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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 Số          /KH-UBND Bình Phước, ngày       tháng       năm 2022 

                    

KẾ HOẠCH  

Tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, 

 ti u bi u tỉnh Bình Phước lần thứ hai, n m      
________________ 

  

Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Thực hiện Thông báo số 4018-TB/TU ngày 05/8/2020 của Tỉnh ủy tại buổi 

làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, trong đó giao 

cho Hội Nông dân tỉnh hằng năm tham mưu tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm 

nông nghiệp chất lượng cao tiêu biểu của tỉnh Bình Phước; 

Thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2023 theo Kế hoạch số 177/KH-BCĐ192 

ngày 20/5/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án 192 tỉnh; 

Năm 2021, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức bình chọn và tôn 

vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu tỉnh Bình Phước lần thứ 

nhất”. Hoạt động đã được đông đảo nông dân quan tâm, ủng hộ, tạo nên hình thức 

thi đua mới trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết 

giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần tạo niềm tin cho người tiêu 

dùng, niềm tự hào của nông dân đối với các sản phẩm của mình và khẳng định 

thương hiệu cho các mặt hàng nông sản của tỉnh; 

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẳng định sự quan tâm của 

tỉnh đối với các sản phẩm nông sản nói chung, sản phẩm có thương hiệu, có uy tín 

của tỉnh nói riêng, tiếp tục động viên phong trào sản xuất nông sản sạch, an toàn; 

Xét đề nghị của Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 178-TTr/HNDT ngày 

28/4/2022, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm nông 

nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu tỉnh Bình Phước lần thứ hai, năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng giá trị sử dụng 

cao, có tiềm năng phát triển sản xuất; động viên, khích lệ sáng tạo của người nông 

dân, nhà khoa học, các doanh nghiệp sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp, liên kết sản xuất theo hợp đồng, hình thành các vùng hàng hóa nông sản 

chất lượng cao, người nông dân chuyên nghiệp với việc xây dựng thương hiệu. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, triển khai sâu rộng đến nông dân, cán bộ, 

hội viên nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, các tổ chức kinh tế, trang 

trại, doanh nghiệp nông nghiệp, hoạt động khởi nghiệp của nông dân có những sản 
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phẩm nông nghiệp tiêu biểu đăng ký tham gia, bình chọn để chương trình “Tôn 

vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chất lượng cao tỉnh Bình Phước” diễn ra 

thành công tốt đẹp. 

3. Công tác bình chọn, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được thực 

hiện theo đúng nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ. Qua đó nhân rộng các 

sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, mô hình, giải pháp, sáng kiến hay phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, đảm bảo chất lượng hàng hóa nông nghiệp cung ứng thị trường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tham gia 

Cán bộ, hội viên Hội Nông dân, nông dân; Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Chi tổ 

hội nghề nghiệp, tổ hợp tác liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2. Các sản phẩm tham gia bình chọn tôn vinh 

Các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, uy tín được sản xuất theo quy 

trình, tiêu chuẩn sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc các loại cây trồng, vật 

nuôi chủ lực của tỉnh Bình Phước.  

3. Số lượng sản phẩm 

Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 03 sản phẩm tiêu biểu nhất của đơn vị 

tham gia bình chọn. Hội đồng bình chọn xét chọn ra 15 sản phẩm để tôn vinh. 

4. Công tác tổ chức 

4.1. Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh. 

4.2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Nông dân tỉnh. 

4.3. Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở 

Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Sở Y tế; Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh. 

4.4. Thành lập Ban Chỉ đạo gồm: 

- Trưởng Ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

-  Phó Trưởng ban Thường trực : Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

-  Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Công Thương; Sở Khoa học 

và Công nghệ; Sở Tài chính; Sở Y tế; Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Phó Chủ tịch 

phụ trách lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh. 

- Thư ký: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh. 

4.5. Thành lập Hội đồng bình chọn gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Kinh tế - Xã hội.  

- Thành viên: Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công 

Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội 

Nông dân tỉnh (Mỗi đơn vị cử 01 thành viên tham gia). 
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4.6. Thành lập Tổ thư ký giúp việc: Đại diện các Ban chuyên môn thuộc Hội 

Nông dân tỉnh. 

5.  Nội dung các hoạt động chính 

5.1. Tổ chức xét, bình chọn các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông 

dân, hợp tác xã, chi tổ hội nghề nghiệp, doanh nghiệp… thuộc các huyện, thị xã, 

thành phố trong tỉnh (theo điều lệ bình chọn, hồ sơ tham dự).  

5.2. Tổ chức lễ tôn vinh, trao giải thưởng. 

5.3. Lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, dự bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu 

biểu do cấp Trung ương tổ chức (nếu có). 

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Tháng 5/2022 

Thành lập Ban Chỉ đạo; Hội đồng bình chọn; Tổ thư ký; ban hành Điều lệ 

bình chọn, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu của tỉnh. 

2. Tháng 6/2022 

          - Đề cử danh sách và hồ sơ sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh trong năm. 

- Tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng bình chọn để xét duyệt hồ sơ. 

- Tổ chức kiểm tra thực tế các sản phẩm do các đơn vị đề xuất.   

- Hội đồng bình chọn tổ chức họp, bình chọn và tham mưu UBND tỉnh ra 

Quyết định công nhận Sản nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu trong năm. 

- Thực hiện phóng sự tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm được bình chọn. 

- Công bố kết quả bình chọn sản phẩm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chất 

lượng cao tỉnh Bình Phước.  

3. Từ tháng 7 - 10/2022 

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất 

lượng cao, tiêu biểu tỉnh Bình Phước. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Hội Nông dân tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 

đúng quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND 

tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo; Hội đồng bình chọn, Tổ thư ký giúp việc bình chọn, 

tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu của tỉnh năm 2022.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh và các 

đơn vị liên quan ban hành Điều lệ và tổ chức bình chọn sản phẩm nông nghiệp chất 

lượng cao, tiêu biểu của tỉnh Bình Phước năm 2022.  Hướng dẫn hồ sơ tham dự; 

theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch.  
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- Giúp Tổ chức Lễ tôn vinh, trao giải thưởng và thực hiện các nhiệm vụ có 

liên quan.  

2. Các sở, ngành li n quan và các địa phương 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện nghiêm túc các nhiệm vụ liên quan được phân công; đồng thời phối hợp chặt 

chẽ với Hội Nông dân tỉnh trong quá trình thực hiện Kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh, BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Các Sở, ngành có tên trong Kế hoạch; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, P.KG-VX(Nga.KH14b/22). 

 

            KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

           Trần Tuyết Minh 
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