sẽ có thông báo lịch cụ 

thể). 

6.2 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố gửi về:  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thƣơng mại Bình Thuận  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 

Điện thoại: 0252. 3833073 – Fax: 0252.3828921 

7. Quyền lợi và trách nhiệm của các đơn vị có sản phẩm tham gia đạt 

giải 

7.1. Quyền lợi 

Trong thời hạn của Giấy chứng nhận, cơ sở công nghiệp nông thôn được 

hưởng các quyền lợi: 

- Được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm 

được công nhận. 

- Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và kèm theo giải thưởng (2.000.000 

đồng/giải và kỷ niệm chương). Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu có giá trị từ ngày được cấp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thứ 

tư (năm thứ nhất là năm cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp 

Giấy chứng nhận). 

- Được cung cấp thông tin,tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

- Được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, Xúc tiến 

Thương mại quốc gia và địa phương để: Đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao 

năng lực quản lý; xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing; xây dựng mô 

hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm; tham gia các hội chợ, triển 

lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; xây dựng, đăng ký nhãn hiệu; 

xây dựng trang thông tin điện tử (website) của cơ sở và các nội dung ưu tiên, hỗ 

trợ khác để phát triển sản phẩm công nghiệp nôn thôn tiêu biểu được quy định 

tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.  

- Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện 

thông tin truyền thông tại tỉnh như: Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh, Bản tin 
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Công Thương, Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến Thương mại; Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình 

Bình Thuận và chương trình truyền hình Khuyến công Trung ương.  

7.2. Trách nhiệm  

Trong thời hạn của Giấy chứng nhận, trách nhiệm của cơ sở công nghiệp 

nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại 

Điều 22 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

Công Thương, cụ thể: 

- Sản xuất và phát triển sản phẩm được công nhận với tiêu chuẩn chất 

lượng mà cơ sở đã cam kết tại hồ sơ tham gia bình chọn. 

- Định kỳ hàng năm, báo cáo Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi tham gia bình chọn về tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở và tình 

hình tiếp nhận, kết quả hỗ trợ từ chính sách khuyến công và các chính sách khác 

của Nhà nước. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ theo quy định để 

được hỗ trợ từ khuyến công, các nguồn kinh phí khác và các ưu đãi hỗ trợ khác 

của nhà nước cho đầu tư phát triển sản phẩm. 

- Phối hợp với Hội đồng bình chọn giải quyết các khiếu nại liên quan đến 

kết quả bình chọn sản phẩm của cơ sở (nếu có). 

8. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí được thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 

2022. 

9. Tổ chức thực hiện 

9.1. Sở Công Thương 

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan 

triển khai, tổ chức thực hiện hướng dẫn này. 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy 

chứng nhận lập đề án khuyến công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để hỗ 

trợ phát triển sản phẩm. 

- Hướng dẫn Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tư vấn, 

giúp đỡ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng 

nhận tiếp cận các nguồn vốn và các chính sách ưu đãi hỗ trợ khác của nhà nước 

để đầu tư phát triển sản phẩm. 
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- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục 

Công Thương địa phương kết quả tổ chức bình chọn; kết quả hỗ trợ từ khuyến 

công, các chính sách của Nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ 

sở có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn. 

- Tổng hợp, theo dõi hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh; tạo lập, cập nhật hồ sơ điện tử đăng ký bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đồng thời gửi đăng ký bình chọn cấp khu 

vực. 

- Phối hợp với Cục Công Thương địa phương rà soát, có ý kiến đối với 

danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương (do Hội 

đồng bình chọn cấp khu vực đề xuất) để đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc 

gia. 

9.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Có ý kiến xác nhận đối với sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. Trong 

đó, có nhận xét cụ thể về thực hiện nộp ngân sách và các nghĩa vụ khác đối với 

nhà nước, tham gia các hoạt động công ích, đánh giá các tác động xã hội khác. 

- Tuyên truyền và chỉ đạo các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng vận động 

các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022, trong đó ưu 

tiên lựa chọn các sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù, tiêu biểu của địa phương để 

đăng ký tham gia bình chọn. 

- Phê duyệt danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

huyện để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh. 

- Lập kế hoạch phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở 

địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở công nghiệp nông thôn có 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thụ hưởng kinh phí khuyến 

công, tiếp cận các nguồn vốn và các chính sách ưu đãi hỗ trợ khác của Nhà nước 

để đầu tư phát triển sản xuất. 

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Sở Công Thương kết quả bình 

chọn; kết quả  hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước và tình hình sản xuất kinh 

doanh của các cơ sở có sản phẩm được công nhận trên địa bàn. 

9.3. Các đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp, nhất là các Hiệp hội ngành nghề 

có trách nhiệm phối hợp, vận động thành viên tham gia bình chọn theo quy định 

hiện hành. 
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Đề nghị các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm, chỉ đạo sớm triển khai thực hiện và thông báo cho các cơ sở 

công nghiệp nông thôn trên địa bàn biết, gửi hồ sơ sản phẩm tham gia theo đúng 

quy trình, thủ tục, thời gian và địa điểm nêu trên để công tác tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 hoàn 

thành đúng tiến độ đề ra./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Hiệp hội, ngành nghề cấp tỉnh thông 

báo các cơ sở sản xuất CN-TTCN tham gia; 

- Lưu: VT, TTKC&XTTM, QLCN(Khoa). 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Hà Lê Thanh Chung 
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