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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 875/QĐ-UBND An Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2020 
             

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP  

tỉnh An Giang đợt 1 năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 

từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt OCOP_AG); 

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An 

Giang tại Tờ trình số 01/TTr-HĐĐGPHSP ngày 14/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An 

Giang đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Công nhận 06 sản phẩm của 06 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên, trong đó: có 

02 sản phẩm đạt 4 sao, 04 sản phẩm đạt 3 sao (Danh sách sản phẩm cụ thể theo 

Phụ lục đính kèm). 

2. Các chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên nêu trên được Ủy 

ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng giấy chứng nhận, logo và 

thứ hạng sao sản phẩm OCOP để in hoặc dán trên bao bì sản phẩm theo đúng 

quy định hiện hành. 

3. Kết quả chứng nhận phân hạng sao sản phẩm có giá trị trong 36 (ba 

mươi sáu) tháng, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. 
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Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức trao 

Giấy chứng nhận cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt 3 sao trở lên được 

quy định tại Điều 1, đảm bảo trang trọng và nghiêm túc; hỗ trợ, hướng dẫn các 

chủ thể sản xuất nêu trên sử dụng, in hoặc dán logo, thứ hạng sao OCOP lên sản 

phẩm theo đúng quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP tỉnh An Giang; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân được quy định 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

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

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Sở: NN&PTNT, CT, KHCN; 

  VHTT&DL, YT, TNMT; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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Phụ lục 

Danh sách sản phẩm OCOP tỉnh được công nhận đợt 1 năm 2020  

(Kèm theo Quyết định số: 875/QĐ-UBND ngày 20 /4/2020 của UBND tỉnh An Giang) 

STT SẢN PHẨM CHỦ THỂ ĐỊA CHỈ 
ĐIỂM 

SỐ 

PHÂN 

HẠNG 

1 Đường thốt nốt sệt Palmania Công ty cổ phần Palmania Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 75 4 sao 

2 Tranh lá thốt nốt Cơ sở  tranh lá thốt nốt Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 73 4 sao 

3 Khô cá tra phồng Công ty TNHH Trương Hải Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 69 3 sao 

4 Trà xạ đen 
Công ty TNHH MTV TMDV 

Thảo An Khang 
Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 67 3 sao 

5 Lạp xưởng bò (tung lò mò) Cơ sở SX Kinh doanh ANAS Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 63 3 sao 

6 Gạo thơm Ngọc Nhân Công ty TNHH Tín Thành ATC Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 60 3 sao 
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