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   Quảng Trị, ngày     tháng 01 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc hết thời hạn Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP được công  nhận tại 

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 

 

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, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 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; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp giấy chứng 

nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị thông báo về việc hết 

thời hạn đối với Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP được công nhận tại Quyết 

định số 136/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

 1. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp cho 6 sản phẩm của 5 chủ thể 

sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023.  

(Kèm theo danh sách các sản phẩm hết hạn giấy chứng nhận sản phẩm OCOP) 

2. Theo quy định, các chủ thể không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam (logo OCOP có gắn sao) để in, dán 

trên bao bì, nhãn mác, tờ rơi các sản phẩm của mình khi lưu thông, tiêu thụ 

trên thị trường kể từ ngày hết hiệu lực (ngày 16/01/2023). 

 3. Sau thời hạn nêu trên, nếu các chủ thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

sản phẩm OCOP trên sản phẩm đã hết thời hạn chứng nhận sẽ bị xử lý theo quy 

định tại Quyết định số 1162/QĐ-VPĐP-OCOP ngày 17/9/2020 của Văn phòng 

điều phối nông thôn mới Trung ương và các quy định khác của pháp luật Việt 

Nam. 

 3. Giao Chi cục Phát triển nông thôn (cơ quan chuyên môn triển khai 

Chương trình OCOP) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động 

kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định đối với các sản phẩm hết thời hạn 

giấy chứng nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. 



4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Thông báo đến các chủ thể có sản phẩm hết thời hạn công nhận sản 

phẩm OCOP đúng theo quy định; đồng thời tuyên truyền, vận động các chủ thể 

tiếp tục duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ đăng ký, đánh giá lại sản phẩm để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản 

phẩm OCOP Việt Nam (logo OCOP có gắn sao) theo quy định. 

Phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp chủ thể 

sản xuất vi phạm quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm 

OCOP Việt Nam theo Quyết định số 1162/QĐ-VPĐP-OCOP ngày 17/9/2020 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định khác của pháp luật Việt Nam 

trên địa bàn quản lý./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- PCT UBND tỉnh: Hà Sỹ Đồng (B/cáo); 

- Các Sở: Công thương, KHCN, Y tế, 

TTTT, VHTT và DL; 

- GĐ, PGĐ Sở: Nguyễn Hồng Phương; 

- Các Chi cục: QLCLNLSTS, 

TCĐLCL, ATVSTP; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website OCOP tỉnh; 

- Lưu VT, PTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 



Phụ lục 

Danh sách sản phẩm OCOP hết hiệu lực chứng nhận sản phẩm OCOP 

theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SNN ngày      /      /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 

 

TT Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Phân hạng 
Ghi 
chú 

1 Bún sạch Vạn Linh Cở sở sản xuất thực phẩm Vạn Linh 
Xã Triệu Sơn, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị 

3 sao 
 

2 
Nước lau sàn tinh dầu sả- bồ 

hòn Nhiên Thảo 

Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng 

Trị 
TT Gio Linh, huyện Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị 

3 sao 
 

3 Rượu men lá Ba Nang 
Cơ sở chế biến, bán buôn rượu men 

lá Ba Nang 
Xã Ba Nang, huyện Đakrông, 
tỉnh Quảng Trị 

3 sao 
 

4 Bột ngũ cốc dinh dưỡng 
Cơ sở sản xuất Liên Giang 

Phường 1, TX Quảng Trị, 
tỉnh Quảng Trị 

3 sao 
 

5 Tinh bột nghệ nguyên chất 3 sao 
 

6 Tranh gạo Công ty TNHH MTV Kiều Trân Phát 
TT Diên Sanh, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị 

3 sao 
 

 

Tổng số: 06 sản phẩm, 05 chủ thể 
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