
ỦY BAN NH ÂN DÂN CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ N G H ĨA VIỆT NAM
TH ÀNH PHÓ H Ò  CHÍ M INH Đ ộ c  lập  - T ự  do  - H ạn h  phúc

Số:/íoí#o£/QĐ-UBND Thành p h ổ  Hồ C hí Minh, ngày A ĩítháng  4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 

v ề  việc ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá 
phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

tại Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phấm giai 
đoạn 2018 -  2020;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phấm 
Chương trình mỗi xã một sản phấm;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của 
ủ y  ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án Chương trình mồi xã một sản 
phẩm trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
634/TTr-SNN ngày 24 tháng 3 năm 2020 về việc Ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, 
thủ tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phấm 
(OCOP) tại thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân 

hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(Đính kèm quy định và các phụ lục có liên quan.)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội 

vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở - 
ngành, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 
thành phố, Chủ tịch ủy  ban nhân dân 05 huyện và các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng KT;
- Lưu: V T , ( K T /H .A ) .^



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

QUY ĐỊNH
Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định sổAtỉ&ỰQĐ-UBND ngàyA&háng 4 năm 2020
của Úy ban nhân dân thành phô)

ChưongI 
NHỮNG QƯY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh
Quy định này quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng 

sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn 
Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là sản phẩm Chương trình OCOP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sản phâm:
Các sản phẩm nông nghiệp và ngành nghề nông thôn đã được úy  ban 

nhân dân thành phố xác định tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
01 năm 2019 của ủy  ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đe án Chương trình 
mồi xã một sản phấm trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020.

2. Chủ thể thực hiện:
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở 

sản xuất có đăng ký kinh doanh; các hộ dân tham gia sản xuất kinh doanh đối 
với các sản phẩm được lựa chọn tham gia chương trình, trong đó chú trọng các 
Họp tác xã tham gia chương trình.

Điều 3. Nhóm sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng
1. Ngành thực phẩm:
1.1 Nhóm: Thực phẩm tươi sống:
- Rau, củ, quả tươi: rau an toàn các loại, xoài Long Hòa.
- Thịt, trứng, sữa tươi và thủy sản tươi: thịt heo, sữa tươi, tôm tươi, cá tươi.
1.2. Nhóm: Thực phẩm chế biến:
- Chế biến từ gạo, ngũ cốc: bánh tráng.
- Chế biến từ rau, củ, quả: sản phẩm rau, củ, quả chế biến, trái cây sấy.



- Chế biến từ sữa: sữa chua.
- Chế biến từ thủy sản: khô cá sặc, khô cá dứa.
2. Ngành Đồ uổng:
Nhóm: Đồ uống không cồn.
- Đồ uống không cồn: nước yến, yến chưng sẵn.

Chương II

B ộ  TIÊU CHÍ VÈ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM • 7 * 

Điều 4. Muc đích ban hành Bô Tiêu chí• •

1. Cung cấp thông tin tiêu chuẩn chất lượng cần đạt cho các tổ chức kinh 
tể, hộ sản xuất kinh doanh để so sánh với hiện trạng sản phấm, từ đó triến khai 
tổ chức sản xuất có hiệu quả hơn, nâng cấp, phát triên các sản phâm hàng hóa và 
dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Chương trình mỗi xã một sản phâm.

2. Làm cơ sở cho cán bộ cấp huyện, cấp thành phố sử dụng để tư vấn và 
hồ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất trong xây dựng, củng cố bộ máy tô chức 
sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm theo tiêu chuẩn; định 
hướng các tổ chức kinh tế trên địa bàn phát triển theo hướng cộng đồng.

3. Làm căn cứ để các đơn vị có thẩm quyền đánh giá, phân hạng sản phấm 
thuộc Chương trình mỗi xã một sản phấm ở cấp thành phố.

Điều 5. Nội dung Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 
trình OCOP

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP gồm 03 phần:
1. Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 

điểm), gồm: Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng.
2. Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp 

thị; câu chuyện về sản phẩm.
3. Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm: 

Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phâm; tiêu chuân sản 
phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

(Chi tiết Bộ Tiêu chí xem tại Phụ lục 01 đính kèm)
Điều 6. Phân hạng sản phẩm OCOP
Phân hạng sản phấm Chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản 

phẩm theo Bộ Tiêu chí. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 
điếm và được phân thành 05 hạng:

- Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm 
cấp quốc gia, có thể xuất khấu.
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- Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm 
cấp thành phố, có thê nâng cấp lên hạng 5 sao.

- Hạng 03 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm 
cấp thành phố, đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao.

- Hạng 02 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm 
chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao.

- Hạng 01 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi 
điểm tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.

Chương III
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM 

Điều 7. Trình tự đánh giá, phân hạng
1. Công tác đánh giá tại cấp huyện:
- Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá, phân 

hạng sản phâm OCOP, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng (thành phần 
hội đông đánh giá sản phâm OCOP cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 
1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ).

- Hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia 
Chương trình OCOP.

- ủy  ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ các sản phẩm có số điểm đạt 
từ 50 điểm đến 100 điểm (từ 3 đến 5 sao) lên ủy  ban nhân dân thành phổ để đề 
nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố.

2. Công tác đánh giá tại cấp thành phố:
- Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP cấp thành phổ, Tổ thư ký Hội đồng, ban hành Quy chế 
hoạt động của Hội đồng (thành phần hội đồng đảnh giá sản phẩm OCOP cấp 
thành phố theo quy định tại Quyết định sổ 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 
2019 của Thủ tướng Chính phủ).

- Hội đồng cấp thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm do cấp 
huyện đề xuất;

- ủy  ban nhân dân cấp thành phố ban hành Quyết định phê duyệt kết quả 
đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao, 
tổ chức công bố kết quả;

- ủy  ban nhân dân cấp thành phố chuyển hồ sơ các sản phẩm đạt từ 90 
điêm đên 100 điếm lên cấp Trung ương (thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn) để đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP 
cấp quốc gia.
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Điều 8. Hồ sơ đăng kỷ đánh giá, phân hạng sản phẩm
1. Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện
Hồ sơ sản phẩm: do các chủ thể OCOP (doanh nghiệp, họp tác xã, tổ hợp 

tác, chủ hộ sản xuất...) chuẩn bị. ủy  ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra.
Bao gôm:
_____ 1.1 Hồ sơ bất buộc

TT Nội dung Yêu cầu

1 Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, 
đăng ký sản phẩm Có theo mẫu đính kèm (Phụ lục 2, 3)

2 Phương án, kế hoạch kinh doanh 
sản phẩm Có theo mẫu đính kèm (Phụ lục 4)

3 Giới thiệu bộ máy tổ chức Có theo mẫu đính kèm (Phụ lục 5)

4 Giấy đăng ký kinh doanh
Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt 
động kinh doanh hợp pháp (đối với các 
đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh)

5 Sản phẩm mẫu 05 đơn vị sản phấm (trừ sản phấm dịch 
vụ)

1.2 Yêu cầu tài liệu minh chứng bổ sung
TT Nội dung Yêu cầu

1 Giấy đủ điều kiện sản xuất
Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm 
cần phải có giấy chứng nhận theo quy định 
hiện hành)

2 Công bố chất lượng sản phẩm Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng 
sản phâm được công bô

3 Tiêu chuấn sản phẩm Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn 
sản phẩm được công bố

4
Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an 
toàn thực phấm theo tiêu chuẩn 
công bố

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phấm

5

Mã số mã vạch, tem truy xuất 
nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí 
tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản 
phẩm...

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở 
hữu thương hiệu...

6 Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết 
chuỗi

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, họp đồng, 
hóa đơn... chứng minh việc mua bán 
nguyên vật liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên 
kết
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TT Nội dung Yêu cầu

7 Bảo vệ môi trường
Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch 
bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, 
đánh giá tác động môi trường

8 Hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến, kiểm soát chất lượng

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến, chứng minh 
hệ thống quản lý đạt tiêu chuân

9 Kế toán Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế 
toán của cơ sở

10 Phát triển thị trường, hoạt động 
quảng bá, xúc tiến thương mại

Bản sao tài liệu: Họp đồng, cam kết, xác 
nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu 
sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại...

11 Câu chuyện về sản phẩm Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm... 
minh chứng về câu chuyện của sản phấm

12 Kế hoạch kiểm soát chất lượng, 
ghi hồ sơ lô sản xuất...

Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động 
kiêm soát chât lượng sản phâm theo từng 
lô sản xuất

13
Giải thưởng của sản phẩm, bình 
chọn của các tô chức uy tín trong 
nước và quốc tế...

Bản sao tài liêu, minh chứng về các thành 
tích, giải thưởng, bình chọn...

> > ^  1 r r

2. Hô sơ đê xuât đánh giá sản phâm câp thành phô
Do ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị. Bao gồm:
- Công văn gửi ủy  ban nhân dân thành phố đề nghị đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP.
- Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp huyện;
- Hồ sơ sản phẩm.
Điều 9. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
1. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tại cấp huyện
Úy ban nhân dân huyện tổ chức đánh giá, xếp hạng sơ bộ sản phẩm theo 

quy trình ở hình 1.

5



Hình 1: Sơ đồ quy trình đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp huyện
Các bước đánh giá và xếp hạng bao gồm:
(1) Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm/dịch vụ:
- ủy  ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ sản phẩm/dịch vụ từ các cá 

nhân/tổ chức đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
- ủy  ban nhân dân huyện kiểm tra thể thức, nội dung, thông báo và hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ.
- ủy  ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản 

phẩm OCOP cấp huyện.
(2) Đ ả n h  g iá :

- Đối tượng đánh giá: Mầu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) và hồ sơ sản
phẩm.

Đối với các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng: Các thành 
viên cần kiếm tra thực tế và có đánh giá trước tại thực địa (tại cơ sở, địa điếm 
cung cấp dịch vụ, bán hàng).

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi thành 
viên Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phấm và mẫu sản phấm cần được 
chuyến cho các thành viên Hội đồng trước ngày họp đánh giá ít nhất 01 ngày 
làm việc.

- Tiến hành đánh giá:
+ Các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ 

thê sản phâm OCOP có thê tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng.
+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một sổ chỉ tiêu chưa 

cụ thể, định tính (nếu cần).
+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành 

viên, thông nhất, thông qua kết quả đánh giá, đề xuất các sản phẩm được tham 
gia đánh cấp thành phố, báo cáo kết quả gửi ủy  ban nhân dân huyện.

(3) Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị cấp thành phố đảnh giả, phân
hạng:

- Căn cứ kết quả điểm số đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm được xếp 
hạng theo khung từ 01 đến 05 sao;

- ủy  ban nhân dân cấp huyện thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, 
đề nghị hoàn thiện/bổ sung hồ sơ (nếu cần);

- ủy  ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản 
phẩm đạt từ 50 đến 100 điểm đề nghị cấp thành phố đánh giá, phân hạng.
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2. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tại cấp thành phố
ủy  ban nhân dân thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 

cấp thành phổ theo quy trình ở hình 2.
Các bước đánh giá và xếp hạng bao gồm:
(ỉ) Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm:
- ủy  ban nhân dân thành phổ tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng 

sản phâm từ câp huyện.
- ủy  ban nhân dân thành phố kiểm tra thể thức, thông báo và hướng dẫn 

hoàn thiện hồ sơ (nếu cần).
- ủy  ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng 

đánh giá sản phẩm OCOP cấp thành phổ và kể hoạch đánh giá.

Hình 2: Sơ đồ quy trình đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp thành phố
(2) To chức đánh giả lần thứ nhất (Lần 1):
- Đối tượng: Mầu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) và hồ sơ sản phẩm.
Đối với các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng: cần có đánh giá 

trước tại thực địa (tại cơ sở, địa điểm cung cấp dịch vụ, bán hàng). Các thành viên 
tiến hành kiểm tra thực tế chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch theo các tiêu chí.

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mồi thành 
viên Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm và mẫu sản phẩm cần được 
chuyên cho các thành viên Hội đông trước ngày họp đánh giá ít nhât 02 ngày 
làm việc.
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- Tiến hành đánh giá:
+ Các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ 

thể sản phẩm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng.
+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa 

cụ thể, định tính (nếu cần).
+ Hội đồng tổng họp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành 

viên. Điểm của các thành viên không được chênh lệch quá 10 điêm. Trong 
trường hợp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, Hội đồng đánh giá sẽ thảo luận đế 
thống nhất chấm điểm lại.

+ Hội đồng thống nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ nhất, đề xuất 
các sản phâm được tham gia đánh giá lần thứ hai (có tiềm năng đạt 03 sao trở 
lên, cần bố sung các kết quả kiếm nghiệm, kiếm tra chất lượng...).

(3) To chức đánh giá lần thứ hai (lần 2):
- Đối tượng: Các sản phẩm tiềm năng đạt 03 sao trở lên theo kết quả đánh 

giá lần 1.
- Hội đồng gửi mẫu kiểm tra các thông tin, chỉ tiêu cần kiểm định tại các 

cơ quan, đơn vị có thấm quyền, tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, điểm 
cung ứng dịch vụ du lịch, bán hàng.

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mồi thành 
viên Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm, các tài liệu xác minh kiểm 
nghiệm, kiếm tra và mẫu sản phẩm cần được chuyển cho các thành viên Hội 
đồng trước ngày họp đánh giá ít nhất 02 ngày làm việc.

- Tiến hành đánh giá:
+ Các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ 

thế sản phâm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng.
+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa 

cụ thể, định tính (nếu cần).
+ Hội đồng tổng họp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành 

viên. Điêm của các thành viên không được chênh lệch quá 10 điểm. Trong 
trường họp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, Hội đồng đánh giá sẽ thảo luận để 
thống nhất chấm điểm lại.

+ Hội đồng thống nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ hai, đề xuất 
các sản phấm có thê tham gia đánh giá cấp trung ương (đạt từ 90 điểm trở lên), 
báo cáo kết quả tới ủy  ban nhân dân thành phố và đề xuất về phân hạng sản 
phẩm.

(4) Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm 
cấp quốc gia:

- Căn cứ kết quả điểm số đánh giá lần thứ hai của Hội đồng, các sản phẩm 
được xếp hạng theo khung từ 01 đến 05 sao.
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- ủy  ban nhân dân thành phố thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề 
nghị hoàn thiện/bo sung hồ sơ (nếu cần).

- ủ y  ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công nhận kết quả 
đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt ba (03) và bốn (04) sao; tổ chức 
công bố kết quả.

- Úy ban nhân dân thành phố chuyến hồ sơ và sản phâm mẫu của các sản 
phâm có tiềm năng đạt năm (05) sao (từ 90 đến 100 điểm) đề nghị cấp trung 
ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.

- Trường hợp Hội đồng cấp trung ương đánh giá có kết quả không đạt yêu 
cầu (đạt 05 sao), ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành Giấy chứng nhận 
phân hạng theo kết quả đánh giá của Hội đồng cấp trung ương.

Điều 10. Thời hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP
- Các chủ thể thực hiện sản phẩm OCOP có thể đăng ký sản phẩm để 

được đánh giá, phân hạng, nâng hạng sản phấm thường xuyên, liên tục.
- Giấy chứng nhận cho các sản phấm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị 

trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cơ quan 
điều hành Chương trình OCOP cấp huyện và xã thông báo, hướng dẫn các chủ 
thể đăng ký đánh giá, phân hạng lại sản phẩm theo kế hoạch và chu trình OCOP.

Điều 11. Kỉnh phí thực hiện
Kinh phí tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân hạng cấp thành phố, cấp 

huyện; kinh phí cấp Giấy công nhận được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước 
theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương IV 

TỔ CHỨC THựC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thưc hiên• •

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp các cơ quan, 
đơn vị có liên quan hướng dẫn và tố chức thực hiện quy định này; tham mưu 
Úy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động 
của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp thành phố; tiếp nhận hồ sơ của 
cơ quan phụ trách Chương trình mỗi xã một sản phấm cấp huyện và tham mưu 
Hội đồng cấp thành phổ tổ chức xét, đánh giá sản phẩm theo quy định.

2. Các Sở - ban, ngành liên quan: theo chức năng nhiệm vụ được giao có 
trách nhiệm cử cán bộ tham gia thành viên Hội đồng cấp thành phố đê tố chức 
xét, đánh giá các sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình OCOP.
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3. Úy ban nhân dân các huyện
- Chủ tịch ủy  ban nhân dân các huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng liên

quan cấp huyện, ủy  ban nhân dân các xã phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hưóng dẫn các
nội dung tại Quy định này.

- ủy  ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ từ chủ thế sản xuất; đánh giá sản phấm và tống họp danh sách, 
hồ sơ các sản phẩm đạt theo quy định gửi ủ y  ban nhân dân thành phố để xem xét, 
đánh giá cấp thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, đon vị kịp thời phản ảnh về Sở Nông nghiệp và Phát triến nông 
thôn để tổng họp, báo cáo và đề xuất ủy  ban nhân dân thành phố xem xét, 
giải quyết theo quy định./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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Phụ lục 1
(Ế L ơ A Ị #  lă ệ r c  PH ÂN LOẠI ’s ả n  p h ẩ m  t h a m  g i a  

i« \yỂttO;<fe(<ỂcTRÌN11 M ỎI XÃ M ỘT SẢN PH ẨM  - OCOP
t h à n h  p h ố  h ồ  c h í  m i n h

(Kèmméộ^QuỵỆíấỊnh số ẢẲQẦ/QĐ-UBND ngàỵ ẢỈT tháng Ạ-năm 2020 
của Úy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

STT PHẢN LOAI SẢN PHẢM • SÁN PHẢM

I NGÀNH THựC PHẨM
1 Nhóm: Thực phẩm tươi sống

1.1 Phân nhóm: Rau, củ, quả tươi Rau an toàn các loại, 
xoài Long Hòa

1.2 Phân nhóm: Thịt, trứng, sữa tươi, thủy sản Thịt heo, sữa tươi, tôm
tươi tươi, cá tươi

2 Nhóm: Thực phẩm chế biến
2.1 Phân nhóm: Đồ ăn nhanh
2.2 Phân nhóm: Chế biến từ gạo, ngũ cốc Bánh tráng

2.3 Phân nhóm: Chế biến từ rau, củ, quả Sản phẩm rau, củ, quả 
chế biến, trái cây sấy

2.4 Phân nhóm: Chế biến từ sữa Sữa chua
2.5 Phân nhóm: Chế biến từ thủy, hải sản Khô cá sặc, khô cá dứa
II NGÀNH ĐỒ UỐNG
2 Nhóm: Đồ uống không cồn

2.1 Phân nhóm: Đồ uống không cồn Nước yến, yến chưng 
sẵn



1. Phân nhóm: Rau, củ, quả tươi
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm tươi sống)

Tên sản phẩm :.......................................................................................................................................
Mã số sản phẩm: (T).-.(H).-.(STT).-20.......
T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: số  Thứ tự sản phẩm do huyện lập thong kê - Năm đánh giá. 
Mã đơn vị hành chính theo Quyết định sổ 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004
Tên chủ thể sản xuất: ..........................................................................................................................
Địa c h ỉ: ....................................................................................................................................................
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm  
(ATTP) hoặc tương đương hoặc không có phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không 
đáp ứng quy định hồ sơ dự thi (theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thỉ)

Phần A:
___________ SẢN PHẢM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỎNG (35 Điềm)___________

1. TỎ CHỨC SẢN XUẤT
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điểm
Ghi chú: Bị loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rồ nguồn gốc
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điểm
□ Phân loại 0 Điểm
a Sơ chế (rửa, làm sạch,...) 1 Điểm
□ ứng  dụng công nghệ cao trong trồng, sơ chế. 2 Điểm
□ ứng  dụng công nghệ cao trong trồng, sơ chế, bảo quản (nâng cao chất lượng sản 3 Điểm 
phâm/giữ chât lượng ôn định trong quá trình bảo quản...)
1.3. Năng lực sản xuất đáp ửng yêu cầu phân phối 4 Điểm
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về sô lượng/quy mô của thị trường)
□ Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu 4 Điểm
1.4. Liên kết sản xuất 2 Điểm
□ Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm
□ Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm
□ Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điểm 
tỉnh) tham gia liên kết.
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điểm
□ Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điểm
□ Có hô sơ, thủ tục về môi trường theo quy định nhưng chưa đầy đủ 2 Điểm
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điểm
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điểm 
tâng kỳ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điêm 
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, khiếu
nại, tô cáo, không vi phạm các CỊuy định vê bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt
động sản xuât; có minh chứng triên khai/áp dụng
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tổ môi trường

1 Điểm



1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong s x
□ Không sử dụng năng lượng hiện đại, bên vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 
nghệ thân thiện môi trường
□ Có sừ dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 
nghệ thân thiện môi trường
2. PHÁT TRIẺN SẢN PHẨM
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuât khác, chỉ thay đôi nhãn hiệu
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao 
bì.
□ Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường
□ Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thông/đặc sản/thế 
mạnh của địa phương
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp
2.3. Phong cách, hình thức của bao bì
□ Không thuận tiện, không đẹp
□ Thuận tiện hoặc đẹp
□ Thuận tiện, đẹp, sang trọng
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐÒNG
3.1. Loại hình tổ chức sản xuất - kỉnh doanh
□ Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ họp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 
trường), Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân 
(DNTN)
□ Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vôn góp của cộng đông 
địa phương <51%
D HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp 
của cộng đồng địa phương >51%
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau:
a. Trường họp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ hợp 
tác
□ Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, Hội đồng quản trị - 
HĐQT, Hội đồng thành viên - HĐTV) tham gia quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ 
hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% số thành viên tổ họp tác
□ Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTỴ) tham gia 
quản lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cao cấp là người 
trong tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình
□ Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh
□ Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh
3.3. Sử dụng lao động địa phương
□ Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương
□ Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại 
thời điểm đánh giá.
3.4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh
□ Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề

0 Điểm

1 Điểm

3 Điểm
0 Điểm
1 Điểm

2 Điểm
3 Điểm

3 Điểm
0 Điểm
1 Điểm
2 Điểm
3 Điểm

2 Điểm
0 Điểm
1 Điểm
2 Điểm

3 Điểm
1 Điểm

2 Điểm

3 Điểm 

2 Điểm

1 Điểm

2 Điểm

0 Điểm
1 Điểm 
1 Điểm
0 Điểm
1 Điểm

1 Điểm
0 Điểm



□ Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 1 Điểm
3.5. Kế toán 2 Điểm
□ Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ 0 Điểm
□ Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 1 Điểm
□ Có Tổ chức hệ thống kế toán 2 Điểm

Tổng Điem phần A : ...................................................Điểm

Phần B:
KHẢ NĂNG TIÉP THỊ (25 Điếm)

4. TIÉP THỊ
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điểm
□ Thị trường trong huyện 1 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phối 2 Điểm
□ Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điểm
□ Thị trường quốc tế 5 Điểm
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phối sản phẩm)
□ Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 0 Điểm
□ Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điểm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phổi 3 Điểm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 5 Điểm
lý
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điểm
□ Không có hoạt động quảng bá 0 Điểm
□ Có một số hoạt động quảng bá 1 Điểm
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc 2 Điểm
tiến thương mại trong tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc 3 Điểm
tiến thương mại ngoài tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc 5 Điểm
tiến thương mại ngoài tỉnh và quốc tế
5. CÂU CHUYỆN VÈ SẢN PHẨM
5.1. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điểm
□ Không có câu chuyện, hoặc có nhưng không được tư liệu hóa 0 Điểm
□ Có tài liệu giới thiệu về sản phẩm 1 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày trên nhãn/tờ rơi 3 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày trên nhãn/tờ rơi, website (dưới dạng 5 Điểm
hình ảnh, clip,...)
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
Chi áp dụng khi có câu chuyên, đánh giá nội dung câu chuyện:
□ Giông với câu chuyện sản phâm ở nơi khác 0 Điểm
□ Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điểm
□ Có câu chuyện riêng 2 Điểm
□ Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện
□ Đom giản 1 Điểm
□ Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm

Tổng Điểm phần B: ...................................................Điểm



Phần C:
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điềm)

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN
6.1. Kích thước, hình dạng bề ngoài 2 Điểm
□ Không đồng đều  ̂ 0 Điêm
□ Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điêm
□ Đồng đều 2 Điêm
6.2. Màu sắc, độ chín 8 điêm
□ Không phù hợp 0 Điểm
□ Chấp nhận được 1 Điểm
□ Tương đối phù hợp 3 Điểm
□ Phù hợp 5 Điểm
□ Rất phu hợp 8 Điểm
6.3. Mùi/vị 3 Điêm
□ Kém 0 Điểm
□ Trung bình 1 Điểm
□ Tương đối tốt 2 Điêm
□ Tốt 3 Điểm
6.4. Tính đầy đủ, sạch 3 Điềm
□ Tương đối chấp nhận được 0 Điểm
□ Chấp nhận được 1 Điêm
□ Tốt 2 Điểm
□ Rất tốt  ̂ 3 Điểm
6.5. Kết cấu/cách sắp đặt 2 điểm
□ Nghèo nàn 0 Điêm
□ Trung bình 1 Điêm
□ Tốt 2 Điểm
7. DINH DƯỠNG 2 Điểm
Chỉ ra hàm lượng của các chỉ tiêu dinh dưỡng như: Protit, Lipid, Vitamin,... (theo
phiếu kiểm nghiêm do cơ quan cỏ thẩm quyền cấp)
□ Không có 0 Điểm
□ Có 1 -2 chỉ tiêu 1 Điệm
□ Có trên 2 chỉ tiêu 2 Điểm
8. TÍNH ĐỘC ĐÁO _ . , 5 Đi®m
(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành 
thương hiệu của địa phương)
□ Trung bình 0 Điểm
□ Tương đối độc đáo 1 Điêm
□ Độc đáo 3 Điểm
□ Rất độc đáo a 5 Điểm
9. CÔNG BỔ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM
9.1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm của cơ sử sản xuất 2 điêm
(Khuyến khích cơ sở xây dựng, công bổ Tiêu chuẩn sản phẩm)
□ Không có Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm/chất lượng 0 Điêm
□ Có Tiêu chuẩn sản phẩm 1 Điêm
□ Có Tiêu chuẩn sản phẩm, có Bản công bố tiêu chuẩn/chất lượng 2 Điêm
Ghi chú: Bản Tiêu chuẩn sản phẩm cần cỏ phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP



9.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP)
□ Không có
□ Có, nhưng không đạt
□ Có, đạt nhưng không đủ
□ Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, phụ gia, hóa chất 
không mong muốn,...) theo quy định.
10. ĐẢM BẢO CHAT LƯỢNG SẢN PHẨM
□ Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có Chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP/GlobalGAP/hữu cơ/..)
□ Có chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác theo 
yêu cầu của thị trường đích
Ghi chú: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Chứng nhận đủ điều kiện ATTP 
(hoặc tương đương) không phù hợp theo quy định
11. C ơ  HỌI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
□ Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực
□ Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực
□ Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU...)

Tổng Điểm phần C: .............................................. Điểm

Kết quả
Tổng Điểm (Phần A + B + C ) : ...................................................Điểm

___ ________________________xếp hạn g;.........................sao____________________
Y kien của người đánh giá:

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Người đánh giá

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiêm tới mục 9.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 
tương ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo:
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đoi với ô nhiễm vi sinh vật trong thực 
phẩm
- QCVN 8-2:2011 /BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 
trong thực phẩm;
- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tổ vi nấm 
trong thực phẩm;
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành “Quy định 
giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
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2. Phân nhóm: Thịt, trứng, sữa tươi và thủy sản tươi
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm tươi sống)

Tên sản phẩm: ................................................................................................................................................
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20.....
T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: s ổ  Thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đánh giá. Mã đơn 
vị hành chính theo Quyết định số 124/2004/C)Đ-TTg ngày 8/7/2004
Tên chủ thể sản x u ấ t:....................................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................................
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không có phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hồ sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi)

Phần A:
___________ SẢN PHẢM VẢ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điềm)___________

1. TỒ CHỨC SẢN XUẤT
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điểm
□ Sừ dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điểm
Ghi chú: Bị loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điểm
□ Phân loại 0 Điểm
□ Sơ chế (kiểm tra, phân loại; làm sạch, đóng gói;...) 1 Điểm
□ Ưng dụng công nghệ cao trong sản xuất (chăn nuôi, giết mổ/sơ chế,...) 2 Điểm
□ ứ ng  dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, giết mổ/sơ chế, bảo quản (nhằm tạo ra sản 3 Điểm
phẩm có chất lượng cao)
1.3. Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điểm
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về sổ lượng/quy mô của thị trường)
□ Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu 4 Điểm
1.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điểm
□ Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm
□ Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm
□ Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong tỉnh) 2 Điểm 
tham gia liên kết.
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điểm
□ Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điểm
□ Có hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định nhưng chưa đầy đủ 2 Điểm
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định 3 Điêm
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ tầng 4 Điểm 
kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ tâng 5 Điêm 
kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, khiếu nại, tố
cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản
xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tố môi trường
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sx 1 Điểm
□ Không sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 0 Điểm



thân thiện môi trường
□ Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 
thân thiện môi trường
2. PHÁT TRIẺN SAN PHẨM
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuât khác, chỉ thay đôi nhãn hiệu
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì.
□ Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường
□ Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thông/đặc sản/thế mạnh 
của địa phương
Ghi chú: Bị loại nếu phát hiện giống hệt sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đoi tên 
sản phẩm, nhà sản xuất
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc
□ Bao bì phù họp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuât nguôn gôc, có chứng nhận bảo 
hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp
2.3. Phong cách của bao bì
(Gồm: Nội dung, hình ảnh, kiểu dáng, màu sắc...)
□ Không thuận tiện, không đẹp
□ Thuận tiện hoặc đẹp
□ Thuận tiện, đẹp, sang trọng
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG
3.1. Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh
□ Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
□ Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đông địa 
phương dưới 51%
□ HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của 
cộng đồng địa phương >51%
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành
Lựa chọn 1 trong hai trường hợp sau:
a. Trường họp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ hợp tác
□ Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đôc, HĐQT, HĐTV) tham gia quản 
lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% sô thành 
viên tổ hợp tác
□ Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đôc, HĐQT, HĐTV) tham gia quản 
lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cao câp là người trong tỉnh 
nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương
b. Trường họp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình
□ Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh
□ Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh
3.3. Sử dụng lao động địa phương
□ Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương
□ Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao động > 
mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời điêm 
đánh giá.
3.4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh
□ Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề
□ Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề
3.5. Ke toán
□ Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ
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□ Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên
□ Có Tổ chức hệ thống kế toán

Tổng Điểm phần A : ............................................... Điểm

1 Điểm
2 Điểm

Phần B:
KHẢ NĂNG TIÉP THỊ (25 Điềm)

4. TIÉP THỊ
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điểm
□ Thị trường trong huyện 1 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phôi 2 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm
□ Thị trường quốc tế 5 Điểm
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phối sản phẩm)
□ Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phôi 0 Điêm
□ Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điếm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 3 Điếm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điêm
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điêm
□ Không có hoạt động quảng bá 0 Điêm
□ Có một số hoạt động quảng bá  ̂ 1 Điêm
□ Có nhiêu hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiên 2 Điêm
thương mại trong tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm
thương mại ngoài tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM
5.1. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điểm
□ Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điêm
□ Có tài liệu giới thiệu về sản phẩm 1 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sừ dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điểm
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...)
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
Chỉ áp dụng khỉ có câu chuyện, đánh giá nội dung câu chuyên:
□ Giông với câu chuyện sản phâm ở nơi khác 0 Điêm
□ Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điêm
□ Có câu chuyện riêng 2 Điểm
□ Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sấc địa phương 3 Điếm
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện
□ Đơn giản 1 Điểm
□ Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm

Tổng Điểm phần B : ...................................................Điểm



Phần C:
CHẮT LƯỢNG SẢN PHẲM (40 Điềm)

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN
6.1. Tạp chất 5Điêm
□ Có tạp chất, chấp nhận được 1 Điêm
□ Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 3 Điêm
□ Không phát hiện tạp chất 5 Điêm
Chủ ỷ: Nếu có các tạp chất không chấp nhận được (có nguy cơ gây mât ATTP) như: Lông, côn 
trùng, mẫu gỗ, cát, nhựa ...sẽ không đánh giá các bước tiếp theo
6.2. Kích thước, hình dạng bề ngoài 3 Điêm
□ Không đồng đều  ̂ 0 ĐỊêm
□ Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điểm
□ Tương đối đồng đều 2 Điêm
□ Đồng đều 3 Điêm
6.3. Mau sắc 7 điểm
□ Chấp nhận được 0 Điểm
□ Tương đối phù hợp với đặc tính sản phâm 2 Điêm
□ Tổt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 5 Điêm
□ Rất tốt, phù hợp với đặc tính sản phâm 7 Điêm
6.4. Mùi 3 Điểm
□ Có mùi lạ, chấp nhận được 0 Điêm
□ Mùi không rõ, chấp nhận được 1 Điêm
□ Có mùi rõ, phù hợp với sản phẩm 2 Điêm
□ Có mùi rõ, rất phù hợp với sản phẩm 3 Điêm
6.5. Kết cấu/cách sắp đặt 2 Điểm
□ Nghèo nàn 0 Điêm
□ Trung bình 1 Điêm
□ Tốt 2 Điểm
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO .  , , 5 Đi®m
(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành thương hiệu 
của địa phương)
□ Trung bình 0 ĐỊêm
□ Tương đối độc đáo 2 Điêm
□ Độc đáo 3 Điểm
□ Rất độc đáo 5 Điểm
9. CÔNG BÓ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
9.1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm 2 Điêm
(Khuyến khích cơ sở xây dựng, công bổ tiêu chuẩn sản phẩm)
□ Không có Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm/chất lượng 0 Điêm
□ Có Tiêu chuẩn sản phẩm 1 Điêm
□ Có Tiêu chuẩn sản phẩm, có Bản công bố tiêu chụẩn/chất lượng 2 Điểm
Ghi chú: Bản tiêu chuẩn sản phẩm cần cỏ phiếu kiêm nghiệm các chỉ tiêu ATTP
9.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 3 Điêm
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP)
□ Không có 0 Điểm
□ Có, nhưng không đạt 1 Điêm
□ Có, đạt nhưng không đủ  ̂ 2 Điệm
□ Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, phụ gia, hóa chât không 3 Điêm 
mong muốn,...) theo quy định
10. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 5 Điểm
□ Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm 0 Điểm



□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm 1 Điếm
□ Có ghi hồ sơ lô sản xuất 2 Điểm
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất 3 Điểm
□ Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP/hữu cơ/ISO/...) 4 Điểm
□ Có giây chứng nhận đủ điêu kiện ATTP cho xuât khâu và các thủ tục pháp lý khác theo 5 Điêm 
yêu cầu của thị trường đích
Ghi chú: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương 
đương) không phù hợp theo quy định
11. C ơ  HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 5 Điểm
□ Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực 1 Điểm
□ Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực 3 Điêm
□ Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU...) 5 Điểm

Tổng Điểm phần C : .............................................. Điểm

Kết quả
Tổng Điểm (Phần A + B + C ): ...................................................Điểm

__________________xếp h ạn g:.........................sao_________________
Y kiến của người đánh giá:

ngày ... tháng ... năm 20... 
Người đánh giá

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiệm tại mục 9.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo:
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm:
- QCVN 8-1:201 Ỉ/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tổ vỉ nấm trong 
thực phẩm:
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc han hành “Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hỏa học trong thực phẩm
- Quy chuân kỹ thuật địa phương
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy  ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).



3. Phân nhóm: Chế biến từ gạo, ngũ cốc
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm chế biến)

Tên sản phẩm: ................................................................................................................................................
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20....
(T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: số  Thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đảnh giá. Mã 
đơn vị hành chính theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)
Tên chủ thể sản xuất: ....................................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................................
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không có phiêu kiêm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hô sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi)

Phần A:
SẢN PHẢM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điểm)

1. TỒ CHỨC SẢN XUẤT
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điểm
Ghi chú: Bị loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điểm
□ Chế biến đơn giản 1 Điểm
□ Chế biến  ̂ 2 Điểm
□ Chế biến sâu (tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn) 3 Điểm
1.3. Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điểm
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về sổ lượng/quy mô của thị trường)
□ Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu 4 Điểm
1.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điểm
□ Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm
□ Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm
□ Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điểm
tỉnh) tham gia liên kết.
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điểm
□ Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điểm
□ Có hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định nhưng chưa đây đủ 2 Điêm
□ Có đay đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điểm
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điêm
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triên khai/áp dụng
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điểm
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiêu kiện, khiêu
nại, tô cáo, không vi phạm các quy định vê bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động
sản xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tổ môi trường
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong s x  1 Điểm
□ Không sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 0 Điểm
nghệ thân thiện môi trường
□ Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 1 Điểm
thân thiện môi trường



2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đổi nhãn hiệu
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì.
□ Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường
□ Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống/đặc sản/thế mạnh 
của địa phương
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ
□ Bao bì phù họp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc
□ Bao bì phù họp, thông tin ghi nhãn đây đủ, có truy xuât nguôn gôc, có chứng nhận 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp
2.3. Phong cách của bao bì
□ Không thuận tiện, không đẹp
□ Thuận tiện hoặc đẹp
□ Thuận tiện, đẹp, sang trọng
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG
3.1. Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh
□ Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
□ Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vôn góp của cộng đông địa 
phương dưới 51%
□ HTXtổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của 
cộng đồng địa phương >51%
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau;
a. Trường họp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ hợp 
tác
□ Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% 
số thành viên tổ họp tác
□ Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 
quản lý là người trong tỉnh hoặc < 50% so thành viên quản trị cao câp là người trong 
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình
□ Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh
□ Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh
3.3. Sử dụng lao động địa phương
□ Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương
□ Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới cùa địa phương tại thời 
điểm đánh giá.
3.4. Tăng trưửng sản xuất kinh doanh
□ Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề
□ Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề
3.5. Ke toán
□ Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ
□ Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên
□ Có Tổ chức hệ thống kế toán

Tổng Điểm phần A : .............................. Điểm
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Phần B: 
KHẢ NÃNG TIÉP THỊ (25 Điềm)

4. TIÉP THỊ
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điểm
□ Thị trường trong huyện 1 Điểm
□ Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phối 2 Điểm
□ Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phôi 3 Điêm
□ Thị trường quốc tế 5 Điểm
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm
(Gồm: Tổ chức kỉnh doanh, phân phổi sản phẩm)
□ Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 0 Điểm
□ Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phôi 1 Điêm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 3 Điểm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điêm
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điểm
□ Không có hoạt động quảng bá 0 Điêm
□ Có một số hoạt động quảng bá 1 Điểm
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điểm
thương mại trong tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm
thương mại ngoài tỉnh
□ Có nhiêu hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiên 5 Điêm
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM
5.1. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điếm
□ Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điêm
□ Có tài liệu giới thiệu vê sản phâm 1 Điêm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điêm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điểm
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...)
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điếm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện, đánh giá nội dung câu chuyện:
□ Giông với câu chuyện sản phâm ở nơi khác 0 Điêm
□ Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điểm
□ Có câu chuyện riêng 2 Điêm
□ Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyên
□ Đơn giản 1 Điểm
□ Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm

Tổng Điểm phần B : ............................. Điểm



Phần C:
CHẮT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điếm)

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 20 Điểm
6 1 . Tạp chất lạ 3 Điểm
□ Có tạp chất, không nhận được 0 Điểm
□ Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 1 Điểm
□ Không phát hiện tạp chất  ̂ 3 Điêm
Ghi chủ: Không xem xét các chỉ tiêu khác nêu sản phâm có các tạp chât có nguy cơ cao ảnh hưởng 
đến vệ sinh ATTP như ruồi bọ, lông, len, cát s ỏ i....
6.2. Ngoại hình 3 Điểm
□ Không đồng đều  ̂ 0 Điêm
□ Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điêm
□ Tương đối đồng đều 3 Điêm
□ Đồng đều 3 Điểm
6.3. Màu sắc 3 Điểm
□ Chấp nhận được 0 Điểm
□ Tương đối phù hợp với đặc tính sản phâm 1 Điêm
□ Tốt, phù hợp với đặc tính sản phâm 2 Điêm
□ Rất tốt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 3 Điêm
6.4. Mùi 3 Điểm
□ Có mùi lạ, chấp nhận được 0 Điệm
□ Mùi không rõ, chấp nhận được 1 Điêm
□ Có mùi rõ, phù họp với sản phâm 2 Điêm
□ Có mùi rõ, rất phù hợp với sản phâm 3 Điêm
6.5. Vị 5 Điểm
□ Vị khác thường 0 Điểm
□ Chấp nhận được 1 Điểm
□ Phù họp với sản phẩm 3 Điểm
□ Phù hợp, hấp dẫn 5 Điêm
6.6. Kết cấu/cách sắp đặt 3 Điểm
□ Nghèo nàn 0 Điểm
□ Chấp nhận được 1 Điêm
□ Tốt 2 Điểm
□ Rất tốt 3 Điểm
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO 5 Điểm
(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành
thương hiệu của địa phương)
□ Trung bình 0 Điêm
□ Tương đối độc đáo 2 Điêm
□ Độc đáo 3 Điêm
□ Rất độc đáo 5 Điểm
8. CÔNG BỐ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM, KIẺM TRA ĐỊNH KỲ
8.1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm 3 điểm
□ Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng) 0 Điểm
□ Có bản tự công bố nhưng thiếu 1 Điểm
o Có bản tiêu chuẩn sản phẩm 2 Điểm
□ Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phẩm 3 Điểm
Ghi chủ: Bản tiêu chuẩn sản phẩm cần có phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP
8.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 2 Điểm
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP)
□ Có, nhưng không đạt 0 Điểm



□ Có, đạt nhưng không đủ
□ Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, phụ gia, hóa chất không mong muốn,...) theo 
quy định
9. ĐẢM BẢO CHẤT SẢN PHẨM
□ Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP/...)
□ Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác 
theo yêu cầu của thị trường đích
Ghi chủ: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 
đương) không phù hợp theo quy định
10. C ơ  HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
□ Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực
□ Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực
□ Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU...)

Tổng Điểm phần C : ......................................Điểm

Kết quả
Tổng Điểm (Phần A + B + C ): ...................................Điểm

________________________________ xếp hạng:................sao_____________________
Ý kiến của người đánh giá:

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Người đánh giá

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Giới hạn các chỉ tiêu kiếm nghiệm tại mục 8.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo:
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đổi với ô nhiêm vi sinh vật trong thực phâm;
- QCVN 8-2:2011 /BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm;
- QCVN 8-1:2011 /BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiêm độc tô vi nâm trong 
thực phẩm;
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phấm
- Quy chuân kỹ thuật địa phương
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy  ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tê (Codex).
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4. Phân nhóm: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Nông sản chế biến)

Tên sản phẩm: ................................................................................................................................................
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20....
(T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: s ổ  Thứ tự sản phẩm do huyện lập thông kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chính theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)
Tên chủ thể sản x u ấ t:....................................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................................
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điêu kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không có phiêu kiêm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hô sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi)

Phần A:
_______________SẢN PHẢM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điểm)_______________
1. TÒ CHỨC SẢN XUẤT
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguôn gôc trong tỉnh dưới 50% 1 Điêm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đên dưới 75% 2 Điêm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100%  ̂  ̂ 3 Điêm
Ghi chú: Bị loại nêu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khâu hoặc không rõ nguôn góc
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điêm
□ Chế biến đơn giản 1 Điểm
□ Chế biến  ̂ 2 Điểm
□ Chế biến sâu (tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn) 3 Điêm
1.3. Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điêm
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về số lượng/quy mô của thị trường)
□ Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điêm
□ Có năng lực, quy mô sản xuât trung bình 2 Điêm
□ Có năng lực, quy mô sản xuât lớn 3 Điêm
□ Có năng lực, quy mô sản xuât lớn, có thê đáp ứng thị trường xuât khâu 4 Điêm
1.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điêm
□ Không có liên kêt hoặc có nhưng không rố ràng 0 Điêm
□ Có liên kêt, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điêm
□ Liên kêt chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điêm
tỉnh) tham gia liên kết.
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điệm
□ Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điêm
□ Có hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định nhưng chưa đây đủ 2 Điêm
D Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điêm
□ Có đầy đủ hô sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điêm
tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điêm
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiêu kiện, khiêu 
nại, tố cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
sản xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng 
Ghi chú: bị loại khi không quan tăm đến yếu tố môi trường
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sx 1 Điêm
□ Không sử dụng năng lượng hiện đại, bên vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 0 Điêm
nghệ thân thiện môi trường



□ Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 1 Điểm 
thân thiện môi trường
2. PHÁT TRIẺN SAN PHẨM
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 3 Điểm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đôi nhãn hiệu 0 Điêm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì 1 Điểm
□ Phát triên dựa trên ý tưởng của mình, sản phâm chưa có trên thị trường 2 Điêm
□ Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống/đặc sản/thế mạnh 3 Điểm
của địa phương
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì 3 Điêm
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 0 Điểm
□ Bao bì đem giản, thông tin ghi nhãn đây đủ 1 Điêm
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 2 Điểm
□ Bao bì phù họp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 3 Đỉểm
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp
2.3. Phong cách của bao bì 2 Điểm
□ Không thuận tiện, không đẹp 0 Điêm
□ Thuận tiện hoặc đẹp 1 Điểm
□ Thuận tiện, đẹp, sang trọng 2 Điêm
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG
3.1. Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 3 Điểm
□ Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ họp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 1 Điểm
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
□ Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đông địa 2 Điêm 
phương <51%
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 2 Điêm
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau:
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cô phân, HTX, Tô họp 
tác
□ Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 1 Điểm
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ họp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50%
số thành viên tổ hợp tác
□ Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 2 Điêm
quản lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cấp là người trong
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình
□ Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh 0 Điêm
□ Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh 1 Điêm
3.3. Sử dụng lao động địa phương 1 Điêm
□ Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 0 Điêm
□ Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 1 Điêm
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời
điểm đánh giá.
3.4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh 1 Điểm
□ Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 0 Điểm
□ Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 1 Điểm
3.5. Ke toán 2 Điểm
□ Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ 0 Điểm
□ Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 1 Điểm
□ Có Tổ chức hệ thống kế toán 2 Điểm

Tổng Điểm phần A: Điểm



Phần B:
KHẢ NĂNG TIỂP THỊ (25 Điềm)

4.TIÉPTHỊ
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điêm
□ Thị trường trong huyện 1 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phôi 2 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm
□ Thị trường quốc tế 5 Điêm
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phối sản phẩm)
□ Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 0 Điêm
□ Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điểm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 3 Điêm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điểm
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điếm
□ Không có hoạt động quảng bá 0 Điếm
□ Có một số hoạt động quảng bá 1 Điếm
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điểm
thương mại trong tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm
thương mại ngoài tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điếm
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM

X Ẵ X5.1. Câu chuyện ve sản phâm 5 Điêm
□ Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điêm
□ Có tài liệu giới thiệu vê sản phâm 1 Điêm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điêm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điểm
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...)
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện, đánh giá nội dung câu chuyên:
□ Giống với câu chuyện sản phẩm ở nơi khác 0 Điêm
□ Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điểm
□ Có câu chuyện riêng 2 Điếm
□ Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điêm
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyên
□ Đơn giản 1 Điêm
□ Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm

Tổng Điểm phần B: ............................. Điểm



Phần C:
CHẮT LƯỢNG SẢN PHẨM (40 Điềm)

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN
6.1. Tạp chất lạ 3 Địêm
□ Có cac tạp chất không chấp nhận được như ruồi bọ, lông, len, cát sỏi,... 0 Điểm
□ Có các tạp chất, chấp nhận được 1 Điêm
□ Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 2 Điểm
□ Sạch, không phát hiện tạp chất  ̂ 3 Điêm
Ghi chú: Nếu bị 0 Điểm, sẽ không đánh giả các bước tiêp theo
6.2. Hình dạng, thể chất 2 điểm
□ Kích thước/hình dạng không đồng đều 0 Điểm
□ Kích thước/hình dạng khá đồng đều (> 60%) 1 ĐỊêm
□ Kích thước/hình dạng đồng đều (> 90%) 2 Điêm
6.3. Màu sắc , 3  địêm
□ Không đều (hoặc đồng đều nhưng không phù hợp với đặc tính sản phâm) 0 Điêm
□ Không đều, chấp nhận được  ̂ 1 Điêm
□ Tương đối đồng đều, phù họp với tính chất sản phẩm 2 Điêm
□ Đồng đều, phù hợp vơi tính chất sản phẩm 3 Điêm
6.4. Mui 5 Điểm
□ Không mong muốn 0 Điêm
□ Không phải là mùi của thành phần tạo nên (mùi của hương liệu) 1 Điêm
□ Tự nhiên của thành phần  ̂ 3 ĐỊêm
□ Tự nhiên của thành phần, phù họp, hấp dẫn 5 Điêm
6.5. Vị 5 Điếm
□ Vị ldiác thường 0 ĐỊêm
□ Vị chấp nhận được 1 Điêm
□ Phù hợp với sản phẩm 3 Điêm
□ Phù hợp, hấp dẫn  ̂ 5 ĐỊêm
6.6. Kết cấu/cách sắp đặt 2 địêm
□ Nghèo nàn 0 ĐỊêm
□ Trung bình 1 Điêm
□ Tốt 2 Điểm
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO 5 Điểm
(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt không lẫn với sản phẩm khác, tiêm năng thành
thương hiệu của địa phương)
□ Trung bình 0 Địêm
□ Tương đối độc đáo 1 Điêm
□ Độc đáo ’ 3 Điểm
□ Rất độc đáo 5 Điêm
8. CÔNG BÔÌ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, KleM TRA ĐỊNH KỲ
8.1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm 3 Điêm
□ Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng) 0 Điểm
□ Có bản tự công bố nhưng thiếu 1 Điêm
□ Có bản tiêu chuẩn sản phẩm  ̂ 2 Điêm
□ Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phẩm 3 Điểm
Ghi chú: Bản tiêu chuẩn sản phẩm cần có phiếu kiểm nghiêm các chỉ tiêu ATTp



8.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP)
□ Có, nhưng không đạt
□ Có, đạt nhưng không đủ
□ Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, phụ gia, hóa chât không mong muôn,...) theo 
quy định
9. ĐẨM b ả o  c h á t  Lư ợ n g  s ả n  p h ẩ m
□ Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP/...)
□ Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khâu và các thủ tục pháp lý khác 
theo yêu cầu của thị trường đích
Ghi chủ: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điêu kiện ATTP 
đương) không phù hợp theo quy định
10. C ơ  HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
□ Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực
□ Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực
□ Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuân cao (Mỹ, Nhật, EU ...)

Tổng Điểm phần C : ......................................Điểm

Kết quả
Tổng Điểm (Phần A + B + C ) : ................................Điểm

______ _________________________ xép hạng; ................ sao __________________
Ý kiến của người đánh giá:

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Người đánh giá

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiệm tại mục 8.2 theo Quy chuân kỹ thuật quôc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng thẹo:
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phâm;
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đổi với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong
thực phẩm; ' _
- QC VN 8-1:2011 /BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tô vi nám trong
thực phẩm;
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiêm sinh học và hóa học trong thựcphâm";
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương , r  ,
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy  ban tiêu chuân thực phâm quôc tê (Codex).

0 Điểm
1 Điểm
2 Điểm

5 Điểm
0 Điểm
1 Điểm
2 Điểm
3 Điểm
4 Điểm
5 Điểm

(hoặc tương

5 Điểm
1 Điểm 
3 Điểm 
5 Điểm

2 Điểm



5. Phân nhóm: Chế biến từ thịt, trứng, sữa
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm chế biến)

Tên sản phẩm: ................................................................................................................................................
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20....
(T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: sổ  Thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chỉnh theo Quyết định sổ 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)
Tên chủ thể sản x u ấ t:....................................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................................
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không cỏ phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hồ sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi)

Phần A:
_______________ SẢN PHầM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điếm)_______________

1. TÔ CHỨC SẢN XUẤT
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguôn gôc trong tỉnh dưới 50% 1 Điêm
□ Sừ dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điêm
Ghi chú: Bị ỉoạỉ nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điểm
□ Chế biến đem giản 1 Điểm
□ Chế biến  ̂  ̂ 2 Điểm
□ Chế biến sâu (tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn) 3 Điểm
1.3. Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điểm
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về sổ lượng/quy mô của thị trường)
□ Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu 4 Điểm
1.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điểm
□ Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm
□ Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm
□ Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điểm
tỉnh) tham gia liên kết.
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điểm
□ Có quan tâm đên các tác động môi trường trong quá trình sản xuât 1 Điêm
□ Có hô sơ, thủ tục về môi trường theo quy định nhưng chưa đây đủ 2 Điêm
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điêm
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điêm
tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điểm
tầng kỳ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, khiếu
nại, tố cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động
sản xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tổ môi trường
1.6. Sử dụng năng Iưọiĩg, công nghê thân thiên bền vững trong sx 1 Điếm
□ Không sử dụng năng lượng hiện đại, bên vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 0 Điêm



nghệ thân thiện môi trường
□ Co sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 
thân thiện môi trường
2. PHÁT TRIẺN SẢN PHẨM
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đôi nhãn hiệu
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến vê chât lượng, bao bì.
□ Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường ,
□ Phat triển ý tưởng của mình gắn với bảo tốn sản phẩm truyền thống/đặc sản/thế mạnh 
của địa phương
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đây đủ
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đây đủ ,
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gôc
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp
2.3. Phong cách của bao bì
□ Không thuận tiện, không đẹp
□ Thuận tiện hoặc đẹp
□ Thuận tiện, đẹp, sang trọng
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐÒNG
3.1. Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh ,
□ Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tô 
tniởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) ^
□ Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đông địa
phương <51%  __  x ,
□ HTXtổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cô phân có vôn góp của
cộng đồng địa phương >51%
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: ,
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cố phần, HTX, Tô hợp
tác
□ Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% 
sổ thành viên tổ hợp tác
□ Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đôc, HĐQT, HĐTV) tham gia 
quan lý là người trong tỉnh hoặc < 50% so thành viên quản trị cao cấp là người trong 
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình
□ Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh
□ Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh
3.3. Sử dụng lao động địa phương
□ Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương
□ Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 
động > mưc thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời 
điểm đánh giá.
3.4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh
□ Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liên kề
□ Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề
3.5. Kế toán
□ Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ
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□ Có kê toán, công tác kê toán được thực hiện thường xuyên 1 Điêm
□ Có Tổ chức hệ thống kế toán 2 Điêm

Tổng Điểm phần A : .............................. Điểm

Phần B:
KHẢ NĂNG TIỂP THỊ (25 Điểm)

4. TIỂP THỊ
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điểm
□ Thị trường trong huyện 1 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phối 2 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm
□ Thị trường quốc tế 5 Điểm
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phổi sản phẩm)
□ Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 0 Điểm
□ Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điếm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi 3 Điêm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điêm

4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điếm
□ Không có hoạt động quảng bá 0 Điêm
□ Có một số hoạt động quảng bá 1 Điểm
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điểm
thương mại trong tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm
thương mại ngoài tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM
5.1. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điểm
□ Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điểm
□ Có tài liệu giới thiệu về sản phẩm 1 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điểm
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...)
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện, đánh giá nội dung câu chuyện:
□ Giông với câu chuyện sản phâm ở nơi khác 0 Điêm
□ Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điểm
□ Có câu chuyện riêng 2 Điêm
□ Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm
Chỉ áp dụng khi cỏ câu chuyện
□ Đơn giản 1 Điêm
□ Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm

Tổng Điểm phần B : ............................. Điểm



Ị

Phần C:
CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điểm)

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN
6 1. Tạp chất lạ 3 Điếm
□ Có tạp chất, chấp nhận được 1 ĐỊêm
□ Có rầt ít tạp chất, chấp nhận được 2 Địêm
□ Không phát hiện tạp chất 3 Điem
Chú ỷ: Nếu có cằc tạp chất không chấp nhận được (các tạp chất có nguy cơ không đạt
ATTP) như: Lông, con trùng, mau gỗ, cát, nhựa ... sẽ không đảnh giả các bước tiếp

6.2. Hình dạng, thể chất 3 ĐỊem
□ Không đồng đều 0 Điêm
o Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điêm
□ Tương đối đồng đều, phù hợp 2 Điem
□ Đồng đều, phù họp 3 Điêm
6.3. Màu sắc 3 điem
□ Chấp nhận được 0 Điem
□ Tương đối phù hợp với đặc tính sản phẩm 1 Điêm
□ Tốt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 2 ĐỊêm
□ Rất tot, phu hơp vơi đăc tính sản phẩm l  Điêm
6 .4  Mùi ]  [  5 Điểm
□ Có mùi lạ, chấp nhận được u
□ Mùi không rõ, chấp nhận được 1 Điem
□ Có mùi rõ, phù hợp với sản phâm 2 ĐỊfm
□ Có mùi rõ, phù hơp với sản phẩm, hấp dẫn 5 Đl| m
6.5. Vị 3 Điểm
□ Vị khác thường 0 Điem
□ Chấp nhận được 1 Điem
□ Phù hợp với sản phẩm 2 Điem
□ Phù hợp, hấp dẫn 3 Điem
6.6. Kết cấu/cách sắp đặt 3 ĐỊêm
□ Nghèo nàn 0 ĐỊêm
□ Chấp nhận được 1 Điem
□ Tốt ' 2 Điểm
□ Rạt tốt 3 Đ ịf™
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO , , 5 Điêm
(Chất lượng: cỏ  nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành
thương hiệu của địa phương)
□ Trung bình 0 ĐỊêm
□ Tương đối độc đáo 1 Điêm
□ Độc đáo 3 Điêm
□ Rất độc đáo 5 Điêm
8. CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, KIẺM TRA ĐỊNH KỲ
8.1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm 3 địêm
□ Không có bản tự công bổ (hoặc có nhưng không đúng) 0 ĐỊêm
□ Có bản tự công bố nhưng thiếu 1 ĐỊệm
□ Có bản tiêu chuẩn sản phẩm _ 2 Điêm
□ Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phẩm 3 Điêm
Ghi chú: Bản tiêu chuẩn sản pham cần cổ phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP



8.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP)
□ Có, nhưng không đạt
□ Có, đạt nhưng không đủ
□ Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, phụ gia, hóa chât không mong muôn,...) theo 
quy định
9. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
□ Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phấm
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP...)
□ Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác 
theo yêu cầu của thị trường đích
Ghi chú: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Giây chứng nhận đủ điêu kiện ATTP 
(hoặc tương đương) không phù hợp theo quy định
10. C ơ  HỌI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
□ Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực
□ Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực
□ Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, E U ...)

Tổng Điểm phần C : ......................................Điểm

Kết quả
Tổng Điểm (Phần A + B + C ) : ...................................Điểm

________________________________ xếp hạn g:................ sao_____________________
Ỷ kiến của người đánh giá:

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Ngưòi đánh giá

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiệm tại mục 8.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo:
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiêm vi sinh vật trong thực phâm;
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm;
- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong 
thực phâm;
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiêm sinh học và hóa học trong thực phâm
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy  ban tiêu chuẩn thực phâm quôc tê (Codex).
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6. Phân nhóm: Chế biến từ thủy, hải sản
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm chế biến)

Tên sản phẩm: ................................................................................................................................................
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20......
(T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: sổ  Thứ tự sản phẩm do huyện lập thông kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chính theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)
m  A __ _ 1__? il_ Ả 2 __  í  i.Tên chủ thê sản x u â t:....................................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................................
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không cỏ giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không có phiêu kiêm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hô sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi)

Phần A:
_______________ SẢN PHẢM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điềm)_______________

1. TỒ CHỨC SẢN XUẤT
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm
□ Sừ dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điểm
Ghi chủ: Bị loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điểm
□ Chế biến đơn giản 1 Điểm
□ Chế biến 2 Điểm
□ Chế biến sâu (tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn) 3 Điểm
1.3. Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điểm
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về số lượng/quy mô của thị trường)
□ Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu 4 Điểm
1.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điểm
□ Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm
□ Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm
□ Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điểm
tỉnh) tham gia liên kết.
1.5. Bảo vệ môi trưcmg trong quá trình sản xuấT 5 Điểm
□ Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điểm
□ Có hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định nhưng chưa đầy đủ 2 Điểm
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điểm
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điểm
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triên khai/áp dụng
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điểm
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiêu kiện, khiêu
nại, tố cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt
động sản xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tố môi trường
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong s x  1 Điểm
□ Không sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 0 Điểm
nghệ thân thiện môi trường
□ Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 1 Điểm
thân thiện môi trường



2. PHÁT TRIẺN SẢN PHẨM
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 3 Điếm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đổi nhãn hiệu 0 Điểm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì. 1 Điểm
□ Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phâm chưa có trên thị trường 2 Điêm
□ Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thổng/đặc sản/thế mạnh 3 Điểm 
của địa phương
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì 3 Điểm
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 0 Điểm
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đây đủ 1 Điêm
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 2 Điểm
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 3 Điểm
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp
2.3. Phong cách của bao bì 2 ĐỊêm
□ Không thuận tiện, không đẹp 0 Địêm
□ Thuận tiện hoặc đẹp 1 ĐỊêm
□ Thuận tiện, đẹp, sang trọng 2 Điêm
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG
3.1. Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 3 Địem
□ Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 1 Điêm
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
□ Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đồng địa 2 Điểm
phương <51%  ,
□ HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của 3 Điêm
cộng đồng địa phương >51%  _ x
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 2 Điêm
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau:
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ hợp
tác , ,
□ Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 1 Điêm
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác cỏ số thành viên là người trong tỉnh < 50%
số thành viên tổ hợp tác
□ Có > 50% số thanh viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 2 Điêm
quản lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao câp là người trong
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình
□ Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh 0 Địêm
□ Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh 1 Điêm
3.3. Sử dụng lao động địa phương 1 Điểm
□ Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 0 Điêm
□ Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 1 Điêm
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời
điểm đánh giá.
3.4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh 1 Điêm
□ Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 0 Điểm
□ Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 1 Điểm
3.5. Ke toán 2 Điểm
□ Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ 0 Điểm
□ Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 1 Điếm
□ Có Tổ chức hệ thống kế toán 2 Điêm

Tổng Điểm phần A: Điểm



Phần B:
KHẢ NĂNG TIỂP THỊ (25 Điềm)

4. TIÉP THỊ
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điểm
□ Thị trường trong huyện 1 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phối 2 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm
□ Thị trường quốc tế 5 Điểm
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phối sản phẩm)
□ Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 0 Điêm
□ Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điêm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phoi 3 Điêm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điêm
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điểm
□ Không có hoạt động quảng bá 0 Điêm
□ Có một số hoạt động quảng bá 1 Điếm
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điểm
thương mại trong tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm
thương mại ngoài tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM
5.1. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điểm
□ Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điểm
□ Có tài liệu giới thiệu về sản phẩm 1 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điểm
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...)
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyên, đảnh giá nội dung câu chuyện:
□ Giống với câu chuyện sản phẩm ở nơi khác 0 Điểm
□ Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điểm
□ Có câu chuyện riêng 2 Điểm
□ Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện
□ Đơn giản 1 Điểm
□ Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm

Tổng Điểm phần B : ............................. Điểm



Phần C:
CHẢT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điểm)

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 20 Điểm
6.1. Tạp chất lạ 2 ĐỊêm
□ Có tạp chất, không nhận được 0 ĐỊêm
□ Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 1 ĐỊêm
□ Không phát hiện tạp chất , , , 2 Điêm
Ghi chu.- Không xem xét các chỉ tiêu khác nếu sản phẩm cỏ các tạp chất cỏ nguy cơ cao ảnh hưởng 
đến vệ sinh ATTP như ruồi bọ, lông, len, cát sỏ i.... x
6.2. Hình dạng, kích thước 3 ĐỊêm
□ Không đồng đều  ̂ 0 ĐỊêm
□ Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điêm
o Tương đối đồng đều, phù hợp 2 Điêm
□ Đồng đều, phù hợp 3 ĐỊêm
6.3. Màu sắc 3 Điem
□ Chấp nhận được 0 ĐỊêm
□ Tương đối phù hợp với đặc tính sản phẩm 1 Đlf m
□ Tốt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 2
□ Rất tốt, phu họp với đặc tính sản phẩm 3 ĐỊêm
6.4. Mùi 5 Đị®m
□ Có mùi lạ, chấp nhận được 0 Điem
□ Mùi thơm nhưng không rõ, chấp nhận được 1 Địfm
□ Có mùi rõ, phù hợp với sản phẩm 3 Điêm
□ Có mùi rõ, rất phù hơp với sản phẩm 5 Đlf m
6.5. V 4 Điểm
□ Vị khác thường ® ®ịf
□ Chấp nhận được Điêm
□ Phù hợp với sản phẩm 3 Điem
□ Phù hợp, hấp dẫn 4 !x
6.6. Kết cấu/cách sắp đặt 3 Điem
□ Nghèo nàn 0 Đ  fm
□ Chấp nhân đươc 1 Điem
□ Tot 2 Đ !fm
□ Rất tốt 3 Địf “
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO „ , , 5 .®
(Chất lượng: cỏ  nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành thương hiệu
của địa phương)
□ Trung bình 0 Điêm
□ Tương đối độc đáo 2 Điem
□ Độc đáo 3 Điêm
□ Rất độc đáo __ ___  ^ Điêm
8. CÔNG BÓ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM, KIẺM TRA ĐỊNH KỲ
8.1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm 3 đ|êm
□ Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng) 0 ĐỊêm
□ Có bản tự công bố nhưng thiếu 1 ĐỊêm
□ Có bản tiêu chuẩn sản phẩm t 2 Điem
□ Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phẩm 3 Điêm
Ghi chủ: Bản tiêu chuẩn sản pham cần cỏ phiếu kiểm nghiêm các chỉ tiêu ATTP



8.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP)
□ Có, nhưng không đạt
□ Có, đạt nhưng không đủ f ,
□ Có, đạt đầy đu (vi sinh, kim loại nặng, phụ gia, hóa chất không mong muôn,...) theo
quy định
9 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
□ Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Cỏ ghi hồ sơ lô sản xuất
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hô sơ lô sản xuât
□ Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP/...)
□ Có giấy chứng nhận đu điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác 
theo yêu cầu của thị trường đích
Ghi chú: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
đương) không phù hợp theo quy định
10. C ơ  HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
□ Có thể xuất khau đến thị trường khu vực
□ Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực
□ Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuân cao (Mỹ, Nhật, EƯ...)

Tổng Điểm phần C : ......................................Điêm

Kết quả
Tổng Điểm (Phần A + B + C ) : ......................................Điểm

________________________________xếp h ạn g;................ sao __________________
Ý kiến của người đánh giá:

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Người đánh giá

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiệm tại mục 8.2 theo Quy chuân kỹ thuật quôc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo:
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phâm;
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phâm;
- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tổ vi nấm trong 
thực phẩm;
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiêm sinh học và hóa học trong thựcphâm";
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy  ban tiêu chuân thực phâm quôc tê (Codex).

0 Điểm
1 Điểm
2 Điểm

5 Điểm
0 Điểm
1 Điểm
2 Điểm
3 Điểm
4 Điểm
5 Điểm

(hoặc tương

5 Điểm
1 Điểm 
3 Điểm 
5 Điểm

2 Điểm



7. Phân nhóm: Đồ uống khônạ cồn khác
(Ngành: Đồ uống. Nhóm: Đồ uong không cồn)

Tên sản phẩm: ................................................................................................................................................
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20......
(T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: sổ  Thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chỉnh theo Quyết định sổ 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)
Tên chủ thể sản x u ấ t:....................................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................;.........................................................
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không có phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hô sơ dự thi 
(theo quy định cụ thế tại mỗi cuộc thi)

Phân A:
_______________SẢN PHẢM VẢ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điểm)_______________

1. TỎ CHỨC SẢN XUẤT
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điêm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gôc trong tỉnh từ 50% đên dưới 75% 2 Điêm
□ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điêm
Ghi chú: Bị loại nêu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khâu hoặc không rõ nguôn gôc
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điểm
□ Chế biến đơn giản 1 Điêm
□ Chế biến  ̂ 2 Điêm
□ Chế biến sâu (tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn) 3 Điêm
1.3. Năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phân phối 4 Điêm
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về số lượng/quy mô của thị trường)
□ Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điêm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điêm
□ Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điêm
□ Có năng lực, quy mô sản xuât lớn, có thê đáp ứng thị trường xuât khâu 4 Điêm
1.4. Liên kết sản xuất 2 Điểm
□ Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điếm
□ Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tinh) 1 Điêm
□ Liên kêt chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điêm
tỉnh) tham gia liên kết.
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điêm
□ Có quan tâm đên các tác động môi trường trong quá trình sản xuât 1 Điêm
□ Có hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định nhưng chưa đầy đủ 2 Điêm
□ Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điêm
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điêm 
tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng
□ Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điêm 
tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, khiếu
nại, tố cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
sản xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tố môi trường 5 Điêm
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong s x  1 Điếm
□ Không sừ dụng năng lượng hiện đại, bên vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo, ...)/công 0 Điêm
nghệ thân thiện môi trường
□ Có sử dụng năng lượng hiện đại, bên vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 1 Điêm 
thân thiện môi trường



2. PHÁT TRIỀN SẢN PHẨM
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đổi nhãn hiệu
□ Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì.
□ Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường
□ Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo ton sản phẩm truyền thổng/đặc sản/thế mạnh 
của địa phương
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đây đủ
□ Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đây đủ ' X I
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc
□ Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp
2.3. Phong cách, hình thức của bao bì 
n Không thuận tiện, không đẹp
□ Thuận tiện hoặc đẹp
□ Thuận tiện, đẹp, sang trọng
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐÒNG
3.1. Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh
□ Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ họp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tô 
trương), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
□ Cong ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đông địa
phương <51%  ___  ,
□ HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cô phân có von góp của
cộng đồng địa phương >51%  x
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: Ẵ
a Trưcmg hơp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cố phân, HTX, Tô hợp tác
□ Có < 50% so thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có sô thành viên là người trong tinh < 50 /o 
số thành viên tổ hợp tác
□ Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đôc, HĐQT, HĐTV) tham gia 
quan lý là người trong tỉnh hoặc < 50% sổ thành viên quản trị cao cấp là người trong 
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình
□ Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh
□ Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh
3.3. Sử dụng lao động địa phương
□ Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương
□ Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuân nông thôn mới của cha phương tại thơi
điểm đánh giá.
3.4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh _
□ Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kê
□ Tang trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề
3.5. Kế toán
□ Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu câu, thời vụ
□ Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên
□ Có Tổ chức hệ thống kế toán

Tổng Điểm phần A : ................................Điêm
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Phần B:
KHẢ NĂNG TIÉP THỊ (25 Điếm)

4. TIẾP THỊ
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điểm
□ Thị trường trong huyện 1 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phôi 2 Điêm
□ Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phôi 3 Điêm
□ Thị trường quốc tế 5 Điểm
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phổi sản phẩm)
□ Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phôi 0 Điêm
□ Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điếm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 3 Điếm
□ Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điếm
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điểm
□ Không có hoạt động quảng bá 0 Điếm
□ Có một số hoạt động quảng bá 1 Điểm
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điểm
thương mại trong tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm
thương mại ngoài tỉnh
□ Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM
5.1. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điểm
□ Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điểm
□ Có tài liệu giới thiệu về sản phẩm 1 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm
□ Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điểm
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...)
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
Chỉ áp dụng khỉ có câu chuyện, đánh giá nội dung câu chuyện:
□ Giông với câu chuyện sản phâm ờ nơi khác 0 Điểm
□ Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điểm
□ Có câu chuyện riêng 2 Điểm
□ Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm
Chi áp dụng khi có câu chuyện
□ Đơn giản 1 Điểm
□ Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm

Tổng Điểm phần B : ........................................ Điểm



Phần C:
CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điềm)

5 Điểm
6. CHỈ TIỂU CẢM QUAN
6.1. Tạp chất lạ
□ Có cac tạp chất, chấp nhận được 0 ĐỊêm
□ Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 3 ĐỊêm
□ Sạch, không có tạp chất , 5 Điêm
G hi chu: Nếu cỏ tạp chất lạ có nguy cơ không đạt quy định ATTP như đât, côn trùng, lông, len... sẽ 
không đánh giá các bước tiêp theo.
6.2. Màu sắc
□ Màu không phù hợp
□ Màu chấp nhận được
□ Màu phù họp với tính chât sản phâm 
6.3 Mui
□ Có mùi lạ hoặc không rõ mùi
□ Mùi nhẹ, phù hợp (với đặc trưng của sản phẩm)
□ Mùi mạnh, phù hợp
□ Mùi mạnh, phù hợp, hấp dẫn
6.4. Vị
□ Vị khác thường
□ Chấp nhận được
□ Phù hợp với sản phâm
□ Phù hợp, hấp dẫn
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO
(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lân với sảnphâm khác)
□ Trung bình
□ Tương đối độc đáo
□ Độc đáo
□ Rất độc đáo _____
8. CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, KIẺM TRA ĐỊNH KY
8.1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm
□ Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng)
□ Có bản tự công bố nhưng thiếu
□ Có bản tiêu chuẩn sản phâm ,
□ Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuân sản phâm 
Ghi chú: Bản tieu chuẩn sản p h im  cần cổ phiếu kiểm nghiêm các chỉ tiêu ATTP
8.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP)
□ Có, nhưng không đạt
□ Có, đạt nhưng không đủ , ,
□ Có đạt đầy đu (vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, phụ gia, hóa chât
không mong muốn,...) theo quy định
9. ĐAM BAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
□ Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phâm
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
□ Có ghi hồ sơ lô sản xuất  ̂ ,
□ Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuât
□ Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP/...)
□ Có giấy chứng nhận đu điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác
theo yeu cầu của thị trường đích 
Ghi chủ: Không đảnh giả các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điêu kiện ATTP (hoặc tương
đương) không phù hợp theo quy định
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10. c ơ  HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
□ Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực
□ Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực
□ Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU...)

Tổng Điểm phần C : ..................................Điểm

Kết quả

xếp h an g:.............. sao
Ý kiên của người đánh giá:

ngày ... tháng ... năm 20... 
Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiêm tại mục 8.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo:
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đỗi với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phâm
- QCVN 8-2:2011 /BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiêm kim loại nặng trong 
thực phẩm;
- QCVN 8-1:2011 /BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong 
thực phẩm;
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Tiêu chuân quôc gia (TCVN), tiêu chuân của Uy ban tiêu chuân thực phâm quôc tê (Codex).

5 Điểm
1 Điểm 
3 Điểm 
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+pửỉ}Jắy ban nhân dân thành p h ố  Hồ C hí M inh)

o

Tên sản phẩm (Đăng ký 01 sản phẩm/phiếu):...................................................................
Tên chủ thể (Doanh nghiệp, họp tác xã, tổ họp tác, hộ sản xuất):....................................
Địa ch ỉ:.................................................................................................................................
Điện thoại:......................Em ail:................... Website : ....................................................

______________________________________________PHẢN A________________________________________

DÀNH CHO CÁN B ộ  QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH OCOP CẤP HUYỆN
Phiếu số :...... -..../PĐK- (Mã thành phố) - (Mã huyện) - (Năm)
Ngày nhận:............................................................................................................................
Người tiếp nhận:..........................  Chữ k ý :.................................................................
DÀNH CHO CÁN B ộ  QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH OCOP CẤP THÀNH PHÓ
Phiếu số :..... -...../PĐK- (Mã thành phố) - (Mã huyện) - (Năm)
Ngày nhận:............................................................................................................................
Người tiếp nhận:....................................... Chữ k ý :..................................................... .

PHẦN B 

THÔNG TIN Ý TƯỞNG SẢN PHẨM MỚI

1. Tên sản phẩm, ý tưởng sản phẩm: ...................................................................................
2. Mô tả sản phẩm
a) Giá trị mục tiêu của sản phẩm/phần cốt lõi (lý do khiến khách hàng muốn mua sản phẩm):

b) Q uy cách đóng gói cho một đơn vị sản phẩm/dịch vụ (mô tả cụ thể, ví dụ: Đóng túi,...
chai, lọ,...):.................................................................................................................
c) Tên nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ dự kiến là :....................................................................
d) Mục tiêu chất lượng của sản phẩm (đánh dấu s  vào các vị trí thích hợp):

- C ho th ị trường q u ố c  tế  □
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- Cho thị trường Việt Nam □
- Cho thị trường trong tỉnh □
- Cho thị trường trong huyện □

đ) Mục tiêu thị trường tiêu thụ (đánh dấu s  vào các vị trí thích họp):
- Phạm vi tiêu thụ: Trong tỉnh □ , Ngoài tỉnh □
- Đ ối tư ợ n g  khách h àn g  ở: Thành th ị □ , Nông thôn □
- Đối tượng khách hàng có thu nhập: Khá giả □ , Bình dân □  

e) Đối thủ cạnh tranh (điền vào chỗ trống dưới đây):
- Liệt kê tên (các) sản phẩm tương tự đã có trên thị trường:

- Điểm mới, điểm khác biệt của sản phẩm của mình:

g) Quy mô thị trường dự kiến:
- Lượng sản phẩm hoặc khách hàng dự kiến là...... (số đơn vị sản phẩm, số
khách hàng trong 1 năm)
h) Giá bán dự kiến đến tay người tiêu dùng:........................đồng/sản phẩm.
i) Câu chuyện về sản phẩm (tóm tắt lịch sử hoặc câu chuyện về sản phẩm ở các phân thích 
hợp dưới đây, kể cả câu chuyện mới):

- Nguồn gốc/lịch sử:

- Yếu tố văn hóa:

- Yếu tố địa danh:

- Yếu tố khác (nếu có):
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3. Tính mới của sản phẩm (đánh dấu v' vào 1 vị trí thích họp):
Là sản phẩm mới hoàn toàn □ ,
Cải tiến từ sản phẩm đã có □ ,
Dựa trên sản phẩm truyền thống đã có ở gia đình, làng xã □
4. Tình trạng phát triển sản phẩm (đánh dấu s  vào 1 vị trí thích hợp):
Mới là ý tưởng □ , Đang được nghiên cứu, hoàn thiện □ , Đã có sản phẩm mẫu □
- Tư liệu sản xuất hiện có để phục vụ sản xuất, cung cấp dịch vụ:
+  N h à  x ư ở n g : ................................................................................................................................

+ Vật tư, trang thiết b ị : .........................................................................................
+ K hác:...................................................................................................................
- Vùng nguyên liệu (hiện có/dự kiến, quy mô,.. . ) : .............................................
5. Các nguyên liệu và nguồn gốc nguyên liệu:

TT Tên nguyên liệu chính
Nguồn gốc

(Cụ thể ở đâu, tỷ lệ trong mỗi 
đơn vị sản phẩm)

1

2
...

6. Mô hình tổ chức (hoặc dự kiến) (đánh dấu s  vào vị trí thích hợp)
- Doanh nghiệp: Tư nhân □ , TNHH □ , cổ  phần □  Hợp danh □
- Hợp tác xã □  - Loại hình khác (ghi rõ):
7. Quy trình sản xuất, quy mô sản xuất (điền vào chỗ trống)
- Quy mô sản xuất:.................................................................................sản phẩm/năm
- Sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất (vẽ sơ đồ vào phần để trống dưới đây; có thể trình bày 
riêng dạng phụ lục đính kèm phiếu này):
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Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh:

- Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất:.......................................................................
- Chất thải trong quá trình sản xuất (mô tả cụ thể):

+ Dạng rắn (bã thải, túi nylon, bụi.. .................................................................................
+ Dạng lỏng:...........................................................................................................................
+ Dạng khí (khói, khí thải):..................................................................................................
- Giải pháp bảo vệ môi trường (xử lý chất thải như thế nào?):

8. Nhân lực tham gia: Tổng nhân lực (hoặc dự kiến): ............... người, trong đó (điên
vào chỗ trổng thích hợp):
- Lao động phổ thông:............ người. Trong đó, có...............người trong huyện
- Lao động qua trung cấp :........ người. Trong đó, có...........người trong huyện
- Lao động qua đại học:........ người. Trong đó, có...............người trong huyện
9. Dự kiến thời gian và kinh phí cần để phát triển sản phẩm mới (ghi mục này nếu
chưa có mẫu sản phẩm)
- Thời gian cần thiết để có mẫu sản phẩm mới hoàn thiện:......................... tháng
- Kinh phí cần thiết để có mẫu sản phẩm mới hoàn thiện:........................... đồng
10. Dự kiến vốn tổ chức sản xuất và lợi nhuận (điền vào chỗ trống dưới đây)

- Dự kiến tổng vốn cần có để tổ chức sản xuất:............................................ đông
- Dự kiến lợi nhuận khi triển khai:.................................................đồng/năm

11. Dự kiến nhu cầu hỗ trợ
Trình bày ngắn gọn trong bảng dưới đây về lĩnh vực và yêu cầu các cơ quan thực hiện:

TT
Lĩnh vực 

đề xuất hỗ 
trợ

Nội dung hỗ trợ

Cơ quan/tổ 
chức đáp ứng 

nhu cầu hỗ trợ 
(nếu biết)

1 Kỹ thuật Đào tạo về quản trị kinh doanh, công nghệ 
chế biến, đóng gói, kiểm soát chất lượng 
(nêu cụ thể):

2 Tiếp thị, 
XTTM

Triển lãm, xây dựng thương hiệu, phát 
triển sản phẩm,... (nêu cụ thể):
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3 Cở sở vật 
chất, thiết 
bị

Nhà xưởng, máy móc, thiết bị (nêu rõ hạng 
muc, chủng loai, số lượng, dự kiến kinh 
phí):

4 Hạng mục 
khác

PHẦN H

Dành cho tổ chức/cá nhân đề xuất:
Tên tổ chức/cá nhân:...........................................................
Xin gửi Phiếu đăng ký này đến OCOP huyện /thành phố:

Địa chỉ:.................................................................................
Điện thoại:............................................................................

ĐẠI DIỆN
{Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Dành cho cơ quan quản lý:
Ý kiến của OCOP cấp huyện:....................................................................................

ĐẠI DIỆN
(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 3: 
ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

sổẨ&ẩ/QĐ-UBND ngàyẲĩ>thángẠ-năm 2020 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Tên sản phẩm (Đăng kí 1 sản phẩm/phiếu): ...............................................
Tên chủ thể (Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh 

doanh):

Đ ịa  chỉ: ..................................................................................................................................

Điện thoại: ....................... Email:...................... Website: .........................

PHẦN A 

DÀNH CHO CÁN B ộ  QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH OCOP CẤP HUYỆN 
(PHÒNG KINH TÉ HUYỆN)

Phiếu số :....................- PĐK -  (Mã thành phố) -  (Mã huyện) -  (Năm)
Ngày nhận:...................................................................................................................
Người tiếp nhận:.......................................................................................................
Chữ ký: .....................................................................................................................

DÀNH CHO VẢN PHÒNG ĐIÈU PHÓI NTM THÀNH PHỐ
Phiếu số :....................- PĐK -  (Mã thành phố) -  (Mã huyện) -  (Năm)
Ngày nhận:................................................................................................................
Người tiếp nhận:.......................................................................................................
Chữ ký: .....................................................................................................................

CÁC YÉU TỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA OCOP
Nhóm OCOP (DN/HTX/THT) là:
1. Sử dụng nguyên liệu và tài nguyên sẵn có ở địa phương
2. Có gia tăng giá trị
3. Có tiềm năng thị trường
4. Có tiềm năng thành thương hiệu của huyện
5. Có phương án kinh doanh
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6. Tự lực cánh sinh và bền vững
7. Có mức độ sở hữu rộng của cộng đông
8. Trao quyền cho cộng đồng
9. Có ban lãnh đạo tốt

PHẦN B 

THÔNG TIN Ý TƯỞNG SẢN PHẨM MỚI

1. Tên sản phẩm, ý tưởng sản phẩm :.................................................................

2. Mô tả sản phẩm

a) Giá trị mục tiêu của sản phẩm/phần cốt lõi (lý do khiến khách hàng muốn mua
sản phẩm):.............................................................................................................

b) Quy cách đóng gói cho một đơn vị sản phẩm/dịch vụ (mô tả cụ thể, ví dụ:
Đ ó n g  tú i,... chai, lọ , . . .)* ...........................................................................................................

c) Tên nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ dự kiến là: ...............................................

d) Mục tiêu chất lượng của sản phẩm (đánh dấu s  vào các vị trí thích họp):

- Cho thị trường quốc tế □

- Cho thị trường Việt Nam □

- Cho thị trường trong tỉnh □

- Cho thị trường trong huyện □

đ) Mục tiêu thị trường tiêu thụ (đánh dấu s  vào các vị trí thích hợp):

- Phạm vi tiêu thụ: Trong tỉnh □ , Ngoài tỉnh □

- Đối tượng khách hàng ở: Thành thị □ , Nông thôn □

- Đối tượng khách hàng có thu nhập: Khá giả □ , Bình dân □

e) Đối thủ cạnh tranh (điền vào chỗ trống dưới đây):

- Liệt kê tên (các) sản phẩm tương tự đã có trên thị trường:

- Điểm mới, điểm khác biệt của sản phẩm của mình:..............................................
g) Quy mô thị trường dự kiến:
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- Lượng sản phẩm hoặc khách hàng dự kiến là...................... (số đơn vị sản
phẩm, số khách hàng trong 1 năm)

h) Giá bán dự kiến đến tay người tiêu dùng:........................đồng/sản phẩm.

i) Câu chuyện về sản phẩm (tóm tắt lịch sử hoặc câu chuyện về sản phẩm ở các 
phần thích hợp dưới đây, kể cả câu chuyện mới):

- Nguồn gốc/lịch sử :..................................................................................................

- Yếu tố văn hóa:........................................................................................................

- Yếu tố địa danh:.......................................................................................................

- Yếu tố khác (nếu có):.................................................................................................

3. Tính mới của sản phẩm (đánh dấu vào 1 vị trí thích hợp):

Là sản phẩm mới hoàn toàn □ ,

Cải tiến từ sản phẩm đã có □ ,

Dựa trên sản phẩm truyền thống đã có ở gia đình, làng xã □

4. Tình trạng phát triển sản phẩm (đánh dấu s  vào 1 vị trí thích hợp):

Mới là ý tưởng □ , Đang được nghiên cứu, hoàn thiện □ , Đã có sản phẩm mẫu □

- Tư liệu sản xuất hiện có để phục vụ sản xuất, cung cấp dịch vụ:

+ Nhà xưởng:...........................................................................................................

+ Vật tư, trang thiết b ị : ............................................................................................

+ Khác:.....................................................................................................................

- Vùng nguyên liệu (hiện có/dự kiến, quy mô,.. ...............................................

5. Các nguyên liệu và nguồn gốc nguyên liệu:

TT Tên nguyên liệu chính
Nguồn gốc

(Cụ thể ở đâu, tỷ lệ trong mỗi 
đơn vị sản phẩm)

1
2

•  •  •
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6. Mô hình tổ chức (hoặc dự kiến) (đánh dấu s  vào vị trí thích hợp)

- Doanh nghiệp: Tư nhân □ , TNHH □ , cổ  phần □  Họp danh □

- Hợp tác xã □  - Loại hình khác (ghi rõ):

7. Quy trình sản xuất, quy mô sản xuất (điền vào chỗ trống)

- Quy mô sản xuất: ................................................................................  sản
phẩm/năm

- Sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất (vẽ sơ đồ vào phần để trống dưới đây; có thể 
trình bày riêng dạng phụ lục đính kèm phiếu này):

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh 
doanh:

- Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất:.......................................................

- Chất thải trong quá trình sản xuất (mô tả cụ thể):

+ Dạng rắn (bã thải, túi nylon, bụi.. .................................................................

+ Dạng lỏng:.............................................................................................................

+ Dạng khí (khói, khí thải):..................................................................................

- Giải pháp bảo vệ môi trường (xử lý chất thải như thế nào?): ........................

8. Nhân lực tham gia: Tổng nhân lực (hoặc dự kiến): .................người, trong
đó (điền vào chỗ trống thích hợp):

- Lao động phổ thông:............ người. Trong đó, có...............người trong huyện

- Lao động qua trung cấp :........ người. Trong đó, có...........người trong huyện

- Lao động qua đại học:........ người. Trong đó, có...............người trong huyện
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9. Dự kiến thời gian và kinh phí cần để phát triển sản phẩm mới (ghi mục 
này nếu chưa có mẫu sản phẩm)

- Thời gian cần thiết để có mẫu sản phẩm mới hoàn thiện:......................tháng

- Kinh phí cần thiết để có mẫu sản phẩm mới hoàn thiện:...........................đồng

10. Dự kiến vốn tổ chức sản xuất và lợi nhuận (điền vào chỗ trống dưới đây)

- Dự kiến tổng vốn cần có để tổ chức sản xuất:............................................đồng

- Dự kiến lợi nhuận khi triển khai:.................................................đồng/năm

11. Dư kiến nhu cầu hỗ trơ• •

Trình bày ngắn gọn trong bảng dưới đây về lĩnh vực và yêu cầu các cơ quan 
thực hiện:

TT
Lĩnh vực 

đề xuất hỗ 
trơ •

Nội dung hỗ trợ

Cơ quan/tổ 
chức đáp ứng 
nhu cầu hỗ trợ 

(nếu biết)

1 Kỳ thuật Đào tạo về quản trị kinh doanh, công nghệ 
chế biến, đóng gói, kiểm soát chất lượng 
(n êu  cụ  thể):

2 T iêp  th ị, 
X T T M

Triển lãm, x ây  dựng thương hiệu, phát 
triển sản phẩm,... (nêu cụ thể):

3 Cở sở vật 
chất, thiết 
bị

Nhà xưởng, máy móc, thiết bị (nêu rõ hạng 
mục, chủng loại, số lượng, dự kiến kinh 
phí):

4 Hạng mục 
khác
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_____________ PHẦN H_______ • Ịj_ \_______________

Dành cho tổ chửc/cá nhân đề xuất:

Tên tổ chức/cá nhân:..............................................................................................

Xin gửi Phiếu đăng ký này đến OCOP huyện /thành phố:

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................

ĐẠI DIỆN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Dành cho cơ quan quản lý:

Ý kiến của cán bộ phụ trách OCOP cấp huyện:

ĐẠI DIỆN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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I U ĨỆ m Ệ Ìịn h  SỔ4JMQĐ-UBND ngày&tháng+năm 2020
ựy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

(Áp dụng cho 01 sản phẩm cụ thể) 

PHẦN I. GIỚI THIỆU

Phụ lục 4
Ế HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM

I. GIỚI THIỆU TỎNG THẺ9

1. Tên chủ thể (Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ): .,
2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................
3. Vốn điều lệ : .........................................................................
4. Số lượng thành v iên :...........................................................
5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh:....................................
II. TỔ CHỨC NHÂN S ự
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã)

2. Chức năng nhiệm vụ các bộ trong sơ đồ tổ chức

PHẦN II. TỔNG QUAN VÈ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG 
THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ/TỒ HỢP TÁC/ 

H ộ  KINH DOANH
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÈ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG9

(Tổng quan nhu cầu và xu thế của thị trường về sản phẩm/nhóm sản phẩm)

II. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAM GIA THỊ TRƯỜNGc
(Đánh giá sơ bộ khả năng tiêu thụ sản phẩm, thế mạnh khi tham gia)

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
Các giấy phép, chứng nhận... hiện hành (về thành lập, điều kiện sản xuất, kinh 
doanh,...)....................................................................................................................



PHẦN III. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH (3 năm) 

I. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, YẾU, c ơ  HỘI VÀ THÁCH THỨC
1. Điểm mạnh (yếu tố bên trong)

2. Điểm yếu (yếu tố bên trong)

3. Cơ hội (yếu tố bên ngoài)

4. Thách thức (yếu tố bên ngoài)

II. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH
(Các đối thủ cạnh tranh với các nội dung: sản phẩm, thị trường, mức độ,...)

III. MỤC TIỀU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
(Cần nêu rõ mục tiêu: trung hạn, dài hạn; chiến lược: nhà cung ứng, trồng trọt, 
sản xuất, kinh doanh, nhân lực,...)
IV. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Hoạt động sản xuất
a) Nguyên liệu (Trồng, chăn nuôi, chế biến, khác,...)

- Tiêu ch u ẩn  áp dụng:.................................................................................................
- Phương thức: K hu  trung  t â m .......... . hợp đồng liên k ế t ............... (đơn vị m2, tấn...)

- Quy mô:

TT Tên nguyên liệu Quy mô Thời gian thực hiện

b) Thu hái tự nhiên (nếu có)



- Tiêu ch u ẩn  áp dụng:..............................................................................................................

- Phư ơng thức: K hu  trung t â m ............, hợp  đồng liên k ế t ............ (đơn  vị m 2, tấn...)

- Quy mô:

TT Tên nguyên liệu Quy mô Thời gian thực hiện

c) Sơ chế (nếu có)
- Tiêu chuấn, công nghệ áp dụng:
- Quy mô:

TT Tên sản phẩm Quy mô Thời gian thực hiện

d) Chế biến
- Tiêu chuẩn, công nghệ áp dụng:
- Quy mô:

TT Tên sản phẩm Quy mô Thời gian thực hiện

2. Phân phối/bán hàng
a) Bán hàng tại chỗ
- Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác/hộ: diện tích 
 m 2

- Sản phẩm giới thiệu và bán:



- Nhân lực thực h iện :...............................................................................................
b) Liên kết các đại lý phân phổi (ghi rõ tên tỉnh và số lượng đã có hoặc dự kiến)

- Các đại lý trong tỉnh:

- Các đại lý ngoài tỉnh:

c) Bán hàng qua mạng
- Xây dựng W ebsite:...................................................................
- Q uản  lý W e b s i te : .....................................................................................

- N h ân  l ự c : ....................................................................................................

d) C h ín h  sách  g iá  (g iá  bán  tín h  trên  đ o n  v ị sản  phẩm , d ịch  vụ )

V. KẾ HOẠCH MARKETING - xúc TIẾN THƯƠNG MẠI

1. Kế hoạch xúc tiến thương mại
- Kế hoạch tiếp thị được thực hiện tại các thị trường:

- Ke hoạch triển khai:

TT Nội dung Đia điểm • Người thực 
hiên •

Thời gian

1 Hội thảo

2 Hội chợ, triển 
lãm

3 Tờ rơi

4 Khuyến mại



5 Đăng báo

6 Truyền thanh

7 Truyền hình

2. Kế hoạch Marketing
- Tiếp tục nghiên cứu thị trường: Được thực hiện lồng ghép với hoạt động kinh 
doanh, phân phối nhắm xác định nhu cầu thị trường

- Phân khúc thị trường: Xác định phân khúc khách hàng doanh nghiệp/hợp táct r  ĩ
xã có thê tiêp cận hoặc có thê mạnh.

r

- Định vị thị trường: Xác định thị trường chủ lực, chiên lược thị trường

r

- Kê hoạch thực hiện:

- Kiểm soát quá trình thực hiện:

VI. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ c ơ  SỞ VẬT CHẤT, BỐ TRÍ NHÂN Lực VÀ 
CÁC ĐIÊU KIỆN KHÁC
1. Cơ sở hạ tầng (điều chỉnh cho phù họp điều kiện thực tế)

TT Tên công trình Đơn vị 
tính ’

Khối 
lượng (m2) Đơn giá Tổng mức 

xây dựng

1 Văn phòng làm việc

Ban giám đốc



TT Tên công trình
Đơn vị 

tính
Khối 

lượng (m2) Đơn giá Tổng mức 
xây dựng

Phòng kế toán, hành 
chính

2 Nhà xưởng

2.1 Xưởng sơ chế

2.2 Làm khô

Phòng sấy

Sân phơi

2.3 Xưởng chế biến

2.4 Khác

Hệ thống điện

Hệ thống cấp nước

Hệ thống xử lý chất thải

2. Máy móc, trang thiết bị

TT Tên máy móc, thiết bị
Đơn vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

3. Nhân lực (điều chỉnh cho phù họp điều kiện thực tế)

TT Chức danh Mô tả công việc Số lượng

A Gián tiếp

1 Ban giám đốc

Giám đốc



Phó giám đốc

2 Bộ phận văn phòng

Kế toán trưởng

Hành chính - nhân sự

B Trực tiếp

3 Bộ phận kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên dịch vụ

4 Sản xuất

Phụ trách vùng trồng

Giám sát vùng

Thủ kho

Công nhân

Tổng cộng

4. Các điều kiên khác
a) Đ ấ t đai

- M ặ t b ằn g  k h u  tru n g  tâm (nhà xưởng, kho bãi):...................................................
- Khu đồng ruộng;.....................................................................................................
- K h u  th u  hái tự  n h i ê n : ..................................................................................................................

b) Khoa học công nghệ
- H ợp tác vớ i đối tác  chuyển giao quy trình  công  nghệ (đã hợp tác hoặc dự  kiến):

- Họp tác với đối tác tư vấn phát triển doanh nghiệp (đã họp tác hoặc dự kiến):

r  r  r r

c) Liên kêt (đôi tác cung câp nguyên liệu hoặc hợp tác sản xuât, kinh doanh)



PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VÀ s ử  DỤNG VÓN

1. Tổng nhu cầu vốn
Tổng nhu cầu vốn của doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác/hộ:............ đồng

TT Nội dung Đon vi •
Số

lượng Đơn giá Thành tiền

A Tài sản cố định

1 Xây dựng hạ tầng

2 Máy móc, trang thiết bị

3 Khác

Thủ tục pháp lý: Đủ 
điều kiện sản xuât, 
công bo chất lượng 
sản phẩm

Quy trình công nhệ

B Vốn lưu động cho 1 
chu kỳ sản xuất, kinh 
doanh

2. Phương án huy động
a) Góp vốn từ các thành viên doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác/hộ 

Tổng góp vốn từ các thành v iên :.............................. đồng

TT Họ và tên Đia chỉ 
•

Số tiền (triệu đồng)

1

2

• • • •

—

b) Vay vốn
Tổng vay vố n :.............................. đồng



TT Đối tượng vay Phương thức vay Số tiền (triệu đồng)

Ngân hàng

Vay cá nhân

Vay khác

c) Nguồn ngân sách nhà nước

TT Ho và tên • Phương thức Số tiền (triệu đồng)

1 Dự án ứng dụng khoa 
học công nghệ

2 Khuyến công, khuyến 
nông...

3 Dự án hồ trợ trong 
nông nghiệp khác

II. PHƯƠNG ÁN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN TRONG 03 NĂM 
ĐẦU
1. Tổng doanh thu
Tổng doanh thu trong 3 năm đầu: ........................đồng, tổng hợp chi tiết qua
bảng sau:

TT Sản phẩm, dịch vụ Đon
vi

•

Số
lượng

Giá
(đồng/đvt)

Thành tiền 
(đồng)

1

2

3

—

2. Tổng chi phí

Tổng chi phí trong 3 năm đầu:....... đồng, tổng hợp chi tiết qua bảng sau:



TT Nội dung
Đơn

vị
Số

lượng
Giá

(đồng/đvt)
Thành tiền 

(đồng)

A Tài sản cố định

B Chi phí sản xuất 
kinh doanh (3 
năm)

1 Chi phí sản xuất

Nguyên liệu

Phụ liệu

Bao bì nhãn

Năng lượng

Nhân công

Quản lý

2 Chi phí bán hàng

Vận chuyển

Chiết khấu

Bao bì phụ

Nhân công

Quản lý
___________________

3. Lợi nhuận

TT Nội dung
Thành tiền 

(đồng)

1 Tổng doanh thu

2 Tổng chi phí

3 Lợi nhuận trước thuế

4 Lợi nhuận sau thuế



III. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH KHÁC
1. Các quỹ tín dụng (Hội nông dân, phụ nữ, liên minh hợp tác xã,... ghi rõ tên 
tổ chức và số tiền dự kiến)

- Vay vốn từ các quỹ đầu tư (ví dụ: quỹ đầu tư phát triên tỉnh,...., ghi rõ tên tô 
chức và số tiền dự kiến)

2. Thuê tài chính
- Thuê nhà xưởng:....................................................................................................
- Liên kết sản xuất:...................................................................................................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
Các giấy tờ gửi kèm: DOANH NGHIẸP/HỢP TAC XA

(Kỷ, đóng dâu và ghi họ tên)



Ế/ẩrŜ ÌẵK Phụ lục 5
LOIiflIIÊU BỌ MÁY TỎ CHỨC 

H O m B l M f W T H A M  GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP
sốẢJ9ăíQĐ-UBND ngàỵASthángẠ-năm 2020  
nhân dân thành p h ố  Hồ C hỉ M inh)

TÊN TỔ CHỨC HOẶC HỘ CÁ THẺ

1. Địa chỉ, điện thoại, fax, email, website (nếu có)

2. Cơ cấu tổ chức, loại hình doanh nghiệp (Cân thê hiện rõ sơ đô tô chức, mo ta chưc 
năng nhiệm vụ của các bộ phận)

3. Sự tham  gia của cộng đồng (tổng số lao động, sô lao động địa phương, mức độ tham 
gia của cộng đồng trong cơ cấu ban lãnh đạo, cơ câu vôn góp của cộng đông)

4. Hoạt động kế toán của cơ sở (Mô tả số lượng nhân viên làm nghiệp vụ kế toán, trình 
độ nhân viên, tính liên tục của hoạt động kế toán)

5. Tình hình tiếp thị sản phẩm

- Mô tả khách hàng chính (thị trường địa phương, trong nước, quốc tế - hợp đồng/hóa 
đơn bán hàng);

- Tổ chức phân phối: bán tại nơi sản xuất (mô tả khu vực bán hàng, hình ảnh minh 
h ọ a ...), đại lý (tên, địa chỉ), hệ thống phân phối (sơ đồ, địa chỉ các bộ phận -  khu vực);

- Quảng bá sản phẩm : Kế hoạch (quảng bá theo tháng, năm), các hoạt động (hô sơ, tài 
liệu minh chứng đã thực hiện)

6. Phương án bảo vệ m ôi trường (Cam kết bảo vệ môi trường/đánh giá tác động bảo vệ 
môi trường hoặc kế hoạch thu gom rác thải, hệ thống xử lý chât thải).

X Á C  N H Ậ N  C Ủ A  UBND XÂ, Đ Ạ I D IỆ N  T H E O  P H Á P  LU Ậ T CỦA
(Kỷ tên, đóng dấu) T Õ  C H Ứ C , H Ộ  C A  T H E

(Ký tên, đóng dấu)
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