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tháng 3 năm 2022

V/v đẩy mạnh thực hiện quy
chế quản lý sản phẩm OCOP
tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 770/SNN-VPĐP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện quy chế quản lý sản
phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp (đính kèm trên iDesk), Ủy ban nhân dân huyện chỉ
đạo:
1. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các chủ thể OCOP thực
hiện các nội dung quy định theo quy chế (đính kèm tại Quyết định số 671/QĐUBND-HC ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp) và thực hiện nâng cao
chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP theo quy định.
2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra, giám sát
việc thực hiện quy chế của các chủ thể; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo,
xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm
hàng hóa.
- Phối hợp với Sở Công Thương rà soát các cửa hàng trưng bày, bán sản
phẩm OCOP trên địa bàn nhằm kiểm soát hoạt động giao thương hàng hóa sản
phẩm OCOP trên thị trường (đúng tiêu chuẩn, chất lượng, hạng sao OCOP được
cấp).
- Định kỳ hàng quý (trước ngày 30 tháng cuối quý) hoặc khi có yêu cầu,
báo cáo kết quả thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm
không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, kết quả kiểm tra giám sát việc sử
dụng đối với cơ sở tham gia Chương trình OCOP về Ủy ban nhân dân huyện.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện truyền đạt ý
kiến trên đến các đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT/UBND huyện;
- Các phòng: KT-HT; Y tế; TN&MT;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (Lan).
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