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Thuc hiên Quyét ainh s6 a9olQDTTg ngÿ 07t95t20l8 cüa TlxÈ:-fiÏong
Cirinh' phü phê'driyê. t ' G,uciirg-trhh rÈ{êi, :êim0t' §in'Edm giei :dôgr i 20 1 8-2p20
(Chuong frinh OCO?) và ÿ,kiên otrl rlgo:cua Thuùng'tyc Ban Çhl.{ao,,Tr4gg
uong vè tàng cuèarg công,tdc tuyent:AOng-'thôngrtin,tuy&r'tnryèn, vè'Ctlriàng
ninhOCOP;
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NOii drngÿrh&Erph*ttdoilÈ trioc thi

Sârg tÉc biéurtningvè Ghuungtr:ttf+IE6ilrârnôtrsânrphâm,ll OCOP

Vàn phông, Dià n!6inông.QOnmdirflruqgto4g,ltûông,b6o;vènQi, dung, ûé
lê cuôc.thi,q'§tizg üc biâltrmgtvàGlnpngttùnhlW6i;fr,rrrêt:siàh,pfuinv.OGOP\,
qr thé nhu sau:

r:M[rc'DIGu;flNGffiA: :

- Sâng téc biêu fimg:(IÆCo)tÿà ,t'lnhloGOP-mhàmqtâ)t hinh
ânh nhân dgng sù dpng,tong
Chuong trinh, phlro.qr câo' nhiêm,vU:chfnh ti;

dên Chuongtinh;
vàcédhoatritlôùg

khâo liên quan

- Biêu trung:vè'Ctruong'ninh,Q€OP, dugcisü dgng;rQlg;1fli' thông qua oric

công qr truyèn.thông'nlràm,grip,nhân,deng và'phâh,ânhrkét quâ câc:hopt'dQng
thgc hiÇn Chuong trtnh'OCOP, g6p phàn:'tt§ng viên mqnh:mê phougrtào thi
dua câ nuôc chung suc.xây dpg nông thôn m6i; phât tiên kinh.ülinông'thôn,
phdt tiên sân ptràm OCOP;

- pàng thùi; Biêu'tnnrg'Clrrmg dirh''OqOP icônrdudcesüri

công tâc dânh giâ, , xét hqng rvà eô[g ;nhân 
' dân' nhân 'cho: câc sânr

trêriphemvi ca-nudc.

tr. IEüI GIAN,DIA.DÉM:

OP

1. Eia rtiêm'.phr[t:tl$ne:*V,àn.:phông'Di
BÇ Nông nghiÇp và Phât.tiên nông thôn.

2. Thùi gian,ph6t'tl§rg: ïbdng gnlif..

" 3.Thùi gial nh$p't{c phâm dg thi: Tr} sau,khi phât tl§ng:aéit:héiirrgàv
3ÿrcl2}l8 (tinh thea d,ôutuu clütrl).

4. Dia,diôm. nh$n,t6c,phÂm, d g,thi:, Vàn "phông Dièu phdi;nông;thôn môi
Trung uong, nhà B9i sô 02 Ngqc H{ BaDtnh,,HàNôi.

èu ph6i nôngr thôn mdi, f,rungruong
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Tâc.phâm dy thi ngoài viêc Cüi qua duèmg buu tIiên (dé châm giëri), tirc
giâ c6 thé gü qua thu tliÇn tù tfê §p thü ttàng ffin website cùa cuÇc tt i C, e,
chi email: ocopvieüram@gmail.com.

Thông tin tiên hQ:

Phông Qu{n lÿ Chu,ong trinh Môi xâ mQt sân phâm - OCOp, Vàn
phông Dièu pndi nông thôn mrfi Trung uolg. bf OZLSUSS1LT,Fanz 0?,4-
37 3 43 597, Email : ocopüeham@mail.com

5. Công tâc châm, công b6 và trao giâi:

- HQi dông xét chqn bât dÉiu tu Olllll2}lS ûén l0lll/2018.
- Công bii giai thuong: Du kién vào thrâng 1l - 12/2018 tAi Hà NOi.

IU. TEÀNEPEÂNTflAMGIA:
l. Là ért ù éc titc,gâ chuyên và. không chuyên nghiÇp nong và ngoài

nuôc, không giôi h4n vè-Ao tuôi, nghè nghilp, dân tQc vàrôn'giao"du.co
quyèn gùi tric phâm tham gia cuQc thi. ;

2. Câc tac giâ phài chlu trrâcÏ nhiÇm vè tinh hçrp ph6p cüa ban quyèn tic
già và tinh ûyng thlrc cua t{ nhâm dg thi. }an tô chric cuôc ttri c6 quyèn hüy
bô két quâxép lo4i và thu trôi gia thuômg t6ivOi tâc phâm vi ph4m, dông thùi
không chiu trÉch nhiêm lüi cô xây ra tranh châp quyèn téc già ôua tâc phârn.

3. Câc thành viên trong,,Ban Tô chüc, Hôi dÀng eiâm khâo, Tô Thu ky
không dugc tham gia 4r thi.

Iv. DÈ TÀI, Tff LP CUQC TH:
1. Chü tIè xuyên su6t cuQc thi:

Thông qua hinh tuqng nehÇ thuât biêu mmg (Logo) vè Chuong trinh
OCOP cô tà; lr*râi guât. nhiing giâ hi tiêu biêu, phân tuh duo. c ÿ nghia quan
trsng cüa Nehi quyét s6 26-NQ/TW cùa HQi nghi là thü 7 Ban châp hanh
Trung uong kh6a X vè vân dè nông ngtriÇp, nông dân và nông thôn, Chuong
trinh Mgc tiêu qu6c giaxày {mg nông thôn m6i và Phong trào câ nuôc chung
sric xây ûmg nông thôn mdi, ilflc biÇt Ià phan ânh tluo. c ÿ n*fra cua phât triên
kinh té nông th&r theo nQi dung Chuorg tinh OCOP.

Theo tI6 Chycmg ffiù OCOP phâi là tru côt nlrât nièn kinll té nông thôn
, ,l

vôi nh6m san phâ5n quy mô câp huyÇn, xâ, nguyên tàc: i) Phét triên tlia phuong
huong tlên toàn câu; ii) Tàng cuôrng mgnh më tlnh q{ chü và srâng t4o cùa cQng

tlông; iii) Phât triên và. nâng cao nàng lyc cQng tlông là then chôt. Câc san

phâm OCOP phâi Ià nièm tg hào vè vàn h6a bân ttia, c6 tinh truyèn th6ng và
à6c dâo, hâp dân, chât Jugng cao. Ttr d6 c6 ülc dgng thüc tlây, khich lê phong
trào xây dlmg nông thôn moi và phât niên OCOP ü crâc dia phuong và trên cà

nuôc.

2. Yêu càu adi vtli t6c phâm:

- Gèm câc thê loai ttô hqa, tranh vê bàng tay ho{c § xâo vi tinh, c6 dàu
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dè và giâi thich chi tiét vè 1i nghîa cua bièu tnr4g.

. Bièu tnmg duo. c tfrê niên trên giây trâng, khô A4 (21cmx 29,7ar), mâl
biêu trung dugc vê lüông rQng qué 15cm nhmg l*rông bé hon 3cm, tlugc d{t

'-.r:. ,l . 3giüa khô giây, màu sàc phù hçp (không sü dung qli 04 màu).

Bj cgc crla biêu tnmg phâi hài hôa, c6 tfnh mÿ thu$t và k|,âi quât cao, rô
nét, dê hiéu, dê nhân biét và thuân tiên trong viÇc sù dUng trên mgi chât liçu,
ftong câc ung dUne dam bào chât luqng nghê thuât.

, - Môi Lic già tlugc gui t5i da 05 tric phâm duthi.

3. Thê lê!

- Tâc phârn dg thi là tâc phâm dugc sâng tiic truôc và tinh dén ngày
3111012018, chua doqt giai trong câc cu§c thi nào khâc.

. - Uôi tâa phârn Cp thi phai tlugc gui 'zoi nhiing nQi dung sau:

(1) Mâutrâcphâm

(2) Ban thuyét minh ÿ tuong.

(3) Phiéu ghi rô hq tên, dla chi, s6 diçn tho4i liên hÇ, dia chi thu diÇn
tu (néu co). Luu ÿ: Không viét tên trâc giâ tr.uc tiép lên tac phâm fii thi.

tât ca,UO vào phong bi lorl bên ngoài ghi rô "Tâc phâm tham gia cuQc thi
séllgtac biêu tnmg (Logo) vê Chuong hinh OCOP'. Khuyên khich tac giâ gui
thêm qua thu diên tu tei dia chi nêu t+i MUc II.4.

- Ban Tô chric không chiu trâch nhiêm vè câc tirc pirâm gui dg thi không
ttung quy dinh, bi lcriat ti,hông, giâm 

"hât 
t,rq.,g mau sâc nà'ng qra mof, ti"

già gui tâc phâm tham dU thi.
::'''4. 

sfr dgng tâc phâm:

- Cuôc thi sâng tric biêu mmg vè Chuong trinh OCOP ktrông nhàm muc
dich kinh doanh.

- CâtctÂcphâm dU thi tïuo. c Ban Tô chric lga chçn dê dang trên website cùa

Chuongtinh OCOp. Chuong tinh nông thôn moi và mQt s6 bâo chi dua tiir vè

cuôc thi và ktrông tluo. c trâ chi phi nhuên büt ttàng bài. Tâc ptrâm du-o. c cho.n làm
biéu trmg (Logo) Chuong tinh OCOP tlugc dua vào sri dgng rQng râi, t^" g!à

ttuo. c nhfln giâi thuong. Ban quyèn tâc phàm doat giâi thuôc Vàn phèng Dièu
ptrOi nOng ttrOn moi Trung uong Chuong frinh Muc tiêu qu6c gSaxày dpg nông
thôn moi. Ban Tô chüc không tâ lgi câc üâc phâm dg thi cho tÉæ già.

5. Tô chrïc và phuong phâp ch6m giâi:
.'.t ,,

a) locnuc:

- Ban Tô chric: Do Chanh Vàtr phông Eièu ptriSi nang thôn moi Trung uong

lam Truong ban, citc Ph6 Truong ban là ltuh dAo cua VPDP nông thôn moi Tnurg

uong Vàn phàng Bô, lânh dæ CUc vU mÔt sô Bô nganh liên quan;

- HQi dèng giâm khâo: Thành phân là câc chuyên gia anhiéu vè Enh v.uc
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mÿ thuêt, cân bO cüa Vàn phông Dièu.ph6i nông thôn moi Trung ucmg, tl4i
diên nhà tai hg chinh (nêu cô) do Bari Tô chûc l1ta chqn và quyêt djnh;

- tô fhu [y: Gôm mQt sé crâ.n bô thuôc Vàn phông Dièu ph6i nông thôn
môi Trung uong.

b) Chârn giâi:

. - Tiêu cli xét chgn tac ptrâm ao HQi ttàng giâm khào xây d1mg, trinh Ban
-: , . ,(. -. ,Io cnuc quyet olnn.

- Thhh viên HQi dàng girâm khâo châm tliêm dQc lfp tên phiéu châm cüa
Ban tô chric (thang diém t6i da là 10,0 diêm, diêm lê 0,1 diém). 

-

. - Ban Tô chüc xét giai dua tên két quâ châm cùa Hôi dông Girlm khâo,
tuyên chçn qua 2 vông so khào, chung khâo và trao giai thucrng.

6. Co câu giâi thu&ng:

CF 
"ÿ 

vào két quâ xét cria Hôi dèng giâm khâo tIê xét t4ng giâi thuong.
cho môi thê loai dg thi nhu sau:

- Giâi Nhât: 0l giai, giâ fi 15 triÇu tIèng + Bàne khen cüa BO truong BO
Nông nghiÇp và Phât trién nông thôn, Chimg nhên doat giài cüa Ban Tô chric
cuQc üi.

- Giâi Khuln khich: 05 giài, môi giàn giâfi 03 triÇu dàng + Chrmg nhân
tlo4t giai cüa Ban Tô chric cuQc thi.

- Câc gtàîthuong cüa nhà tai trg (néu c6).

7. Kinh phi:

Kinh phi tô chric: Tù Chuong üinh MTQG xây dpg nông thôn m6i nàm
2018 và tu nguôn xâ hQi h6a (nêu c6).

8. Trâch nhiÇm cüa tâc giâ và xt? lÿ ü phçm:

Tâc giàc6 trâch nhiÇm thuc hiên tlung nôi dung và thé lê cuôc thi.

Néu c6 khiéu nai vè két qua xét chgn, câc tQp thé, câ nhân tham gia cuÇc

thi phâi tryc tiép phan.rinh bàng vàn bàn yoi Ban Tô chric trong vông 15 ngày
kê iri ngày công b6 két quâ. Sau thü diém d6, Ban Tô chric không xem xét,
giài quyét uât tcy ttriéu npi nào.

v. TÔ cfltIc rrtlc trr{'.N:

t. O6i vrli Vàn phông Dièu pl6i nông thôn mrii Trung uong:

- Là cq quan dâu miSi tô chtc cu§c thi.

Z.O6ivtiVàn phông Dièu pn6i nông thôn mt6'i câc tinh; thành ph6:

- Bâo câo Ban chi d4o nông thôn méi tinh, thành ph6 dè tô chüc quang bâ,

tuyên truyèn cuQc thi tlén câc tlia phuong, câc tô chüc, doan, hQi và quàn chüng
nhân dân.

- Khuyén khich crin b0 thuc hiên xây dlmg nông thôn môi câc câp, câc
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ngành cùng tham gia.

g. O6i voi tlon viphiii h-op:

- Vàn phông Bô, Vu. Tô ch'îg cân bô, Vu Tài chinh (,81â Nông nghiQp và
Phàt triiin nông thôn): Ph6i hÇ,p ttê cùng tô chüc cuQc thi.

- Câc co quan, don vi bâo chi là A6i tic cüa Vàn phèng Dièu ptréi nông
thôn moi Trung uong: Tô chüc quang brâ, tuyên truyèn cuQc thi dén câc dia
phuong, câc don vi thành viên.

- Câc don vf tai trg: Phi5i hÇrp tô chric thyc hiÇn ké hoach cüa cuqc thi.

fnê tê va «ét qua cuôc.thi dugc thông bâo t€n.website: ocop.gov.vn và

nongthonmoigov.vnvàmQt sô bâo, tap chi drSi tâc truyèn thông cüa Vàn phàng
Dièu phiâi nông thôn môi Trung ucrng.

Ban Tô chüc mong nhfln duqc qr huong ung nhiÇt tinh cùa cac câp, câc
ngâurh tu T'rung u<rng dén crr sô, câc tâc giâ chuyên và không chuyên trong và
ngoà nuôc, sU quan tâm chi $ao cüa Ban chi tl4o nông thôn môi câc tinh,
thanh phô tên cà nuôc, sp triên khai nghiêm tuc cüa Vàn phông Diêu phôi
nông thôn m6i câc dia phuong trên câ nuôc cüng nhu su une ha cüa câc tô
chüà chinh tri, xâ hôi, sü cô vu"va hô tq cüa cac itra tài trq dê-cuôc tht "sting
tic biéy mmg vè Chwong trinh Mdi xd mQt sân phàm - OCOP'dugc thành
công tôt dçp./.

Noi nhSn:
- Ph6 Thü tuong Vuong Dinh Hue (6é b/c);
- Bô truong Nguyên Xuân Cuong (dè b/c);
- Bô truong Tr.ân Tuân tuh (tlê b/c);
- Bô truong Nguyên Ngçc Thiên (tTê b/c);
- Thri truong Trân Tlanl Nam (tIê b/c);
- YPDPNTM câc tinh, TP truc thuôc TVr';
- Luu VT, OCOP. (100b)
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