ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

Số: 298

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Kon Tum, ngày 19 tháng 11 năm 2021

/TB-UBND

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP
năm 2021 (đợt 2) trên địa bàn thành phố Kon Tum
Kính gửi:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;
- Phòng Y tế thành phố;
- Trung tâm VH- TT- DL&TT thành phố;
- UBND các xã, phường: Thắng Lợi, Đoàn Kết, Ia
Chim, Đăk Blà, Vinh Quang;
- Các Doanh nghiệp, HTX, THT, Hộ kinh doanh.
Trên cơ sở Văn bản của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh về việc
đôn đốc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021 1;
Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức
triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon
Tum2. Kế hoạch của UBND thành phố về việc Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản
phẩm OCOP năm 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum3;
Để đảm bảo thời gian nộp hồ sơ tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm
OCOP cấp tỉnh theo đúng quy định; trên cơ sở báo cáo tham mưu của phòng
Kinh tế thành phố4, UBND thành phố thông báo tổ chức đánh giá, xếp hạng sản
phẩm OCOP cấp thành phố năm 2021 (đợt 2) như sau:
1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/11/2021 (Thứ bảy).
2. Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum
(số 542, Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
3. Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh (có danh
sách kèm theo): Tham gia dự thi đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành
phố đúng thời gian, thành phần và nộp 05 sản phẩm mẫu/mỗi sản phẩm dự thi về
phòng Kinh tế thành phố trước 9 giờ 00 phút ngày 26/11/2021.
4. Phòng Kinh tế thành phố: Chủ trì công tác tổ chức Hội nghị đánh giá,
xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố; Tham mưu cho Hội đồng đánh giá các
số 3944/UBND-NNTN, ngày 01/11/2021
số 130/KH-UBND, ngày 14/6/2021
3. số 130/KH-UBND, ngày 14/6/2021
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văn bản có liên quan theo quy định; Cung cấp hồ sơ sản phẩm của các chủ thể
tham gia dự thi và Bộ phiếu chấm điểm sản phẩm cho từng thành viên Hội đồng
đánh giá trước ngày 24/11/2021.
5. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng đánh giá (theo QĐ số
2190/QĐ-UBND, ngày 25/8/2020 của UBND thành phố): Lập danh sách cử
đại diện lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm
OCOP cấp thành phố gửi về Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 20/11/2021.
Các thành viên hội đồng chủ động nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan
để chấm điểm các sản phẩm tham gia dự thi theo đúng quy định (hồ sơ sản
phẩm của các chủ thể tham gia dự thi; các tài liệu, văn bản có liên quan và Bộ
phiếu chấm điểm sản phẩm do phòng Kinh tế gửi qua địa chỉ Email cho từng
thành viên hội đồng).
6. UBND các xã phường (có chủ thể tham gia dự thi): Chịu trách nhiệm
gửi Thông báo đến từng chủ thể và lập danh sách cử đại diện lãnh đạo UBND xã,
phường tham gia Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố gửi
về Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 24/11/2021 để tổng hợp danh sách.
7. Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch và Truyền thông thành
phố: Tổ chức đưa tin và truyền thanh trên các hệ thống loa truyền thanh của
thành phố.
UBND thành phố Thông báo cho các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Thành ủy (báo cáo);
- TT. HĐND thành phố (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Văn phòng điều phối CT NTM tỉnh ;
- CVP, các PVP HĐND-UBND TP ;
- Các phòng: Kinh tế, TC-KH, TN-MT, VHTT, Y
tế, TTVHTTDL&TT TP (t/h) ;
- UBND các xã, phường: Thắng Lợi, Đoàn Kết,
Ia Chim, Đăk Blà, Vinh Quang (t/h);
- Các Doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, hộ KD;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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Nguyễn Thanh Mân
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(Kèm theo Thông báo số

STT

Tên sản phẩm

1

Cà phê nguyên chất

2

Cà phê mộc nguyên chất

6
7
8
9
10
11
12
13

Rượu sâm dây Ngọc Linh
TuMơRông Kon Tum
Tinh bột nghệ nguyên chất 100%
Sâm dây tươi Ngọc Linh
TuMơRông Kon Tum
Sâm dây khô Ngọc Linh
TuMơRông Kon Tum
Sầu riêng Mongthong
Bơ Hass
Ổi Nữ Hoàng
Mít thái
Quýt đường
Bưởi da xanh
Miến dong riềng đỏ Nguyễn Nhân

14

Gạo Đoàn Kết

15

Chuối sấy Thanh Hồng

16

Sầu riêng Mongthong
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/TB-UBND ngày

tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum)

Cơ sở sản xuất

Địa chỉ cơ sở

Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp
và Dịch vụ thương mại Cao
Nguyên COFFEE

Xã Đăk Blà

Số 268 Hùng
Công ty TNHH Quỳnh Anh Kon Vương, phường
Thắng Lợi, TP. Kon
Tum
Tum

Hợp tác xã sản xuất và thương
mại dịch vụ Ia Chim

Hộ kinh doanh Nguyễn Nhân
Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ
nông nghiệp Đoàn Kết
Hộ Kinh doanh Hồ Thị Thanh
Hồng
Hợp tác xã Thần Nông

Xã Ia Chim

Xã Vinh Quang
Xã Đoàn Kết
Xã Đoàn Kết
Xã Ia Chim

Người đại diện

Số điện
thoại

Đào Ngọc Thuận 0989.127.442

Đào Thị Hoa

0935.808.888

Nguyễn Thị Hoài 0382.719.909

Nguyễn Nhân

0989.811.009

Lê Tấn Bửu

0931.184.696

Hồ Thị Thanh
0983.643.579
Hồng
Phạm Văn Khiêm 0382.719.909
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