
UỶ BAN HÂN DÂN  

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT Đông Hòa, ngày       tháng 3 năm 2022 

V/v đăng tải, công khai các tài 

liệu liên quan Chương  trình  
OCOP tỉnh Phú Yên lên hệ 

 thống thông tin, trang điện tử 

 

 

Kính gửi:  
 - Phòng Văn hóa và Thông tin;  

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; 
- UBND các xã, phường. 

 

UBND thị xã nhận Công văn số 418/SNN-PTNT, ngày 11/3/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng tải, công khai các tài liệu liên quan 
Chương  trình OCOP tỉnh Phú Yên lên hệ thống thông tin, trang điện tử. 

Để triển khai rộng rãi, công khai, minh bạch và đồng bộ các nội dung Chương 
trình OCOP trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến tất cả đơn vị, địa phương, tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu tham gia Chương trình OCOP; UBND thị xã Đông Hòa yêu cầu 
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh và 

UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: Đăng tải, công khai các văn bản, yêu 

cầu hồ sơ của Chương trình OCOP trên Cổng thông tin điện tử thị xã, gồm các văn 
bản sau: 

- Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 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 về sửa đổi, bổ sung một số phụ 

lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg  ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Công văn số 6384/BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP); 

- Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Phú Yên phê 
duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 và định hướng 

đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Yên về việc Quy định nội dung và mức hỗ trợ Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025; 

- Hồ sơ mẫu của sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh: Tích cực tăng 
cường tuyên truyền Chương trình OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để cán bộ và Nhân dân nắm được, biết cách tham gia, thực hiện Chương trình. 
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3. Giao UBND các xã, phường: Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên hệ 
thống phát thanh xã, phường để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia Chương 

trình OCOP biết, tham gia. 

Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 
thanh và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã (Hồng); 
- Phòng Kinh tế; 
- Chánh, các PCVP; 
- Lưu: VT, TH(Tn). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 
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