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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

    TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:09/2020/QĐ-UBND              Vĩnh Long, ngày  03   tháng  3  năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 

09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức bình chọn  

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về Khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BCT, ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-

BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như sau: 

1.  hoản 1, 2 Điều 5 đư c sửa đổi, bổ sung như sau:  

“1. Hội đồng bình chọn các cấp có nhiệm vụ: Thành lập Ban Giám khảo và Tổ 

chuyên môn giúp việc; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

của cấp tương ứng; đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả bình chọn, 

quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). 

2. Hội đồng bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh có trách nhiệm lựa chọn, lập danh 

sách các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhất của cấp tương ứng đề xuất, 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để đăng ký 

tham gia bình chọn ở cấp cao hơn”. 

2. Điều 7 đư c sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ quan, đơn vị khi đăng ký tham gia bình 
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chọn chuẩn bị đầy đủ 02 (hai) bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử) theo quy định tại 

Khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 

28 tháng 8 năm 2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu.  

2. Trường h p không tổ chức bình chọn cấp huyện (do sản phẩm đăng ký tham 

gia ít hơn 3 sản phẩm), thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét đề nghị tham gia bình 

chọn cấp tỉnh cho sản phẩm công nghiệp nông thôn có triển vọng kèm 01 (một) bộ hồ 

sơ theo quy định tại  hoản 6 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 

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

26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”. 

3.  hoản 1 Điều 10 đư c sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Thời gian tổ chức bình chọn cấp huyện và tỉnh đư c tổ chức định kỳ 02 (hai) 

năm một lần. Trường h p khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền quyết định. 

Thời gian cụ thể tổ chức bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh đư c thực hiện theo 

hướng dẫn của Hội đồng bình chọn phù h p với kế hoạch khuyến công đư c Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt”. 

4.  hoản 4 Điều 12 đư c sửa đổi, bổ sung như sau: 

“4. Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có giá trị từ 

ngày đư c cấp đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 4 (năm thứ nhất là năm cơ sở công 

nghiệp nông thôn có sản phẩm đư c cấp giấy chứng nhận)”. 

5.  hoản 1 Điều 14 đư c sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1.  inh phí tổ chức và cấp Giấy chứng nhận bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đư c sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa 

phương và các nguồn kinh phí h p pháp khác (nếu có). Mức hỗ tr  kinh phí khuyến 

công địa phương cho công tác tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ đư c thực hiện theo  hoản 8 Điều 8 của 

Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh đư c ban hành 

kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh”. 

6.  hoản 3, 4 Điều 16 đư c sửa đổi, bổ sung như sau: 

“3. Đư c cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, 

hỗ tr  của Nhà nước, tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

4. Đư c ưu tiên xét hỗ tr  từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí 

khuyến công địa phương để: Đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực quản lý; 

xây dựng chiến lư c 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 ch , 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 tr  khác để phát triển sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu đư c quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP”. 
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7. Điểm g  hoản 1 Điều 18 đư c sửa đổi, bổ sung như sau: 

“g) Định kỳ tháng 9 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 tr  từ khuyến 

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

sản phẩm đư c cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn”. 

8. Bổ sung điểm h, điểm i vào  hoản 1 Điều 18 như sau: 

“h) Tổng h p, theo dõi hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp huyện, 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. 

i) Phối h p với Cục Công Thương địa phương rà soát, có ý kiến đối với danh 

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

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

9. Điểm a  hoản 10 Điều 18 đư c sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp huyện phù h p với kế hoạch chung đư c duyệt; tạo lập hồ sơ điện tử 

đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cập nhật vào 

hệ thống cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đồng thời gửi 

đăng ký bình chọn cấp tỉnh”. 

Điều 2. Bãi bỏ điểm a, b  hoản 2 Điều 14 của Quy chế tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, 

ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020./. 

 

Nơi nhận:                
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Bộ Công Thương (để báo cáo); 

- Cục  TVBQPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh VL (để báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);  

- LĐVP. UBND tỉnh (để theo dõi);  

- Sở Tư pháp (để kiểm tra); 

- Đài PTTH Vĩnh Long (để đưa tin); 

- Báo Vĩnh Long (để đưa tin); 

- Trung tâm Công báo (để đăng công báo); 

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT.5.09.05. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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