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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 2543/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực 

ñịa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết ñịnh 2898/Qð-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh Bộ tiêu chí, cách thức 

lựa chọn sản phẩm chủ lực ñịa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm 

chủ lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 

2114/Qð-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc 

ban hành Quy ñịnh Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực ñịa phương và khung giải pháp 

hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, 

ñơn vị; tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
QUY ðỊNH 

Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực ñịa phương 
và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh này quy ñịnh tiêu chí, cách thức lựa chọn sản 
phẩm chủ lực và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng: Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. ðặc sản: ðặc sản là những sản vật quý riêng có ở mỗi ñịa phương.(1) 

2. Nghề truyền thống: Nghề truyền thống là nghề ñã ñược hình thành từ lâu ñời, 
tạo ra những sản phẩm ñộc ñáo, có tính riêng biệt, ñược lưu truyền và phát triển ñến 
ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.(2) 

3. Ngành nghề nông thôn: Các ngành nghề tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
ở nông thôn. Các ngành nghề nông thôn bao gồm: (1) Chế biến, bảo quản nông, lâm, 
thủy sản; (2) Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; (3) Xử lý, chế biến nguyên vật liệu 
phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; (4) Sản xuất ñồ gỗ, mây tre ñan, gốm sứ, 
thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, ñan lát, cơ khí nhỏ; (5) Sản xuất và kinh doanh 
sinh vật cảnh; (6) Sản xuất muối; (7) Các dịch vụ phục vụ sản xuất, ñời sống dân cư 
nông thôn.(2) 

4. Sản phẩm chủ lực theo quy ñịnh này là các sản phẩm hàng hóa bao gồm nông sản, 
ñặc sản của ñịa phương, các sản phẩm làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, 
sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ (không bao gồm các sản phẩm của các 
ngành công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn), có khả năng cạnh tranh cao, có tiềm năng 
thị trường tương ñối lớn, ñem lại hiệu quả kinh tế ñối với người sản xuất và ñóng góp 
ñáng kể cho tổng sản phẩm nội ñịa và phát triển kinh tế của tỉnh hoặc các ñịa phương 
trong tỉnh. 
                                                 
(1) ðại từ ñiển tiếng Việt, Nguyễn Như Ý chủ biên, NXB Văn hóa Thông tin – 1/1999. 
(2) Nghị ñịnh 52/2018/Nð-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 
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ðiều 3. Nguyên tắc xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực 

1. Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế ñược xây dựng 
ñảm bảo các nguyên tắc sau:  

a) Tiêu chí phải bảo ñảm tính ñịnh lượng: Tiêu chí xác ñịnh sản phẩm chủ lực có 
thể xây dựng dưới dạng ñịnh tính hoặc ñịnh lượng. Tuy nhiên, ñể bảo ñảm rõ ràng, 
minh bạch thì các tiêu chí cần ñược lượng hóa. Những tiêu chí không thể lượng hóa 
ñược như chỉ tiêu ñánh giá ñộ mạnh của thương hiệu, biểu trưng văn hóa ñịa phương… 
thì cần có tiêu chí trung gian khác ñể làm cơ sở ñánh giá. 

b) Tiêu chí phải bảo ñảm tính khách quan, khoa học: Tiêu chí xác ñịnh sản phẩm 
chủ lực ñược xây dựng dựa trên các số liệu, dữ kiện khách quan, không áp ñặt 
theo cảm tính hay ý chí chủ quan. ðồng thời phải phù hợp với các yếu tố kinh tế, 
văn hóa - xã hội. 

c) Tiêu chí phải bảo ñảm tính ñặc trưng của ñịa phương: Tiêu chí xác ñịnh sản 
phẩm chủ lực phải thể hiện ñược những ñặc trưng của từng vùng, miền. ðây là cơ sở 
phân biệt một hàng hóa của ñịa phương này với hàng hóa của ñịa phương khác. 

d) Tiêu chí phải bảo ñảm dễ hiểu, dễ thực hiện: Xây dựng tiêu chí xác ñịnh sản 
phẩm chủ lực không nên sử dụng các mô hình toán phức tạp, làm cho việc áp dụng 
tiêu chí vào thực tế gặp khó khăn phức tạp. 

ñ) Tiêu chí phải bảo ñảm tính công khai: Tiêu chí xác ñịnh sản phẩm chủ lực của 
ñịa phương cần ñược xây dựng và góp ý công khai, công bố rộng rãi cho mọi ñối 
tượng có liên quan ñều biết.  

2. Nguyên tắc lựa chọn sản phẩm chủ lực 

a) Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ñáp ứng tiêu chí và ñạt số ñiểm từ 65 ñiểm trở lên 
theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp huyện tại quy ñịnh tại ðiều 4 Quy ñịnh này 
ñược công nhận là sản phẩm chủ lực cấp huyện; 

b) Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ñáp ứng tiêu chí và ñạt số ñiểm từ 80 ñiểm trở lên 
theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp huyện quy ñịnh tại ðiều 4 Quy ñịnh này ñược 
chọn là sản phẩm chủ lực cấp huyện ñăng ký xét công nhận là sản phẩm chủ lực 
cấp tỉnh; 

c) Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ñáp ứng tiêu chí và ñạt số ñiểm từ 65 ñiểm trở lên 
theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp tỉnh quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này ñược 
công nhận là sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; 

d) Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ñáp ứng tiêu chí và ñạt số ñiểm từ 80 ñiểm trở lên 
theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp tỉnh quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này ñược 
chọn ñăng ký công nhận là sản phẩm chủ lực ñịnh hướng cấp Quốc gia. 

ñ) Tùy theo thời ñiểm và ñiều kiện cụ thể hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
có thể xem xét mức ñiểm phù hợp (nhưng không thấp hơn 50 ñiểm) theo Bộ tiêu chí 
lựa chọn sản phẩm cấp tỉnh tại Quy ñịnh này ñể lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 
và sản phẩm chủ lực ñịnh hướng cấp Quốc gia. 
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e) Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ñược công nhận là sản phẩm chủ lực cấp huyện 
ñược xem như là sản phẩm chủ lực ñịa phương. 

Chương II 
BỘ TIÊU CHÍ, CÁCH THỨC LỰA CHỌN  

SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP HUYỆN 

ðiều 4. Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp huyện 

1. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, nguồn cung ứng ñầu vào của sản phẩm. 
Bao gồm: Quy mô vùng nguyên liệu; Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, chất 
lượng nguyên liệu ñảm bảo…); ðịnh hướng vùng nguyên liệu (Tối ña 10 ñiểm). 

2. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm. Bao gồm: Quy mô sản xuất sản 
phẩm; Giá trị sản xuất của sản phẩm; Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc 
sản phẩm OCOP; Số doanh nghiệp/cơ sở có tham gia vào một số khâu của chuỗi giá trị 
(Tối ña 20 ñiểm). 

3. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Bao 
gồm: Thiết bị, công nghệ; Trình ñộ nhân lực công nghệ; Ứng dụng công nghệ thông 
tin (Tối ña 12 ñiểm). 

4. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bao gồm: Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến; Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp quy; Áp dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc của sản phẩm; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng mới), mẫu mã, kiểu dáng 
ñẹp. (Tối ña 18 ñiểm).  

5. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ. Bao gồm: Sản phẩm ñược tiêu thụ 
tốt ở thị trường trong nước; Tham gia một số khâu trong chuỗi liên kết giá trị sản 
phẩm; Khả năng xuất khẩu; Khả năng cạnh tranh trên thị trường. (Tối ña 15 ñiểm). 

6. Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Bao gồm: Nộp 
ngân sách; Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; Tạo công ăn 
việc làm cho người lao ñộng và các khoản ñóng góp xã hội, từ thiện; Bảo vệ môi 
trường; Các hình thức ñược vinh danh. (Tối ña 25 ñiểm). 

(Phụ lục 1: Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp huyện kèm theo) 

ðiều 5. Cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp huyện 

1. Thẩm quyền lựa chọn sản phẩm chủ lực: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế tổ chức Tổ tư vấn ñể ñánh giá, lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp 
huyện trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố Huế xem xét quyết 
ñịnh công nhận sản phẩm chủ lực cấp huyện. 

2. Trình tự ñánh giá, lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp huyện 

a) Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ ñạo các phòng chuyên môn (Phòng 
Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,…) 
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tập hợp các ñề xuất sản phẩm chủ lục cấp huyện (theo Biểu mẫu 1, Phụ lục 1) trên cơ 
sở ñề xuất của UBND cấp xã/phường/thị trấn và thành lập Tổ tư vấn tổ chức ñánh giá 
ñể lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp huyện theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực 
cấp huyện tại Quy ñịnh này (theo Biểu mẫu 2, Phụ lục 1). Tổ tư vấn gồm có từ 5 ñến 
7 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Tổ trưởng, các thành 
viên là lãnh ñạo các phòng chuyên môn liên quan. 

b) Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và quyết ñịnh lựa chọn 
danh mục sản phẩm chủ lực cấp huyện (theo Biểu mẫu 3, Phụ lục 1) và ñề xuất danh mục 
lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (theo Biểu mẫu 4, Phụ lục 1) gửi Sở Khoa học và 
Công nghệ ñể tổng hợp. 

ðiều 6. Rà soát, cập nhật bổ sung danh mục sản phẩm chủ lực cấp huyện 
hàng năm 

Tùy tình hình thực tiễn tại ñịa phương, hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện 
rà soát ñể bổ sung hoặc ñưa ra khỏi Danh mục sản phẩm chủ lực cấp huyện và danh mục 
sản phẩm chủ lực cấp huyện ñề nghị xét bổ sung hoặc ñưa ra khỏi Danh mục sản phẩm 
chủ lực cấp tỉnh gửi Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp (Cơ quan thường trực 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh). Kinh phí tổ chức thực hiện do ngân sách 
Ủy ban nhân dân huyện cân ñối hằng năm theo quy ñịnh. 

Chương III 

BỘ TIÊU CHÍ, CÁCH THỨC LỰA CHỌN  

SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP TỈNH 

ðiều 7. Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

1. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, nguồn cung ứng ñầu vào của sản phẩm. 
Bao gồm: Quy mô vùng nguyên liệu; Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, chất 
lượng nguyên liệu ñảm bảo,…); ðịnh hướng vùng nguyên liệu. (Tối ña 10 ñiểm). 

2. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm. Bao gồm: Quy mô sản xuất sản 
phẩm; Giá trị sản xuất của sản phẩm; Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc 
sản phẩm OCOP; Doanh nghiệp/cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi giá trị. 
(Tối ña 20 ñiểm). 

3. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Bao 
gồm: Thiết bị, công nghệ; Trình ñộ nhân lực công nghệ; Ứng dụng công nghệ thông 
tin (Tối ña 12 ñiểm). 

4. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bao gồm: Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến; Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp quy; Áp dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc của sản phẩm; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng mới), mẫu mã, kiểu dáng 
ñẹp (Tối ña 18 ñiểm). 
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5. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ. Bao gồm: Sản phẩm ñược tiêu thụ 
tốt ở thị trường trong nước; Tham gia một số khâu trong chuỗi liên kết giá trị sản 
phẩm; Khả năng xuất khẩu; Khả năng cạnh tranh trên thị trường (Tối ña 15 ñiểm). 

6. Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Bao gồm: Nộp 
ngân sách; Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; Tạo công ăn 
việc làm cho người lao ñộng và các khoản ñóng góp xã hội, từ thiện; Bảo vệ môi 
trường; Các hình thức ñược vinh danh. (Tối ña 25 ñiểm). 

(Phụ lục 2: Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh kèm theo) 

ðiều 8. Cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

1. Thẩm quyền, tổ chức lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh: Cơ quan thường trực 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) ñánh giá lựa 
chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
xem xét quyết ñịnh công nhận. 

2. Trình tự ñánh giá, lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

a) Bước 1: Rà soát và tổng hợp danh mục sản phẩm 

Cơ quan thường trực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh tổng hợp danh 
mục sản phẩm trên cơ sở ñề xuất của cấp huyện theo ñịa phương và theo nhóm ngành 
(Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 2 - Phụ lục 2). 

b) Bước 2. Cơ quan thường trực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh tổ 
chức họp ñánh giá sản phẩm theo Bộ tiêu chí lựa chọn danh mục sản phẩm chủ lực 
cấp tỉnh (theo Biểu mẫu 3, Phụ lục 2); tổng hợp ñánh giá lựa chọn sản phẩm chủ lực 
cấp tỉnh (theo Biểu mẫu 4, Phụ lục 2) và Danh mục ñề xuất công nhận sản phẩm chủ lực 
cấp tỉnh (theo Biểu mẫu 5, Phụ lục 2) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục sản 
phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Biểu mẫu 6, Phụ lục 2). 

ðiều 9. Rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

1. Tùy theo tình hình thực tiễn hàng năm, trên cơ sở ñề nghị của các ñịa phương 
(nếu có), Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các ñịa phương 
ñể rà soát, ñề nghị Ban Chỉ ñạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ ñạo) tổ chức 
cuộc họp ñánh giá, xem xét bổ sung hoặc ñưa ra khỏi danh mục sản phẩm chủ lực cấp 
tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh. 

2. Cuối năm 2025, Cơ quan thường trực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
tỉnh tổ chức họp ñánh giá kết quả phát triển của các sản phẩm chủ lực trong danh mục 
ñã ñược công nhận ñể ñề xuất kế hoạch tiếp tục ñẩy mạnh phát triển ñối với các sản 
phẩm phù hợp, có khả năng phát triển trong giai ñoạn tiếp theo hoặc ñưa ra khỏi danh 
mục các sản phẩm chưa phù hợp ñể tập trung nguồn lực cho các sản phẩm có tiềm 
năng khác báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh. 
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Chương IV 

QUY ðỊNH KHUNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN  

SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP TỈNH GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ 

ðể tập trung hỗ trợ cho các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh khung giải pháp ưu tiên hỗ trợ cho các sản phẩm chủ lực 
ñịa phương phát triển gắn với chuỗi giá trị. Các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ 
dựa trên các nhóm giải pháp ñể tập trung lồng ghép nguồn lực và tham mưu triển khai 
thực hiện có hiệu quả, các nhóm giải pháp sau: 

ðiều 10. Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu 

1. Hỗ trợ về ñảm bảo nguồn giống, chất lượng nguồn giống, ưu tiên một số dự án 
như, tuyển chọn, phục tráng giống, bảo tồn nguồn gen, xây dựng mô hình nhân giống…  

2. Hỗ trợ chứng nhận sản xuất ñạt chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, Organic…; 
hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất tăng thâm canh,… 

3. Hỗ trợ thuê ñất mở rộng diện tích sản xuất nguyên liệu; ưu tiên quy hoạch sử 
dụng ñất phát triển vùng nguyên liệu,… 

4. Hỗ trợ xây dựng các mô hình thâm canh, ứng dụng công nghệ cao,… 

5. Các hỗ trợ khác theo quy ñịnh hiện hành về chính sách hỗ trợ của tỉnh. 

ðiều 11. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ 

1. Hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ ñể cải tiến quy trình công nghệ 
sản xuất. Ưu tiên việc áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn.  

2. Hỗ trợ áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quy trình 
sản xuất, sáng kiến, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi; các 
tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản nông sản, ñặc sản,...  

3. Hỗ trợ các nội dung về khuyến công trong cải tiến công nghệ sản xuất các sản 
phẩm chủ lực. 

4. Các hỗ trợ khác theo quy ñịnh hiện hành về chính sách hỗ trợ của tỉnh. 

ðiều 12. Hỗ trợ phát triển thương hiệu và cải thiện khả năng thương mại hóa 
sản phẩm 

1. Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng 
nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn ñịa lý ñối với các ñặc sản, sản phẩm làng nghề, sản 
phẩm ñặc thù của ñịa phương,… 

2. Hỗ trợ xây dựng kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; 

3. Hỗ trợ chuẩn hóa hệ thống quy cách nhãn mác, bộ nhận diện nhãn chung cho 
các sản phẩm ñặc sản của Huế; 

4. Hỗ trợ thiết kế nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu (nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, 
kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm chủ lực); 
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5. Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xuất 
xứ sản phẩm,…; 

6. Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công 
nghiệp nông thôn, sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

7. Các hỗ trợ khác theo quy ñịnh hiện hành về chính sách hỗ trợ của tỉnh. 

ðiều 13. Hỗ trợ phát triển thị trường và khuyến công, khuyến nông 

1. Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý sản xuất kinh doanh cho các chủ cơ sở; 
hỗ trợ lập và triển khai kế hoạch tiếp thị - kinh doanh, xây dựng và quản lý hệ thống 
phân phối. 

2. Tổ chức ñào tạo, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, phát triển kênh phân phối, 
ñào tạo huấn luyện về năng lực quản trị thương hiệu ñặc sản, kỹ năng kết nối kinh 
doanh, kỹ năng bán hàng,… 

3. Hỗ trợ và triển khai các biện pháp truyền thông quảng bá, phát triển sản phẩm, 
lập kế hoạch tiếp thị, bán hàng; lập kế hoạch và triển khai truyền thông cho dự án và 
các thương hiệu sản phẩm ñược chọn. Hỗ trợ tổ chức triển lãm giới thiệu ñặc sản Huế 
ra nước ngoài; hỗ trợ tham gia chương trình quảng bá xúc tiến du lịch, hội chợ du lịch 
ở trong và ngoài nước, các chương trình, hoạt ñộng kết nối kinh doanh với hệ thống 
phân phối trong và ngoài nước. 

4. Hỗ trợ ñăng ký nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực ra nước ngoài. 

5. Hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị.  

6. Các hỗ trợ khác theo quy ñịnh hiện hành về chính sách hỗ trợ của tỉnh. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 14. Trách nhiệm thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ): 

a) Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, ñịa phương tổ chức, khảo sát, 
ñánh giá và xét chọn sản phẩm chủ lực, báo cáo Ban Chỉ ñạo và Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, công nhận sản phẩm ñạt tiêu chí về sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; 

b) Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch ñể 
triển khai thực hiện lựa chọn sản phẩm chủ lực của ñịa phương gắn với Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ñề xuất ñiều chỉnh, bổ sung các cơ 
chế, chính sách có liên quan nhằm tăng cường hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 
khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ñể hỗ trợ phát triển các sản phẩm 
chủ lực; 
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d) Phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ 
sở sản xuất, hộ kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; 
triển khai áp dụng kết quả các ñề tài nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực trên thị trường 
trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ xây dựng và phát triển 
thương hiệu và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao giá trị, 
tăng sức cạnh tranh và cải thiện khả năng thương mại hóa của các sản phẩm chủ lực; 

ñ) Tổng hợp, ñánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và ñề 
xuất sửa ñổi, bổ sung Bộ tiêu chí khi cần thiết. 

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương: 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu ñề xuất các chính sách về 

khuyến công, thương mại; phân tích tìm hiểu các thị trường tiêu thụ, thúc ñẩy xuất 
khẩu sản phẩm chủ lực;  

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành hỗ trợ quảng bá, phát triển thị trường cho các 
sản phẩm chủ lực của tỉnh; khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến 
nông, lâm, thủy sản gắn với ñẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chủ lực; 

c) Tổ chức quản lý việc sử dụng có hiệu quả con dấu nhận diện hàng thủ công 
mỹ nghệ Huế và con dấu nhận diện ñặc sản Huế. 

3. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường: Kiểm soát chặt chẽ thị trường, xử lý 
nghiêm hoạt ñộng buôn lậu và gian lận trong thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chủ lực.  

4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố Huế rà soát, bổ sung, xây dựng mới các kế hoạch phát triển vùng 
nguyên liệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

b) Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch ñể triển 
khai thực hiện lựa chọn sản phẩm chủ lực của ñịa phương gắn với Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

5. Trách nhiệm của Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các ñơn vị liên quan ñể 
hướng dẫn, thẩm ñịnh kế hoạch kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực, lồng 
ghép vào các Chương trình, Kế hoạch hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Sở Kế hoạch và ðầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan huy 
ñộng, lồng ghép nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác ñể thực hiện Kế 
hoạch phát triển sản phẩm chủ lực ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp các giải 
pháp kỹ thuật khắc phục và kiểm soát ô nhiễm môi trường, tư vấn cho doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh các dây chuyền máy móc, thiết bị xử lý ô nhiễm môi 
trường nhằm giúp doanh nghiệp ñạt các tiêu chuẩn cho phép về môi trường; Hướng 
dẫn các thủ tục ñăng ký và chứng nhận ñạt tiêu chuẩn môi trường cho doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm chủ lực. 
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8. Sở Du lịch: Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố Huế trong việc lựa chọn, quảng bá sản phẩm chủ lực gắn với phát triển 
du lịch và dịch vụ trên ñịa bàn. 

9. Các sở, ban, ngành khác:  
a) Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền ñược giao; phối hợp với 

Sở Khoa học và Công nghệ trong tổ chức thực hiện Quy ñịnh này; tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn ñề liên quan lĩnh vực của ngành mình quản lý, 
giải quyết các vướng mắc ñể thực hiện Quy ñịnh có hiệu quả. 

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố Huế trong việc lựa chọn sản phẩm chủ lực gắn theo chức năng quản lý của mình. 

10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: 
a) Căn cứ quy ñịnh tại Chương II về Bộ tiêu chí và cách thức lựa chọn sản phẩm 

chủ lực cấp huyện của Quy ñịnh này, tổ chức thực hiện rà soát, lựa chọn sản phẩm 
chủ lực của ñịa phương và ñề xuất danh mục lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh.  

b) Tăng cường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác chỉ ñạo 
phát triển tài sản trí tuệ ñối với các sản phẩm chủ lực của ñịa phương; có chính sách 
hỗ trợ từ ngân sách ñịa phương gắn với các chương trình, chính sách của tỉnh nhằm 
khuyến khích phát triển sản xuất kịp thời và hiệu quả. 

c) Xây dựng kế hoạch hoặc ñề án triển khai và phê duyệt sản phẩm chủ lực cấp 
huyện cho giai ñoạn 2021-2025. 

d) Hằng năm bố trí, sử dụng nguồn kinh phí khoa học và công nghệ của huyện, 
thị xã, thành phố Huế ñể tổ chức triển khai, thực hiện việc lựa chọn sản phẩm chủ lực 
cấp huyện. 

11. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
a) Thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Nhà nước; ñẩy mạnh 

liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; ñầu tư ñổi mới quy trình 
sản xuất, công nghệ và thiết bị ñể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng 
tài nguyên. 

b) Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ nhằm tăng 
cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực. 

ðiều 15. Sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh quy ñịnh 
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này nếu gặp vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi 
về Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.    
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Phụ lục 1 
BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Tổng 
ñiểm 

của các 
tiêu chí 

Ghi chú 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, nguồn 
cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

  10   

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6     

  Có vùng nguyên liệu ñến 5 ha ñược tính 1 ñiểm, cứ 
tăng lên 2 ha ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 6 ñiểm, không có vùng nguyên liệu không 
có ñiểm. 

      

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, chất 
lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2     

  Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng nguyên liệu, chất 
lượng nguyên liệu bảo ñảm ñược tính 2 ñiểm, thiếu 1 
trong 2 yếu tố trừ 1 ñiểm, thiếu cả 2 yếu tố không có 
ñiểm 

      

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2     

  Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch ñược tính 2 
ñiểm, không phù hợp không có ñiểm 

      

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm   20   

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5     

a) ðối với nhóm thực phẩm.       

  - ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 250 ha ñối 
với cây lương thực; ñạt diện tích 50 ha ñối với các loại 
cây thực phẩm, cây có múi (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 
20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 
ñiểm. 

    ** Diện tích trồng 
lúa, ngô bình quân 
của mỗi huyện là 
931 ha; Diện tích 
trồng cây có múi/rau 
ñậu các loại bình 
quân của mỗi huyện 
là 165/670 ha; 

  - ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 200.000 con 
ñối với gia cầm; 20.000 con ñối với gia súc (ñược tính 
2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 5 ñiểm. 

    ** Số lượng gà/vịt 
bình quân của mỗi 
huyện là 220/83 
nghìn con; Số lượng 
trâu/bò/heo bình 
quân của mỗi huyện 
là 2490/3730/22850 
con; 
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Tổng 
ñiểm 

của các 
tiêu chí 

Ghi chú 

  - Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 200 tấn (ñược tính 
2 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 5 ñiểm. 

    ** Sản lượng thủy 
hải sản bình quân và 
thấp nhất của các 
huyện ven biển là 
7470/2023 tấn; 

  - Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế biến, lấy 
tổng vốn ñầu tư ban ñầu 5 tỷ ñồng làm chuẩn ñược tính 
2 ñiểm, cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 5 ñiểm. 

      

b) ðối với các nhóm sản phẩm khác       

  Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng của các 
sản phẩm cùng nhóm ngành trên ñịa bàn (ñược tính 2 
ñiểm), cứ tăng thêm 5% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 5 ñiểm. 

      

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8     

  Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng giá trị do sản 
phẩm ñó tạo ra). GTSX của sản phẩm ñạt 10 tỷ 
ñồng/năm trở lên ñược tính 5 ñiểm, cứ tăng thêm 5 tỷ 
ñồng/năm thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 8 ñiểm. 

      

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc sản 
phẩm OCOP 

2     

  Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp ñổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp khởi 
nghiệp hoặc là sản phẩm OCOP ñược tính 2 ñiểm. 

      

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi giá trị:       

  Có sự tham gia của từ 1 ñến 2 doanh nghiệp/HTX/cơ sở 
SXKD có ñăng ký hoạt ñộng (gọi tắt là cơ sở) ñược 2 
ñiểm, từ 2 ñến 4 cơ sở ñược tính 3 ñiểm, trên 4 cơ sở 
ñược tính 5 ñiểm, không có cơ sở tham gia vào chuỗi 
không có ñiểm 

5     

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất 

  12   

1. Thiết bị, công nghệ:       

a) Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ 1.000 
USD ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng 1.000 USD thì cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 2 ñiểm, nhỏ hơn 
1.000USD không có ñiểm. 

2     

b) Có từ 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm có 
xuất xứ từ các nước G7, Hàn Quốc ñược 2 ñiểm; từ các 
nước còn lại 1 ñiểm. 

2     
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c) Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị sản phẩm nhỏ 
hơn hoặc ước bằng mức trung bình chung trong nước 
ñược tính 1 ñiểm, cao hơn trên 20% không có ñiểm. 

1     

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:       

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng hoặc ñại học 
trở lên >10% trong tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 5% 
ñến dưới 10% ñược 2 ñiểm; từ 5% trở xuống ñược 1 
ñiểm. 

3     

b) Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở lên) trên 
20% trong tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 10% ñến 20% 
ñược 2 ñiểm; từ 10% trở xuống ñược 1 ñiểm, 0% là 
không ñiểm. 

3     

3. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển ñổi số:       

  Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin và chuyển ñổi 
số phục vụ sản xuất và quản lý ñược tính 1 ñiểm, không 
có không tính ñiểm 

1     

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

  18   

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 6     

a) ðối với nhóm thực phẩm.       

  - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản 
xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ, quy trình thực 
hành chăn nuôi tốt cho gia súc, gia cầm theo VietGAHP) 
cho tối thiểu 20% diện tích (ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 
10% diện tích áp dụng theo quy trình trên ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp 
dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

      

  - Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản xuất nông 
nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP...) cho tối thiểu 10% 
tổng ñàn (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 20% tổng ñàn theo quy 
trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

      

  - Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy phạm sản xuất, 
khai thác tốt, thân thiện với môi trường ñược công nhận 
cho ít nhất 10% tổng sản lượng (ñược tính 2 ñiểm), cứ 
tăng 20% sản lượng theo quy trình trên thì cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

      

  Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng các hệ thống 
quản lý chất lượng ñược công nhận (HACCP, GMP, 
ISO,...) ñược tính 6 ñiểm; không áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng, không có ñiểm. 
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b) ðối với nhóm sản phẩm khác       

  Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến ñược công 
nhận cho tối thiểu 10% tổng sản lượng, dịch vụ (ñược 2 
ñiểm), cứ tăng 20% sản lượng theo quy trình trên thì 
cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

      

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp quy; 
Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm: 

 6     

a) Sản phẩm có gắn mã số, mã vạch ñược tính 2 ñiểm 2     

b) Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc hợp quy ñược 
tính 2 ñiểm, không công bố không có ñiểm 

2     

c) Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
ñược tính 2 ñiểm, không áp dụng không có ñiểm 

2     

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, kiểu 
dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, giống 
cây trồng mới), mẫu mã, kiểu dáng ñẹp 

 6     

a) ðã ñược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc ñược chuyển 
giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho 1 sản 
phẩm ñược sản xuất/văn bằng bảo hộ (hoặc Giấy chứng 
nhận chuyển giao, chuyển nhượng) ñược 2 ñiểm, có 
thêm 1 VBHH (hoặc GCN)/ 1 sản phẩm ñược sản xuất 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 4 ñiểm 

4     

b) Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược người tiêu 
dùng ưa chuộng ñược tính 2 ñiểm 

2     

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ   15   

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong nước:       

a) Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường ngoại tỉnh 
chiếm tỷ trọng từ 20% tổng sản lượng/năm trở lên ñược 
tính 3 ñiểm, không tiêu thụ ñược ngoại tỉnh không có 
ñiểm. 

3     

b) Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân phối hiện 
ñại (trung tâm thương mại, siêu thị...) ñạt 10% tổng sản 
lượng trở lên, ñược 2 ñiểm; không ñạt không có ñiểm. 

2     

2. Tham gia một số khâu của chuỗi liên kết giá trị sản 
phẩm: 

      

  Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu của chuỗi liên 
kết (thông qua hợp ñồng liên kết sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm) chiếm tỷ lệ 10% trong tổng giá trị sản phẩm ñó 
(ñược tính 1 ñiểm); cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3     
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3. Khả năng xuất khẩu:       

  Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 2 ñiểm. 
Sản phẩm có sản lượng xuất khẩu ñạt 5% tổng sản 
lượng/năm ñược tính 3 ñiểm, cứ tăng 20% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

5     

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường:       

  Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa phương tạo 
ñược lợi thế cạnh tranh riêng ñược tính 2 ñiểm, không 
có không tính ñiểm. 

2     

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội và 
môi trường 

  25   

1 Nộp ngân sách        

  Nộp ngân sách ñạt 100 triệu ñồng/năm/cơ sở/ñịa bàn 
ñược tính 1 ñiểm, cứ thêm 100 triệu ñồng/năm ñược 
cộng thêm 1 ñiểm, tối ña không quá 3 ñiểm 

3     

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác cùng 
phát triển: 

      

a) Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính ñầu vào là 
nguyên liệu, vật liệu ñược sản xuất, khai thác trong tỉnh 
(ñược tính 2 ñiểm); nếu sử dụng nguyên liệu sản xuất ở 
trong và ngoài tỉnh ñược 1 ñiểm, sử dụng 100% nguyên 
liệu nhập khẩu không có ñiểm. 

2     

b) Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược sử dụng 
làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến với sản 
lượng ñạt 200 tấn/năm trở lên (ñược 1 ñiểm), cứ tăng 
50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
3 ñiểm. 

3     

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát triển dịch 
vụ du lịch 

      

  - Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với các tuyến 
ñiểm du lịch ñược 1 ñiểm; không ñạt không có ñiểm. 

1     

  - Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch sinh thái, 
mang bản sắc ñặc trưng của ñịa phương ñược 1 ñiểm; 
không ñạt không có ñiểm 

1     

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và các 
khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

      

  - Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 05 lao 
ñộng ñịa phương ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng thêm 05 lao 
ñộng cho SX chế biến) ñược cộng 1 ñiểm; nhưng tối ña 
không quá 5 ñiểm; không ñạt mức tối thiểu không có 
ñiểm. 

5     
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  - Thu nhập bình quân cho người lao ñộng tối thiểu ñạt 3 
triệu ñồng/người/tháng ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng thêm 
1 triệu ñồng/người/tháng ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm, không ñạt mức tối thiểu 
không có ñiểm. 

3     

  - ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người 
lao ñộng ñược 2 ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

2     

4. Bảo vệ môi trường       

  Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các quy ñịnh 
về bảo vệ môi trường (ñược tính 2 ñiểm); Không thực 
hiện ñúng hoặc không ñầy ñủ không có ñiểm. 

2     

5. Các hình thức ñược vinh danh:       

  Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng Việt Nam 
chất lượng cao, sản phẩm tiêu biểu cấp Quốc gia (ñược 
tính 3 ñiểm); sản phẩm ñược tặng Cúp, sản phẩm tiêu 
biểu cấp tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); sản phẩm tiêu biểu 
cấp huyện, thị xã, thành phố; các sản phẩm của các ñơn 
vị ñược chứng nhận doanh nghiệp thân thiện với môi 
trường hoặc các sản phẩm ñược dán nhãn sinh thái 
(ñược tính 1 ñiểm); chưa ñược xét tặng không có ñiểm. 

3     

  TỔNG CỘNG 100 100   
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Biểu mẫu 1 - Phụ lục 1 

UBND………. (tên huyện/thị xã/thành phố)………….. 

BẢNG ðỀ XUẤT SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP HUYỆN 

(ðược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Tên sản phẩm: ……………………………. 

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

ðiểm 
ñánh 
giá 

Ghi chú  
(ghi số liệu 

của sản 
phẩm) 

I. 
Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, nguồn cung ứng ñầu 
vào của sản phẩm 

10      

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6     

  
Có vùng nguyên liệu ñến 5 ha ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng lên 2 ha 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm, không có 
vùng nguyên liệu không có ñiểm. 

      

2. 
Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, chất lượng nguyên 
liệu ñảm bảo...): 

2     

  
Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng nguyên liệu, chất lượng 
nguyên liệu bảo ñảm ñược tính 2 ñiểm, thiếu 1 trong 2 yếu tố trừ 
1 ñiểm, thiếu cả 2 yếu tố không có ñiểm 

      

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2     

  
Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch ñược tính 2 ñiểm, không 
phù hợp không có ñiểm 

      

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm  20     

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5     

a) ðối với nhóm thực phẩm.       

  

- ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 250 ha ñối với cây 
lương thực; ñạt diện tích 50 ha ñối với các loại cây thực phẩm, cây 
có múi (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

      

  
- ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 200.000 con ñối với gia 
cầm; 20.000 con ñối với gia súc (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

      

  
- Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 200 tấn (ñược tính 2 ñiểm), cứ 
tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

      

  
Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế biến, lấy tổng vốn ñầu tư 
ban ñầu 5 tỷ ñồng làm chuẩn ñược tính 2 ñiểm, cứ tăng 20% ñược 
cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 
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b) ðối với các nhóm sản phẩm khác       

  
Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng của các sản phẩm 
cùng nhóm ngành trên ñịa bàn (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng thêm 
5% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

      

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8     

  

Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng giá trị do sản phẩm ñó 
tạo ra). GTSX của sản phẩm ñạt 10 tỷ ñồng/năm trở lên ñược tính 
5 ñiểm, cứ tăng thêm 5 tỷ ñồng/năm thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 8 ñiểm. 

      

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc sản phẩm OCOP 2     

  
Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng ñổi mới sáng tạo của các 
doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc sản phẩm OCOP ñược tính 2 ñiểm. 

      

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi giá trị:       

  

Có sự tham gia của từ 1 ñến 2 doanh nghiệp/HTX/cơ sở SXKD có 
ñăng ký hoạt ñộng (gọi tắt là cơ sở) ñược 2 ñiểm, từ 2 ñến 4 cơ sở 
ñược tính 3 ñiểm, trên 4 cơ sở ñược tính 5 ñiểm, không có cơ sở 
tham gia vào chuỗi không có ñiểm 

5     

III. 
Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất 

 12     

1. Thiết bị, công nghệ:       

a) 
Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ 1.000 USD ñược 
tính 1 ñiểm, cứ tăng 1.000 USD thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối 
ña không quá 2 ñiểm, nhỏ hơn 1.000 USD không 

2     

b) 
Có từ 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm có xuất xứ từ 
các nước G7, Hàn Quốc ñược 2 ñiểm, từ các nước còn lại 1 ñiểm. 

2     

c) 
Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị sản phẩm nhỏ hơn hoặc 
ước bằng mức trung bình trong nước ñược tính 1 ñiểm, cao hơn 
trên 20% không có ñiểm. 

1     

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:       

a) 
Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng hoặc ñại học trở lên 
>10% trong tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 5% ñến dưới 10% ñược 
2 ñiểm; từ 5% trở xuống ñược 1 ñiểm. 

3     

b) 
Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở lên) trên 20% trong 
tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 10% ñến 20% ñược 2 ñiểm; từ 10% 
trở xuống ñược 1 ñiểm, tỷ lệ 0% là không ñiểm. 

3     

3. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển ñổi số:       

  
Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin và chuyển ñổi số phục 
vụ sản xuất và quản lý ñược tính 1 ñiểm, không có không tính 
ñiểm 

1     
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IV. 
Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

 18     

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 6     
a) ðối với nhóm thực phẩm.       

  

- Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản xuất nông 
nghiệp tốt (VietGap, hữu cơ, quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho 
gia súc, gia cầm theo VietGAHP) cho tối thiểu 20% diện tích 
(ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 10% diện tích áp dụng theo quy trình 
trên ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào.,không có ñiểm. 

      

  

- Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAHP, VietGap,...) cho tối thiểu 10% tổng ñàn (ñược 2 ñiểm), 
cứ tăng 20% tổng ñàn theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, 
không có ñiểm. 

      

  

- Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy phạm sản xuất, khai thác 
tốt, thân thiện với môi trường ñược công nhận cho ít nhất 10% 
tổng sản lượng (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% sản lượng theo 
quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

      

  
- Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng các hệ thống quản lý 
chất lượng ñược công nhận (HACCP, GMP, ISO,...) ñược tính 
6 ñiểm; không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, không có ñiểm. 

      

b) ðối với nhóm sản phẩm khác       

  

Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến ñược công nhận cho 
tối thiểu 10% tổng sản lượng, dịch vụ (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 20% 
sản lượng theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

      

2 
Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp quy; Áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm: 

      

a) Sản phẩm có gắn mã số, mã vạch ñược tính 2 ñiểm; 2     

b) 
Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc hợp quy ñược tính 2 
ñiểm, không công bố không có ñiểm 

2     

c) 
Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc ñược tính 2 
ñiểm, không áp dụng không có ñiểm 

2     

3. 
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, kiểu dáng công 
nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng mới), mẫu 
mã, kiểu dáng ñẹp 

      

a) 

ðã ñược bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ hoặc ñược chuyển giao, 
chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho 1 sản phẩm ñược sản 
xuất/văn bằng bảo hộ (hoặc Giấy chứng nhận chuyển giao, chuyển 
nhượng) ñược 2 ñiểm, có thêm 1 VBHH (hoặc GCN)/ 1 sản phẩm 
ñược sản xuất ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
4 ñiểm 

4     
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b) 
Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược người tiêu dùng ưa 
chuộng ñược tính 2 ñiểm 

2     

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ  15     

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong nước:       

a) 
Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường ngoại tỉnh chiếm tỷ 
trọng từ 20% tổng sản lượng/năm trở lên ñược tính 3 ñiểm, không 
tiêu thụ ñược ngoại tỉnh không có ñiểm. 

3     

b) 
Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân phối hiện ñại (trung 
tâm thương mại, siêu thị...) ñạt 10% tổng sản lượng trở lên, ñược 2 
ñiểm; không ñạt không có ñiểm. 

2     

2. Tham gia một số khâu của chuỗi liên kết giá trị sản phẩm:       

  

Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu của chuỗi liên kết (thông 
qua hợp ñồng liên kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm) chiếm tỷ lệ 
10% trong tổng giá trị sản phẩm ñó (ñược tính 1 ñiểm); cứ tăng 
20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3     

3. Khả năng xuất khẩu:       

  

Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 2 ñiểm. Sản phẩm có 
sản lượng xuất khẩu ñạt 5% tổng sản lượng/năm ñược tính 3 ñiểm, 
cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
5 ñiểm. 

5     

4. Khả năng cạnh tranh trên thị trường:       

  
Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa phương tạo ñược lợi 
thế cạnh tranh riêng ñược tính 2 ñiểm, không có không có ñiểm. 

2     

VI. Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường  25     

1. Nộp ngân sách       

  
Nộp ngân sách ñạt 100 triệu ñồng/năm/cơ sở/ñịa bàn ñược tính 1 
ñiểm, cứ thêm 100 triệu ñồng/năm ñược cộng thêm 1 ñiểm, tối ña 
không quá 3 ñiểm 

3     

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển:       

a) 

Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính ñầu vào là nguyên liệu, 
vật liệu ñược sản xuất, khai thác trong tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); nếu 
sử dụng nguyên liệu sản xuất ở trong và ngoài tỉnh ñược 1 ñiểm, 
sử dụng 100% nguyên liệu nhập khẩu không có ñiểm. 

2     

b) 

Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược sử dụng làm nguyên 
liệu cho công nghiệp chế biến với sản lượng ñạt 200 tấn/năm trở 
lên (ñược 1 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối 
ña không quá 3 ñiểm. 

3     
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

ðiểm 
ñánh 
giá 

Ghi chú  
(ghi số liệu 

của sản 
phẩm) 

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát triển dịch vụ du lịch       

  
- Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với các tuyến ñiểm du 
lịch ñược 1 ñiểm; không ñạt không có ñiểm. 

1     

  
- Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch sinh thái, mang bản sắc 
ñặc trưng của ñịa phương ñược 1 ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

1     

3. 
Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và các khoản ñóng góp 
xã hội, từ thiện: 

      

  

- Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 05 lao ñộng ñịa 
phương ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng thêm 05 lao ñộng ñược cộng 1 
ñiểm; nhưng tối ña không quá 5 ñiểm; không ñạt mức tối thiểu 
không có ñiểm. 

5     

  

- Thu nhập bình quân cho người lao ñộng tối thiểu ñạt 3 triệu 
ñồng/người/tháng ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng thêm 1 triệu 
ñồng/người/tháng ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
3 ñiểm, không ñạt mức tối thiểu không có ñiểm. 

3     

  
- ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao ñộng 
ñược 2 ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

2     

4. Bảo vệ môi trường       

  
Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các quy ñịnh về bảo vệ 
môi trường (ñược tính 2 ñiểm); Không thực hiện ñúng hoặc không 
ñầy ñủ không có ñiểm. 

2     

5. Các hình thức ñược vinh danh:       

  

Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng 
cao, sản phẩm tiêu biểu cấp Quốc gia (ñược tính 3 ñiểm); sản 
phẩm ñược tặng Cúp, sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh (ñược tính 2 
ñiểm); sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, thị xã, thành phố; các sản 
phẩm của các ñơn vị ñược chứng nhận doanh nghiệp thân thiện với 
môi trường hoặc các sản phẩm ñược dán nhãn sinh thái (ñược tính 
1 ñiểm); chưa ñược xét tặng không có ñiểm 

3     

  TỔNG CỘNG 100     
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Biểu mẫu 2 - Phụ lục 1 
BẢNG ðÁNH GIÁ LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC ... (tên huyện/thị xã/thành 

phố).... 

(ðược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 
Sản phẩm 

…. 

Ghi chú 
ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, 
nguồn cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

            

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6           

  Có vùng nguyên liệu ñến 5 ha ñược tính 1 ñiểm, 
cứ tăng lên 2 ha ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 6 ñiểm, không có vùng nguyên 
liệu 

            

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, 
chất lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2           

  Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng nguyên 
liệu, chất lượng nguyên liệu bảo ñảm ñược tính 2 
ñiểm, thiếu 1 trong 2 yếu tố trừ 1 ñiểm, thiếu cả 2 
yếu tố không có ñiểm 

            

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2           

  Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch ñược 
tính 2 ñiểm, không phù hợp không có ñiểm 

            

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm             

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5           

a) ðối với nhóm thực phẩm.             

  - ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 250 
ha ñối với cây lương thực; ñạt diện tích 50 ha ñối 
với các loại cây thực phẩm, cây có múi (ñược tính 
2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 5 ñiểm 

            

  - ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 200.000 
con ñối với gia cầm; 20.000 con ñối với gia súc 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

            

  Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 200 tấn (ñược 
tính 2 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 
Sản phẩm 

…. 

Ghi chú 
ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

  Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế biến, lấy 
tổng vốn ñầu tư ban ñầu 5 tỷ ñồng làm chuẩn 
ñược tính 2 ñiểm, cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

            

b) ðối với các nhóm sản phẩm khác             

  Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng của 
các sản phẩm cùng nhóm ngành trên ñịa bàn 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng thêm 5% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

            

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm  8           

  Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng giá trị 
do sản phẩm ñó tạo ra). GTSX của sản phẩm ñạt 
10 tỷ ñồng/năm trở lên ñược tính 5 ñiểm, cứ tăng 
thêm 5 tỷ ñồng/năm thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 8 ñiểm. 

            

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc 
sản phẩm OCOP 

2           

  Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng ñổi mới 
sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc 
sản phẩm OCOP ñược tính 2 ñiểm. 

            

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi 
giá trị: 

            

  Có sự tham gia của từ 1 ñến 2 doanh nghiệp/ 
HTX/cơ sở SXKD có ñăng ký hoạt ñộng (gọi tắt 
là cơ sở) ñược 2 ñiểm, từ 2 ñến 4 cơ sở ñược tính 
3 ñiểm, trên 4 cơ sở ñược tính 5 ñiểm, không có 
cơ sở tham gia vào chuỗi không có ñiểm 

5           

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

            

1. Thiết bị, công nghệ:             

a) Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ 
1.000 USD ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng 1.000 USD 
thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 2 
ñiểm, nhỏ hơn 1.000 USD không có ñiểm. 

2           

b) Có từ 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm 
có xuất xứ từ các nước G7, Hàn Quốc ñược 2 
ñiểm, từ các nước còn lại 1 ñiểm. 

2           
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 
Sản phẩm 

…. 

Ghi chú 
ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

c) Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị sản 
phẩm nhỏ hơn hoặc ước bằng mức trung bình 
trong nước ñược tính 1 ñiểm, cao hơn trên 20% 
không có ñiểm. 

1           

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:             

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng hoặc 
ñại học trở lên >10% trong tổng số ñược 3 ñiểm; 
từ trên 5% ñến dưới 10% ñược 2 ñiểm; từ 5% trở 
xuống ñược 1 ñiểm. 

3           

b) Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở lên) 
trên 20% trong tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 10% 
ñến 20% ñược 2 ñiểm; từ 10% trở xuống ñược 1 
ñiểm, tỷ lệ 0% là không ñiểm. 

3           

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển ñổi 
số: 

            

  Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hoặc 
chuyển ñổi số phục vụ sản xuất và quản lý ñược 
tính 1 ñiểm, không ứng dụng không có ñiểm 

1           

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. 

            

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 6           

a) ðối với nhóm thực phẩm.             

  - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap, hữu cơ, 
quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho gia súc, gia 
cầm theo VietGAHP) cho tối thiểu 20% diện tích 
(ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 10% diện tích áp 
dụng theo quy trình trên ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

            

  - Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản 
xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP...) cho tối thiểu 
10% tổng ñàn (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 20% tổng 
ñàn theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

            



CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 24-10-2021 27

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 
Sản phẩm 

…. 
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huyện 
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phẩm 
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của 
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tiết 
của 
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phẩm 

  - Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy phạm sản 
xuất, khai thác tốt, thân thiện với môi trường 
ñược công nhận cho ít nhất 10% tổng sản lượng 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% sản lượng theo 
quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, 
không có ñiểm. 

            

  - Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng các 
hệ thống quản lý chất lượng ñược công nhận 
(HACCP, GMP, ISO,...) ñược tính 6 ñiểm; không 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, không có 

            

b) ðối với nhóm sản phẩm khác             

  Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến 
ñược công nhận cho tối thiểu 10% tổng sản 
lượng, dịch vụ (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 20% sản 
lượng theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

            

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp 
quy; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc  

            

a) Sản phẩm có gan mã số, mã vạch ñược tính 2 ñiểm 2           

b) Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc hợp quy 
ñược tính 2 ñiểm, không công bố không có ñiểm 

2           

c) Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc ñược tính 2 ñiểm, không áp dụng không có 
ñiểm 

2           

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, …)             

a) ðã ñược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc ñược 
chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ 
cho 1 sản phẩm ñược sản xuất /văn bằng bảo hộ 
(hoặc Giấy chứng nhận chuyển giao, chuyển 
nhượng) ñược 2 ñiểm, có thêm 1 VBHH (hoặc 
GCN)/ 1 sản phẩm ñược sản xuất ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 4 ñiểm 

4           

b) Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược người 
tiêu dùng ưa chuộng ñược tính 2 ñiểm 

2           
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V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ             

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong 
nước 

            

a) Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường ngoại 
tỉnh chiếm tỷ trọng từ 20% tổng sản lượng/năm 
trở lên ñược tính 3 ñiểm, không tiêu thụ ñược 
ngoại tỉnh không có ñiểm. 

3           

b) Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân phối 
hiện ñại (trung tâm thương mại, siêu thị...) ñạt 
10% tổng sản lượng trở lên, ñược 2 ñiểm; không 
có không tính ñiểm. 

2           

2. Tham gia một số khâu của chuỗi liên kết giá trị 
sản phẩm: 

            

  Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu của chuỗi 
liên kết (thông qua hợp ñồng liên kết sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm) chiếm tỷ lệ 10% trong tổng 
giá trị sản phẩm ñó (ñược tính 1 ñiểm); cứ tăng 
20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 3 ñiểm. 

3           

3. Khả năng xuất khẩu:             

  Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 2 
ñiểm. Sản phẩm có sản lượng xuất khẩu ñạt 5% 
tổng sản lượng/năm ñược tính 3 ñiểm, cứ tăng 
20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 5 ñiểm. 

5           

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường:             

  Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa 
phương tạo ñược lợi thế cạnh tranh riêng ñược 
tính 2 ñiểm, không có không tính ñiểm. 

 2           

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội 
và môi trường 

            

1 Nộp ngân sách             

  Nộp ngân sách ñạt 100 triệu ñồng/năm/cơ sở/ñịa 
bàn ñược tính 1 ñiểm, cứ thêm 100 triệu 
ñồng/năm ñược cộng thêm 1 ñiểm, tối ña không 
quá 3 ñiểm 

3           
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 
Sản phẩm 

…. 

Ghi chú 
ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác 
cùng phát triển: 

            

a) Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính ñầu 
vào là nguyên liệu, vật liệu ñược sản xuất, khai 
thác trong tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); nếu sử dụng 
nguyên liệu sản xuất ở trong và ngoài tỉnh ñược 1 
ñiểm, sử dụng 100% nguyên liệu nhập khẩu 
không có ñiểm. 

2           

b) Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược sử 
dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
với sản lượng ñạt 200 tấn/năm trở lên (ñược 1 
ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3           

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát triển 
dịch vụ du lịch 

            

  - Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với các 
tuyến ñiểm du lịch ñược 1 ñiểm; không ñạt không 
có ñiểm. 

1           

  - Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch sinh thái, 
mang bản sắc ñặc trưng của ñịa phương ñược 1 
ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

1           

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và các 
khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

            

  - Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 05 
lao ñộng ñịa phương ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng 
thêm 05 lao ñộng ñược cộng 1 ñiểm; nhưng tối ña 
không quá 5 ñiểm; không ñạt mức tối thiểu không 
có ñiểm. 

5           

  -Thu nhập bình quân cho người lao ñộng tối thiểu 
ñạt 2 triệu ñồng/người/ tháng ñược tính 1 ñiểm; 
cứ tăng thêm 1 triệu ñồng/người/tháng ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm, 
không ñạt mức tối thiểu không có ñiểm. 

3           

  - ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 
người lao ñộng ñược 2 ñiểm; không ñạt không có 
ñiểm 

2           
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
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của 
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4. Bảo vệ môi trường             

  Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các quy 
ñịnh về bảo vệ môi trường (ñược tính 2 ñiểm); 
Không thực hiện ñúng hoặc không ñầy ñủ không 
có ñiểm. 

2           

5. Các hình thức ñược vinh danh:             

  Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng Việt 
Nam chất lượng cao, sản phẩm tiêu biểu cấp 
Quốc gia (ñược tính 3 ñiểm); sản phẩm ñược tặng 
Cúp, sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh (ñược tính 2 
ñiểm); sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, thị xã, 
thành phố; các sản phẩm của các ñơn vị ñược 
chứng nhận doanh nghiệp thân thiện với môi 
trường hoặc các sản phẩm ñược dán nhãn sinh 
thái (ñược tính 1 ñiểm); chưa ñược xét tặng 
không có ñiểm. 

3           

  TỔNG CỘNG 100          
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Biểu mẫu 3 - Phụ lục 1 

UBND (tên huyện/thị xã/thành phố) 

DANH MỤC SẢN PHẨM CHỦ LỰC (tên huyện/thị xã/thành phố) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm 
tối ña 

Sản phẩm 1 
(…..) 

Sản phẩm 2 
(……) 

ðiểm 
ñánh giá 

trung 
bình 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

ðiểm 
ñánh giá 

trung 
bình 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, 
nguồn cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

          

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6         

  Có vùng nguyên liệu ñến 5 ha ñược tính 1 
ñiểm, cứ tăng lên 2 ha ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm, không có vùng 
nguyên liệu không có ñiểm. 

          

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, 
chất lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2         

  Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng nguyên 
liệu, chất lượng nguyên liệu bảo ñảm ñược tính 
2 ñiểm, thiếu 1 trong 2 yếu tố trừ 1 ñiểm, thiếu 
cả 2 yếu tố không có ñiểm 

          

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2         

  Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch ñược 
tính 2 ñiểm, không phù hợp không có ñiểm 

          

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm           

1 Quy mô sản xuất sản phẩm: 5         

a) ðối với nhóm thực phẩm.           

  - ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 250 
ha ñối với cây lương thực; ñạt diện tích 50 ha 
ñối với các loại cây thực phẩm, cây có múi 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

  - ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 
200.000 con ñối với gia cầm; 20.000 con ñối 
với gia súc (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 5 ñiểm. 

          

  - Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 200 tấn 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 
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STT Tiêu chí 
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bình 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

  - Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế biến, 
lấy tổng vốn ñầu tư ban ñầu 5 tỷ ñồng làm 
chuẩn ñược tính 2 ñiểm, cứ tăng họp giao ban 
Hệ thống thông tin báo cáo và tiến ñộ thực hiện 
ñề án phân cấp giải quyết TTHC 20% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

b) ðối với các nhóm sản phẩm khác           

  Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng 
của các sản phẩm cùng nhóm ngành trên ñịa 
bàn (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng thêm 5% ñược 
cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 
ñiểm. 

        1 

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8         

  Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng giá 
trị do sản phẩm ñó tạo ra). GTSX của sản phẩm 
ñạt 10 tỷ ñồng/năm trở lên ñược tính 5 ñiểm, cứ 
tăng thêm 5 tỷ ñồng/năm thì cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 8 ñiểm. 

          

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc 
Sản phẩm OCOP 

2         

  Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp hoặc là sản phẩm OCOP 
ñược tính 2 ñiểm. 

          

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong 
chuỗi giá trị: 

          

  Có sự tham gia của từ 1 ñến 2 doanh 
nghiệp/HTX/cơ sở SXKD có ñăng ký hoạt 
ñộng (gọi tắt là cơ sở) ñược 2 ñiểm, từ 2 ñến 4 
cơ sở ñược tính 3 ñiểm, trên 4 cơ sở ñược tính 5 
ñiểm, không có cơ sở tham gia vào chuỗi không 
có ñiểm 

5         

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

          

1. Thiết bị, công nghệ:           

a) Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ 
1.000 USD ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng 1.000 
USD thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 2 ñiểm, nhỏ hơn 1.000USD không có ñiểm. 

2         
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b) Có từ 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất sản 
phẩm có xuất xứ từ các nước G7, Hàn Quốc 
ñược 2 ñiểm; từ các nước còn lại 1 ñiểm. 

2         

c) Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị sản 
phẩm nhỏ hơn hoặc ước bằng mức trung bình 
chung trong nước ñược tính 1 ñiểm, cao hơn 
trên 20% không có ñiểm. 

1         

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:           

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng hoặc 
ñại học trở lên >10% trong tổng số ñược 3 
ñiểm; từ trên 5% ñến dưới 10% ñược 2 ñiểm; từ 
5% trở xuống ñược 1 ñiểm. 

3         

b) Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở lên) 
trên 20% trong tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 
10% ñến 20% ñược 2 ñiểm; từ 10% trở xuống 
ñược 1 ñiểm, tỷ lệ 0% là không ñiểm. 

3         

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển 
ñổi số: 

          

  Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hoặc 
chuyển ñổi số phục vụ sản xuất và quản lý ñược 
tính 1 ñiểm, không có không tính ñiểm 

1         

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. 

          

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 6         

a) ðối với nhóm thực phẩm.           

  - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu 
cơ, quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho gia 
súc, gia cầm theo VietGAHP) cho tối thiểu 
20% diện tích (ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 
10% diện tích áp dụng theo quy trình trên ñược 
cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

          

  - Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản 
xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP...) 
cho tối thiểu 10% tổng ñàn (ñược 2 ñiểm), cứ 
tăng 20% tổng ñàn theo quy trình trên thì cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 
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  - Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy phạm 
sản xuất, khai thác tốt, thân thiện với môi 
trường ñược công nhận cho ít nhất 10% tổng 
sản lượng (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% sản 
lượng theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

          

  Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng các 
hệ thống quản lý chất lượng ñược công nhận 
(HACCP, GMP, ISO,...) ñược tính 6 ñiểm; 
không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, 
không có ñiểm. 

          

b) ðối với nhóm sản phẩm khác           

  Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến 
ñược công nhận cho tối thiểu 10% tổng sản 
lượng, dịch vụ (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 20% sản 
lượng theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

          

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp 
quy; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
của sản phẩm: 

          

a) Sản phẩm có gắn mã số, mã vạch ñược tính 2 ñiểm 2         

b) Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc hợp 
quy ñược tính 2 ñiểm, không công bố không 
tính ñiểm 

2         

c) Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc ñược tính 2 ñiểm, không áp dụng không 
tính ñiểm 

2         

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải 
pháp hữu ích, giống cây trồng mới), mẫu mã, 
kiểu dáng ñẹp 

          

a) ðã ñược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc ñược 
chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí 
tuệ cho 1 sản phẩm ñược sản xuất /văn bằng 
bảo hộ (hoặc Giấy chứng nhận chuyển giao, 
chuyển nhượng) ñược 2 ñiểm, có thêm 1 
VBHH (hoặc GCN)/ 1 sản phẩm ñược sản xuất 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 4 ñiểm 

4         
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b) Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược 
người tiêu dùng ưa chuộng ñược tính 2 ñiểm 

2         

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ           

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong 
nước: 

          

a) Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường 
ngoại tỉnh chiếm tỷ trọng từ 20% tổng sản 
lượng/năm trở lên ñược tính 3 ñiểm, không tiêu 
thụ ñược ngoại tỉnh không có ñiểm. 

3         

b) Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân 
phối hiện ñại (trung tâm thương mại, siêu thị...) 
ñạt 10% tổng sản lượng trở lên, ñược 2 ñiểm; 
không ñạt không có ñiểm. 

2         

2. Tham gia một số khâu của chuỗi liên kết giá trị 
sản phẩm: 

          

  Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu của 
chuỗi liên kết (thông qua hợp ñồng liên kết sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm) chiếm tỷ lệ 10% 
trong tổng giá trị sản phẩm ñó (ñược tính 1 
ñiểm); cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3         

3. Khả năng xuất khẩu:           

  Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 2 
ñiểm. Sản phẩm có sản lượng xuất khẩu ñạt 5% 
tổng sản lượng/năm ñược tính 3 ñiểm, cứ tăng 
20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 5 ñiểm. 

5         

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường:           

  Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa 
phương tạo ñược lợi thế cạnh tranh riêng ñược 
tính 2 ñiểm, không có không tính ñiểm. 

2         

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã 
hội và môi trường 

          

1 Nộp ngân sách            

  Nộp ngân sách ñạt 100 triệu ñồng/năm/cơ 
sở/ñịa bàn ñược tính 1 ñiểm, cứ thêm 100 triệu 
ñồng/năm ñược cộng thêm 1 ñiểm, tối ña không 
quá 3 ñiểm 

3         
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STT Tiêu chí 
ðiểm 
tối ña 
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(…..) 

Sản phẩm 2 
(……) 
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bình 
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của sản 
phẩm 

ðiểm 
ñánh giá 

trung 
bình 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác 
cùng phát triển: 

          

a) Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính ñầu 
vào là nguyên liệu, vật liệu ñược sản xuất, khai 
thác trong tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); nếu sử dụng 
nguyên liệu sản xuất ở trong và ngoài tỉnh ñược 
1 ñiểm, sử dụng 100% nguyên liệu nhập khẩu 
không có ñiểm. 

2         

b) Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược sử 
dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
với sản lượng ñạt 200 tấn/năm trở lên (ñược 1 
ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3         

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát 
triển dịch vụ du lịch 

          

  - Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với 
các tuyến ñiểm du lịch ñược 1 ñiểm; không ñạt 
không có ñiểm. 

1         

  - Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch sinh 
thái, mang bản sắc ñặc trưng của ñịa phương 
ñược 1 ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

1         

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và 
các khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

          

  - Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 05 
lao ñộng ñịa phương ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng 
thêm 05 lao ñộng ñược cộng 1 ñiểm; nhưng tối 
ña không quá 5 ñiểm; không ñạt mức tối thiểu 
không có ñiểm. 

5         

  - Thu nhập bình quân cho người lao ñộng tối 
thiểu ñạt 3 triệu ñồng/người/tháng ñược tính 1 
ñiểm; cứ tăng thêm 1 triệu ñồng/người/tháng 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
3 ñiểm, không ñạt mức tối thiểu không có ñiểm. 

3         

  - ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
cho người lao ñộng ñược 2 ñiểm; không ñạt 
không có ñiểm 

2         

4. Bảo vệ môi trường           

  Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các 
quy ñịnh về bảo vệ môi trường (ñược tính 2 
ñiểm); Không thực hiện ñúng hoặc không ñầy 
ñủ không có ñiểm. 

2         
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5. Các hình thức ñược vinh danh:           

  Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng 
Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm tiêu biểu 
cấp Quốc gia (ñược tính 3 ñiểm); sản phẩm 
ñược tặng Cúp, sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh 
(ñược tính 2 ñiểm); sản phẩm tiêu biểu cấp 
huyện, thị xã, thành phố; các sản phẩm của các 
ñơn vị ñược chứng nhận doanh nghiệp thân 
thiện với môi trường hoặc các sản phẩm ñược 
dán nhãn sinh thái (ñược tính 1 ñiểm); chưa 
ñược xét tặng không có ñiểm. 

3         

  TỔNG CỘNG 100         
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Biểu mẫu 4 - Phụ lục 1 

UBND (tên huyện/thị xã/thành phố) 

DANH MỤC ðỀ XUẤT LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm tối 

ña 

Sản phẩm 1 
(….) 

Sản phẩm 2 
(….) 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, 
nguồn cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

          

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6         

  Có vùng nguyên liệu ñến 5 ha ñược tính 1 ñiểm, 
cứ tăng lên 2 ha ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 6 ñiểm, không 

          

2 Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, 
chất lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2         

  Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng nguyên 
liệu, chất lượng nguyên liệu bảo ñảm ñược tính 2 
ñiểm, thiếu 1 trong 2 yếu tố trừ 1 ñiểm, thiếu cả 
2 yếu tố không có ñiểm 

          

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2         

  Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch ñược 
tính 2 ñiểm, không phù hợp không có ñiểm 

          

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm           

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5         

a) ðối với nhóm thực phẩm.           

  - ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 250 
ha ñối với cây lương thực; ñạt diện tích 50 ha ñối 
với các loại cây thực phẩm, cây có múi (ñược 
tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

  ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 200.000 
con ñối với gia cầm; 20.000 con ñối với gia súc 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

  Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 200 tấn ñược 
tính 2 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 
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  - Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế biến, 
lấy tổng vốn ñầu tư ban ñầu 5 tỷ ñồng làm chuẩn 
ñược tính 2 ñiểm, cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

b) ðối với các nhóm sản phẩm khác           

  Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng của 
các sản phẩm cùng nhóm ngành trên ñịa bàn 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng thêm 5% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8         

  Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng giá trị 
do sản phẩm ñó tạo ra). GTSX của sản phẩm ñạt 
10 tỷ ñồng/năm trở lên ñược tính 5 ñiểm, cứ tăng 
thêm 5 tỷ ñồng/năm thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 8 ñiểm. 

          

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc 
sản phẩm OCOP 

2         

  Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng ñổi mới 
sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc 
sản phẩm OCOP ñược tính 2 ñiểm. 

          

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi 
giá trị: 

          

  Có sự tham gia của từ 1 ñến 2 doanh nghiệp/HTX/cơ 
sở SXKD có ñăng ký hoạt ñộng (gọi tắt là cơ sở) 
ñược 2 ñiểm, từ 2 ñến 4 cơ sở ñược tính 3 ñiểm, 
trên 4 cơ sở ñược tính 5 ñiểm, không có cơ sở 
tham gia vào chuỗi không có ñiểm 

5         

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

          

1. Thiết bị, công nghệ:           

a) Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ 
1.000 USD ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng 1.000 USD 
thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
2 ñiểm, nhỏ hơn 1.000 USD, không có ñiểm. 

2         

b) Có từ 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất sản 
phẩm có xuất xứ từ các nước G7, Hàn Quốc 
ñược 2 ñiểm; từ các nước còn lại 1 ñiểm. 

2         
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c) Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị sản 
phẩm nhỏ hơn hoặc ước bằng mức trung bình 
chung trong nước ñược tính 1 ñiểm, cao hơn trên 
20% không có ñiểm. 

1         

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:           

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng hoặc 
ñại học trở lên >10% trong tổng số ñược 3 ñiểm; 
từ trên 5% ñến dưới 10% ñược 2 ñiểm; từ 5% trở 
xuống ñược 1 ñiểm. 

3         

b) Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở lên) 
trên 20% trong tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 10% 
ñến 20% ñược 2 ñiểm; từ 10% trở xuống ñược 1 
ñiểm, tỷ lệ 0% là không ñiểm. 

3         

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển ñổi 
số: 

          

  Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hoặc 
chuyển ñổi số phục vụ sản xuất và quản lý ñược 
tính 1 ñiểm, không có không tính ñiểm 

1         

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. 

          

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 6         

a) ðối với nhóm thực phẩm.           

  - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap, hữu cơ, 
quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho gia súc, gia 
cầm theo VietGAHP) cho tối thiểu 20% diện tích 
(ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 10% diện tích áp 
dụng theo quy trình trên ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

          

  - Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản 
xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP, VietGap,...) 
cho tối thiểu 10% tổng ñàn (ñược 2 ñiểm), cứ 
tăng 20% tổng ñàn theo quy trình trên thì cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 
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  - Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy phạm sản 
xuất, khai thác tốt, thân thiện với môi trường 
ñược công nhận cho ít nhất 10% tổng sản lượng 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% sản lượng theo 
quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, 
không có ñiểm. 

          

  - Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng các 
hệ thống quản lý chất lượng ñược công thận 
(HACCP, GMP, ISO,...) ñược tính 6 ñiểm; 
không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, 
không có ñiểm. 

          

b) ðối với nhóm sản phẩm khác           

  Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến 
ñược công nhận cho tối thiểu 10% tổng sản 
lượng, dịch vụ (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 20% sản 
lượng theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

          

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp 
quy; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
của sản phẩm: 

          

a) Sản phẩm có gắn mã số, mã vạch ñược tính 2 ñiểm 2         

b) Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc hợp quy 
ñược tính 2 ñiểm, không công bố không tính ñiểm 

2         

c) Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc ñược tính 2 ñiểm, không áp dụng không tính 
ñiểm 

2         

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp 
hữu ích, giống cây trồng mới), mẫu mã, kiểu 
dáng ñẹp 

          

a) ðã ñược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc ñược 
chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ 
cho 1 sản phẩm ñược sản xuất /văn bằng bảo hộ 
(hoặc Giấy chứng nhận chuyển giao, chuyển 
nhượng) ñược 2 ñiểm, có thêm 1 VBHH (hoặc 
GCN)/ 1 sản phẩm ñược sản xuất ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 4 ñiểm 

4         
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STT Tiêu chí 
ðiểm tối 

ña 

Sản phẩm 1 
(….) 

Sản phẩm 2 
(….) 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

b) Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược người 
tiêu dùng ưa chuộng ñược tính 2 ñiểm 

2         

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ           

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong 
nước: 

          

a) Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường ngoại 
tỉnh chiếm tỷ trọng từ 20% tổng sản lượng/năm 
trở lên ñược tính 3 ñiểm, không tiêu thụ ñược 
ngoại tỉnh không có ñiểm. 

3         

b) Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân phối 
hiện ñại (trung tâm thương mại, siêu thị...) ñạt 
10% tổng sản lượng trở lên, ñược 2 ñiểm: không 
ñạt không có ñiểm. 

2         

2. Tham gia một số khâu của chuỗi liên kết giá trị 
sản phẩm: 

          

  Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu của 
chuỗi liên kết (thông qua hợp ñồng liên kết sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm) chiếm tỷ lệ 10% 
trong tổng giá trị sản phẩm ñó (ñược tính 1 
ñiểm); cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3         

3. Khả năng xuất khẩu:           

  Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 2 
ñiểm. Sản phẩm có sản lượng xuất khẩu ñạt 5% 
tổng sản lượng/năm ñược tính 3 ñiểm, cứ tăng 
20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 5 ñiểm. 

5         

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường:           

  Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa 
phương tạo ñược lợi thế cạnh tranh riêng ñược 
tính 2 ñiểm, không có không tính ñiểm. 

2         

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội 
và môi trường 

          

1 Nộp ngân sách           

  Nộp ngân sách ñạt 100 triệu ñồng/năm/cơ sở/ñịa 
bàn ñược tính 1 ñiểm, cứ thêm 100 triệu 
ñồng/năm ñược cộng thêm 1 ñiểm, tối ña không 
quá 3 ñiểm 

3         
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STT Tiêu chí 
ðiểm tối 

ña 

Sản phẩm 1 
(….) 

Sản phẩm 2 
(….) 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác 
cùng phát triển: 

          

a) Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính ñầu 
vào là nguyên liệu, vật liệu ñược sản xuất, khai 
thác trong tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); nếu sử dụng 
nguyên liệu sản xuất ở trong và ngoài tỉnh ñược 
1 ñiểm, sử dụng 100% nguyên liệu nhập khẩu 
không có ñiểm. 

2         

b) Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược sử 
dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
với sản lượng ñạt 200 tấn/năm trở lên (ñược 1 
ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3         

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát triển 
dịch vụ du lịch 

          

  - Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với các 
tuyến ñiểm du lịch ñược 1 ñiểm; không ñạt 
không có ñiểm. 

1         

  - Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch sinh 
thái, mang bản sắc ñặc trưng của ñịa phương 
ñược 1 ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

1         

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và 
các khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

          

  - Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 05 
lao ñộng ñịa phương ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng 
thêm 05 lao ñộng ñược cộng 1 ñiểm; nhưng tối 
ña không quá 5 ñiểm; không ñạt mức tối thiểu 
không có ñiểm. 

5         

  - Thu nhập bình quân cho người lao ñộng tối 
thiểu ñạt 3 triệu ñồng/người/tháng ñược tính 1 
ñiểm; cứ tăng thêm 1 triệu ñồng/người/tháng 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
3 ñiểm, không ñạt mức tối thiểu không có ñiểm. 

3         

  - ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 
người lao ñộng ñược 2 ñiểm; không ñạt không có 
ñiểm 

2         

4. Bảo vệ môi trường           

  Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các quy 
ñịnh về bảo vệ môi trường (ñược tính 2 ñiểm); 
Không thực hiện ñúng hoặc không ñầy ñủ không 
có ñiểm. 

2         
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STT Tiêu chí 
ðiểm tối 

ña 

Sản phẩm 1 
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Sản phẩm 2 
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ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 
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ðiểm 
ñánh 
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huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

5. Các hình thức ñược vinh danh:           

  Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng Việt 
Nam chất lượng cao, sản phẩm tiêu biểu cấp 
Quốc gia (ñược tính 3 ñiểm); sản phẩm ñược 
tặng Cúp, sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh (ñược tính 
2 ñiểm); sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, thị xã, 
thành phố; các sản phẩm của các ñơn vị ñược 
chứng nhận doanh nghiệp thân thiện với môi 
trường hoặc các sản phẩm ñược dán nhãn sinh 
thái (ñược tính 1 ñiểm); chưa ñược xét tặng 
không có ñiểm. 

3         

  TỔNG CỘNG 100         
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Phụ lục 2 
BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm 
tối ña 

Tổng ñiểm 
của các 
tiêu chí 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, nguồn cung ứng ñầu vào của 
sản phẩm 

  10 

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6   

  Có vùng nguyên liệu ñến 10 ha ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng lên 10 ha ñược 
cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm, không có vùng 
nguyên liệu không có ñiểm. 

    

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, chất lượng nguyên liệu 
ñảm bảo...): 

2   

  Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng nguyên liệu, chất lượng nguyên liệu 
bảo ñảm ñược tính 2 ñiểm, thiếu 1 trong 2 yếu tố trừ 1 ñiểm, thiếu cả 2 
yếu tố không có ñiểm 

    

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2   

  Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch ñược tính 2 ñiểm, không phù 
hợp không có ñiểm 

    

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm   20 

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5   

a) ðối với nhóm thực phẩm.     

  - ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 500 ha ñối với cây lương thực; 
ñạt diện tích 100 ha ñối với các loại cây thực phẩm, cây có múi (ñược tính 
2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 
ñiểm. 

    

  - ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 0,5 triệu con ñối với gia cầm; 0,2 
triệu con ñối với gia súc (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

    

  - Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 500 tấn (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 
50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

    

  - Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế biến, lấy tổng vốn ñầu tư ban 
ñầu 10 tỷ ñồng làm chuẩn ñược tính 2 ñiểm, cứ tăng 20% ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

    

b) ðối với các nhóm thảo dược, thủ công mỹ nghệ, trang trí, dịch vụ du lịch.     

  Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng của các sản phẩm cùng nhóm 
ngành trên ñịa bàn tỉnh (ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 5% ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 
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STT Tiêu chí 
ðiểm 
tối ña 

Tổng ñiểm 
của các 
tiêu chí 

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8   

  Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng giá trị do sản phẩm ñó tạo ra). 
GTSX của sản phẩm ñạt 20 tỷ ñồng/năm trở lên ñược tính 5 ñiểm, cứ tăng 
thêm 10 tỷ ñồng/năm thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 8 ñiểm. 

    

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc sản phẩm OCOP 2   

  Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng ñổi mới sáng tạo của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp hoặc sản phẩm OCOP ñược tính 2 ñiểm. 

    

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi giá trị:     

  Có sự tham gia của từ 1 ñến dưới 5 doanh nghiệp/HTX/cơ sở SXKD có 
ñăng ký hoạt ñộng (gọi tắt là cơ sở) ñược 2 ñiểm, trên 5 cơ sở ñược tính 5 
ñiểm, không có cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi không có ñiểm 

5   

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản 
xuất 

  12 

1. Thiết bị, công nghệ:     

a) Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ 5.000 USD ñược tính 1 ñiểm, 
cứ tăng 3.000 USD thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 2 ñiểm, 
nhỏ hơn 5.000 USD không có ñiểm. 

2   

b) Có trên 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm có xuất xứ từ các 
nước G7, Hàn Quốc ñược 2 ñiểm, các nước còn lại ñược 1 ñiểm. 

2   

c) Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị sản phẩm nhỏ hơn hoặc ước 
bằng mức trung bình chung thế giới ñược tính 2 ñiểm, cao hơn tối ña 20% 
ñược 1 ñiểm, cao hơn trên 20% không có ñiểm. 

2   

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:     

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng, ñại học trở lên >15% trong 
tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 10% ñến dưới 15% ñược 2 ñiểm; từ trên 5%; 
ñến dưới 10% ñược 1 ñiểm; từ 5% trở xuống ñược 0 ñiểm. 

3   

b) Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở lên) trên 20% trong tổng số 
ñược 2 ñiểm; từ trên 10% ñến 20% ñược 1 ñiểm; từ 10% trở xuống 0 ñiểm. 

2   

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển ñổi số:     

  Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hoặc chuyển ñổi số phục vụ sản 
xuất và quản lý ñược tính 1 ñiểm, không có không tính ñiểm 

1   

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

  18 

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến    

a) ðối với nhóm thực phẩm;     

  - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp 
tốt (VietGap, hữu cơ, quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho gia súc, gia 
cầm theo VietGAHP) cho tối thiểu 20% diện tích (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 
thêm 10% diện tích áp dụng theo quy trình trên ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, không có 
ñiểm. 
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  - Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAHP, VietGap,...) cho tối thiểu 20% tổng ñàn (ñược 2 ñiểm), cứ 
tăng 10% tổng ñàn theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

    

  - Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy phạm sản xuất, khai thác tốt, thân 
thiện với môi trường ñược công nhận cho ít nhất 20% tổng sản lượng 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 10% sản lượng theo quy trình trên thì cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình 
nào, không có ñiểm. 

    

  - Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng các hệ thống quản lý chất 
lượng ñược công nhận (HACCP, GMP, ISO,...) ñược tính 6 ñiểm; không 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, không có ñiểm. 

    

b) ðối với nhóm thảo dược, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, trang trí, dịch vụ 
du lịch. 

    

  Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến ñược công nhận cho tối 
thiểu 20% tổng sản lượng (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 10% sản lượng theo quy 
trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp 
dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

    

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp quy; Áp dụng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc của sản phẩm: 

    

a) Sản phẩm có gắn mã số, mã vạch ñược tính 2 ñiểm; 2   

b) Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc hợp quy ñược tính 2 ñiểm, 
không công bố không tính ñiểm 

2   

c) Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc ñược tính 2 ñiểm, 
không áp dụng không tính ñiểm 

2   

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, 
sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng mới), mẫu mã, kiểu dáng 
ñẹp 

    

a) ðã ñược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc ñược chuyển giao, chuyển 
nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho 1 sản phẩm ñược sản xuất /văn bằng bảo 
hộ (hoặc Giấy chứng nhận chuyển giao, chuyển nhượng) ñược 2 ñiểm, có 
thêm 1 VBHH (hoặc GCN)/ 1 sản phẩm ñược sản xuất ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 4 ñiểm 

4   

b) Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược người tiêu dùng ưa chuộng 
ñược tính 2 ñiểm 

2   

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ   15 

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong nước:     

a) Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường ngoại tỉnh chiếm tỷ trọng từ 
50% tổng sản lượng/năm trở lên ñược tính 3 ñiểm, không tiêu thụ ñược 
ngoại tỉnh không có ñiểm. 

3   
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b) Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân phối hiện ñại (trung tâm 
thương mại, siêu thị...) ñạt 20% tổng sản lượng trở lên, ñược 2 ñiểm; 
không ñạt không có ñiểm. 

2   

2. Tham gia một số khâu trong chuỗi liên kết giá trị sản phẩm:     

  Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu trong chuỗi liên kết (thông qua 
hợp ñồng liên kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm) chiếm tỷ lệ 20% trong 
tổng giá trị sản phẩm ñó (ñược 1 ñiểm); cứ tăng 10% ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3   

3. Khả năng xuất khẩu:     

  Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 2 ñiểm. Sản phẩm có sản 
lượng xuất khẩu ñạt 10% tổng sản lượng/năm ñược tính 3 ñiểm, cứ tăng 
10% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

5   

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường:     

  Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa phương tạo ñược lợi thế cạnh 
tranh riêng ñược tính 2 ñiểm, không có không tính ñiểm. 

2   

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường   25 

1 Nộp ngân sách     

  Nộp ngân sách ñạt 250 triệu ñồng/năm/cơ sở ñược tính 2 ñiểm, cứ thêm 
150 triệu ñồng/năm ñược cộng thêm 1 ñiểm, tối ña không quá 5 ñiểm 

5   

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển:     

a) Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính ñầu vào là nguyên liệu, vật liệu 
ñược sản xuất, khai thác trong tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); nếu sử dụng 
nguyên liệu sản xuất ở trong và ngoài tỉnh ñược 1 ñiểm, sử dụng 100% 
nguyên liệu nhập khẩu không có ñiểm. 

2   

b) Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược sử dụng làm nguyên liệu cho 
công nghiệp chế biến với sản lượng ñạt 500 tấn/năm trở lên (ñược 1 ñiểm), 
cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3   

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát triển dịch vụ du lịch     

  - Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với các tuyến ñiểm du lịch ñược 
1 ñiểm; không ñạt không có ñiểm. 

1   

  - Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch sinh thái, mang bản sắc ñặc trưng 
của ñịa phương ñược 1 ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

1   

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và các khoản ñóng góp xã hội, 
từ thiện: 

    

  - Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 20 lao ñộng ñịa phương 
ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng thêm 20 lao ñộng ñược cộng 1 ñiểm; nhưng tối 
ña không quá 5 ñiểm; không ñạt mức tối thiểu không có ñiểm. 

3   
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  - Thu nhập bình quân cho người lao ñộng tối thiểu ñạt 4 triệu ñồng/người/ 
tháng ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng thêm 1 triệu ñồng/người/tháng ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm, không ñạt mức tối thiểu 
không có ñiểm. 

3   

  - ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao ñộng ñược 2 
ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

2   

4. Bảo vệ môi trường     

  Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các quy ñịnh về bảo vệ môi 
trường (ñược tính 2 ñiểm); Không thực hiện ñúng hoặc không ñầy ñủ 
không có ñiểm.. 

2   

5. Các hình thức ñược vinh danh:     

  Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, 
sản phẩm tiêu biểu cấp Quốc gia (ñược tính 3 ñiểm); sản phẩm ñược tặng 
Cúp, sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); sản phẩm tiêu biểu 
cấp huyện, thị xã, thành phố; các sản phẩm của các ñơn vị ñược chứng 
nhận doanh nghiệp thân thiện với môi trường hoặc các sản phẩm ñược 
dán nhãn sinh thái (ñược tính 1 ñiểm); chưa ñược xét tặng không có ñiểm. 

3   

  TỔNG CỘNG 100 100 
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Biểu mẫu 1 - Phụ lục 2 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BCð CHƯƠNG TRÌNH PTTSTT 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP TỈNH THEO 
ðỊA PHƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 Sản phẩm 2 

Ghi 
chú 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, nguồn 
cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

            

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6           

  Có vùng nguyên liệu ñến 10 ha ñược tính 1 ñiểm, cứ 
tăng lên 10 ha ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 6 ñiểm, không có vùng nguyên liệu không 
có ñiểm. 

            

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, chất 
lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2           

  Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng nguyên liệu, 
chất lượng nguyên liệu bảo ñảm ñược tính 2 ñiểm, 
thiếu 1 trong 2 yếu tố trừ 1 ñiểm, thiếu cả 2 yếu tố 
không có ñiểm 

            

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2           

  Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch ñược tính 2 
ñiểm, không phù hợp không có ñiểm 

            

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm             

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5           

a) ðối với nhóm thực phẩm.             

  - ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 500 ha 
ñối với cây lương thực; ñạt diện tích 100 ha ñối với 
các loại cây thực phẩm, cây có múi (ñược tính 2 
ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 5 ñiểm. 

            

  - ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 0,5 triệu con 
ñối với gia cầm; 0,2 triệu con ñối với gia súc (ñược 
tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

            



CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 24-10-2021 51

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 Sản phẩm 2 

Ghi 
chú 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

  - Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 500 tấn (ñược 
tính 2 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

            

  - Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế biến, lấy 
tổng vốn ñầu tư ban ñầu 10 tỷ ñồng làm chuẩn ñược 
tính 2 ñiểm, cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

            

b) ðối với các nhóm thảo dược, thủ công mỹ nghệ, 
trang trí, dịch vụ du lịch. 

            

  Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng của các 
sản phẩm cùng nhóm ngành trên ñịa bàn tỉnh (ñược 2 
ñiểm), cứ tăng thêm 5% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

            

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8           

  Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng giá trị do 
sản phẩm ñó tạo ra). GTSX của sản phẩm ñạt 20 tỷ 
ñồng/năm trở lên ñược tính 5 ñiểm, cứ tăng thêm 10 
tỷ ñồng/năm thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 8 ñiểm. 

            

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc sản 
phẩm OCOP 

2           

  Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng ñổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc sản phẩm 
OCOP ñược tính 2 ñiểm. 

            

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi giá trị:             

  Có sự tham gia của từ 1 ñến dưới 5 doanh 
nghiệp/HTX/cơ sở SXKD có ñăng ký hoạt ñộng (gọi 
tắt là cơ sở) ñược 2 ñiểm, trên 5 cơ sở ñược tính 5 
ñiểm, không có cơ sở tham gia một số khâu trong 
chuỗi không có ñiểm 

5           

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất 

            

1. Thiết bị, công nghệ:             

a) Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ 5.000 
USD ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng 3.000 USD thì cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 2 ñiểm, nhỏ 
hơn 5.000 USD không có ñiểm. 

2           
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b) Có trên 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm 
có xuất xứ từ các nước G7, Hàn Quốc ñược 2 ñiểm, 
các nước còn lại ñược 1 ñiểm. 

2           

c) Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị sản phẩm 
nhỏ hơn hoặc ước bằng mức trung bình chung thế 
giới ñược tính 2 ñiểm, cao hơn tối ña 20% ñược 1 
ñiểm, cao hơn trên 20% không có ñiểm. 

2           

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:             

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng, ñại học trở 
lên >15% trong tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 10% 
ñến dưới 15% ñược 2 ñiểm; từ trên 5%; ñến dưới 
10% ñược 1 ñiểm; từ 5% trở xuống ñược 0 ñiểm. 

3           

b) Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở lên) trên 
20% trong tổng số ñược 2 ñiểm; từ trên 10% ñến 
20% ñược 1 ñiểm; từ 10% trở xuống 0 ñiểm. 

2           

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển ñổi số:             

  Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hoặc 
chuyển ñổi số phục vụ sản xuất và quản lý ñược tính 
1 ñiểm, không có không tính ñiểm 

1           

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ. 

            

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 6           

a) ðối với nhóm thực phẩm. ;             

  - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng quy trình 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap, hữu cơ, quy trình 
thực hành chăn nuôi tốt cho gia súc, gia cầm theo 
VietGAHP) cho tối thiểu 20% diện tích (ñược 2 
ñiểm), cứ tăng thêm 10% diện tích áp dụng theo quy 
trình trên ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, 
không có ñiểm. 

            

  - Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản xuất 
nông nghiệp tốt (VietGAHP, VietGap,...) cho tối 
thiểu 20% tổng ñàn (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 10% tổng 
ñàn theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình 
nào, không có ñiểm. 
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  - Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy phạm sản 
xuất, khai thác tốt, thân thiện với môi trường ñược 
công nhận cho ít nhất 20% tổng sản lượng (ñược tính 
2 ñiểm), cứ tăng 10% sản lượng theo quy trình trên 
thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 
ñiểm; không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

            

  - Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng các hệ 
thống quản lý chất lượng ñược công nhận (HACCP, 
GMP, ISO,...) ñược tính 6 ñiểm; không áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng, không có ñiểm. 

            

b) ðối với nhóm thảo dược, dược liệu, thủ công mỹ 
nghệ, trang trí, dịch vụ du lịch. 

            

  Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến ñược 
công nhận cho tối thiểu 20% tổng sản lượng (ñược 2 
ñiểm), cứ tăng 10% sản lượng theo quy trình trên thì 
cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào, không có ñiểm. 

            

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp quy; 
Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản 
phẩm: 

            

a) Sản phẩm có gắn mã số, mã vạch ñược tính 2 ñiểm; 2           

b) Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc hợp quy 
ñược tính 2 ñiểm, không công bố không tính ñiểm 

2           

c) Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
ñược tính 2 ñiểm, không áp dụng không tính ñiểm 

2           

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu 
ích, giống cây trồng mới), mẫu mã, kiểu dáng ñẹp 

            

a) ðã ñược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc ñược 
chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ 
cho 1 sản phẩm ñược sản xuất /văn bằng bảo hộ 
(hoặc Giấy chứng nhận chuyển giao, chuyển nhượng) 
ñược 2 ñiểm, có thêm 1 VBHH (hoặc GCN)/ 1 sản 
phẩm ñược sản xuất ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 4 ñiểm 

4           

b) Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược người 
tiêu dùng ưa chuộng ñược tính 2 ñiểm 

2           
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V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ             

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong nước:             

a) Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường ngoại tỉnh 
chiếm tỷ trọng từ 50% tổng sản lượng/năm trở lên 
ñược tính 3 ñiểm, không tiêu thụ ñược ngoại tỉnh 
không có ñiểm. 

3           

b) Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân phối 
hiện ñại (trung tâm thương mại, siêu thị...) ñạt 20% 
tổng sản lượng trở lên, ñược 2 ñiểm; không ñạt 
không có ñiểm. 

2           

2. Tham gia một số khâu trong chuỗi liên kết giá trị 
sản phẩm: 

            

  Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu trong chuỗi 
liên kết (thông qua hợp ñồng liên kết sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm) chiếm tỷ lệ 20% trong tổng giá trị 
sản phẩm ñó (ñược 1 ñiểm); cứ tăng 10% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3           

3. Khả năng xuất khẩu:             

  Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 2 ñiểm. 
Sản phẩm có sản lượng xuất khẩu ñạt 10% tổng sản 
lượng/năm ñược tính 3 ñiểm, cứ tăng 10% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

5           

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường:             

  Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa phương 
tạo ñược lợi thế cạnh tranh riêng ñược tính 2 ñiểm, 
không có không tính ñiểm. 

2           

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội và 
môi trường 

            

1 Nộp ngân sách             

  Nộp ngân sách ñạt 250 triệu ñồng/năm/cơ sở ñược 
tính 2 ñiểm, cứ thêm 150 triệu ñồng/năm ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, tối ña không quá 5 ñiểm 

5           

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác cùng 
phát triển: 
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a) Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính ñầu vào là 
nguyên liệu, vật liệu ñược sản xuất, khai thác trong 
tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); nếu sử dụng nguyên liệu sản 
xuất ở trong và ngoài tỉnh ñược 1 ñiểm, sử dụng 
100% nguyên liệu nhập khẩu không có ñiểm. 

2           

b) Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược sử dụng 
làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến với sản 
lượng ñạt 500 tấn/năm trở lên (ñược 1 ñiểm), cứ tăng 
50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 3 ñiểm. 

3           

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát triển 
dịch vụ du lịch 

            

  - Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với các 
tuyến ñiểm du lịch ñược 1 ñiểm; không ñạt không có 
ñiểm. 

1           

  - Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch sinh thái, 
mang bản sắc ñặc trưng của ñịa phương ñược 1 ñiểm; 
không ñạt không có ñiểm 

1           

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và các 
khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

            

  - Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 20 lao 
ñộng ñịa phương ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng thêm 20 
lao ñộng ñược cộng 1 ñiểm; nhưng tối ña không quá 
5 ñiểm; không ñạt mức tối thiểu không có ñiểm. 

3           

  - Thu nhập bình quân cho người lao ñộng tối thiểu 
ñạt 4 triệu ñồng/người/ tháng ñược tính 1 ñiểm; cứ 
tăng thêm 1 triệu ñồng/người/tháng ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm, không ñạt 
mức tối thiểu không có ñiểm. 

3           

  - ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 
người lao ñộng ñược 2 ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

2           

4. Bảo vệ môi trường             

  Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các quy 
ñịnh về bảo vệ môi trường (ñược tính 2 ñiểm); 
Không thực hiện ñúng hoặc không ñầy ñủ không có 
ñiểm. 

2           
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5. Các hình thức ñược vinh danh:             

  Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng Việt 
Nam chất lượng cao, sản phẩm tiêu biểu cấp Quốc 
gia (ñược tính 3 ñiểm); sản phẩm ñược tặng Cúp, sản 
phẩm tiêu biểu cấp tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); sản phẩm 
tiêu biểu cấp huyện, thị xã, thành phố; các sản phẩm 
của các ñơn vị ñược chứng nhận doanh nghiệp thân 
thiện với môi trường hoặc các sản phẩm ñược dán 
nhãn sinh thái (ñược tính 1 ñiểm); chưa ñược xét tặng 
không có ñiểm. 

3           

  TỔNG CỘNG 100           
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Biểu mẫu 2-Phụ lục 2 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BCð CHƯƠNG TRÌNH PTTSTT 

 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP TỈNH THEO 
NHÓM NGÀNH... (tên nhóm ngành sản phẩm)... 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 
(.....) 

Sản phẩm 2 
(…..) 

(tên ñịa phương) (tên ñịa phương) 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

ðiểm 
ñánh giá 

của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, nguồn 
cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

          

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6         

  Có vùng nguyên liệu ñến 10 ha ñược tính 1 ñiểm, 
cứ tăng lên 10 ha ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 6 ñiểm, không có vùng nguyên 
liệu không có ñiểm. 

          

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, chất 
lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2         

  Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng nguyên liệu, 
chất lượng nguyên liệu bảo ñảm ñược tính 2 ñiểm, 
thiếu 1 trong 2 yếu tố trừ 1 ñiểm, thiếu cả 2 yếu tố 
không có ñiểm 

          

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2         

  Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch ñược 
tính 2 ñiểm, không phù hợp không có ñiểm 

          

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm           

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5         

a) ðối với nhóm thực phẩm.           

  - ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 500 ha 
ñối với cây lương thực; ñạt diện tích 100 ha ñối 
với các loại cây thực phẩm, cây có múi (ñược tính 
2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

  - ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 0,5 triệu 
con ñối với gia cầm; 0,2 triệu con ñối với gia súc 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 
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  - Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 500 tấn (ñược 
tính 2 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

  - Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế biến, 
lấy tổng vốn ñầu tư ban ñầu 10 tỷ ñồng làm chuẩn 
ñược tính 2 ñiểm, cứ tăng 20% ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

b) ðối với các nhóm thảo dược, thủ công mỹ nghệ, 
trang trí, dịch vụ du lịch. 

          

  Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng của 
các sản phẩm cùng nhóm ngành trên ñịa bàn tỉnh 
(ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 5% ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

          

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8         

  Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng giá trị 
do sản phẩm ñó tạo ra). GTSX của sản phẩm ñạt 
20 tỷ ñồng/năm trở lên ñược tính 5 ñiểm, cứ tăng 
thêm 10 tỷ ñồng/năm thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 8 ñiểm. 

          

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc 
sản phẩm OCOP 

2         

  Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng ñổi mới 
sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc 
sản phẩm OCOP ñược tính 2 ñiểm. 

          

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong chuỗi 
giá trị: 

          

  Có sự tham gia của từ 1 ñến dưới 5 doanh 
nghiệp/HTX/cơ sở SXKD có ñăng ký hoạt ñộng 
(gọi tắt là cơ sở) ñược 2 ñiểm, trên 5 cơ sở ñược 
tính 5 ñiểm, không có cơ sở tham gia một số khâu 
trong chuỗi không có ñiểm 

5         

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết 
bị tiên tiến vào sản xuất 

          

1. Thiết bị, công nghệ:           
a) Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ 

5.000 USD ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng 3.000 USD 
thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 2 
ñiểm, nhỏ hơn 5.000 USD không có ñiểm. 

2         
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b) Có trên 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất sản 
phẩm có xuất xứ từ các nước G7, Hàn Quốc ñược 
2 ñiểm, các nước còn lại ñược 1 ñiểm. 

2         

c) Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị sản 
phẩm nhỏ hơn hoặc ước bằng mức trung bình 
chung thế giới ñược tính 2 ñiểm, cao hơn tối ña 
20% ñược 1 ñiểm, cao hơn trên 20% không có 
ñiểm. 

2         

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:           

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng, ñại học 
trở lên >15% trong tổng số ñược 3 ñiểm; từ trên 
10% ñến dưới 15% ñược 2 ñiểm; từ trên 5%; ñến 
dưới 10% ñược 1 ñiểm; từ 5% trở xuống ñược 0 
ñiểm. 

3         

b) Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở lên) 
trên 20% trong tổng số ñược 2 ñiểm; từ trên 10% 
ñến 20% ñược 1 ñiểm; từ 10% trở xuống 0 ñiểm. 

2         

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển ñổi 
số: 

          

  Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hoặc 
chuyển ñổi số phục vụ sản xuất và quản lý ñược 
tính 1 ñiểm, không có không tính ñiểm 

1         

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. 

          

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 6         

a) ðối với nhóm thực phẩm.            

  - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap, hữu cơ, 
quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho gia súc, gia 
cầm theo VietGAHP) cho tối thiểu 20% diện tích 
(ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 10% diện tích áp 
dụng theo quy trình trên ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 
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  - Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình sản xuất 
nông nghiệp tốt (VietGAHP, VietGap,...) cho tối 
thiểu 20% tổng ñàn (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 10% 
tổng ñàn theo quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

          

  - Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy phạm sản 
xuất, khai thác tốt, thân thiện với môi trường ñược 
công nhận cho ít nhất 20% tổng sản lượng (ñược 
tính 2 ñiểm), cứ tăng 10% sản lượng theo quy 
trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña 
không quá 6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, 
không có ñiểm. 

          

  - Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng các hệ 
thống quản lý chất lượng ñược công nhận 
(HACCP, GMP, ISO,...) ñược tính 6 ñiểm; không 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, không có 
ñiểm. 

          

b) ðối với nhóm thảo dược, dược liệu, thủ công mỹ 
nghệ, trang trí, dịch vụ du lịch. 

          

  Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến ñược 
công nhận cho tối thiểu 20% tổng sản lượng (ñược 
2 ñiểm), cứ tăng 10% sản lượng theo quy trình 
trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
6 ñiểm; không áp dụng quy trình nào, không có 
ñiểm. 

          

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp 
quy; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của 
sản phẩm: 

          

a) Sản phẩm có gắn mã số, mã vạch ñược tính 2 ñiểm; 2         

b) Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc hợp quy 
ñược tính 2 ñiểm, không công bố không tính ñiểm 

2         

c) Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc ñược tính 2 ñiểm, không áp dụng không tính 
ñiểm 

2         
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 
(.....) 

Sản phẩm 2 
(…..) 

(tên ñịa phương) (tên ñịa phương) 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

ðiểm 
ñánh giá 

của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

3 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu 
ích, giống cây trồng mới), mẫu mã, kiểu dáng 
ñẹp 

          

a) ðã ñược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc ñược 
chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ 
cho 1 sản phẩm ñược sản xuất /văn bằng bảo hộ 
(hoặc Giấy chứng nhận chuyển giao, chuyển 
nhượng) ñược 2 ñiểm, có thêm 1 VBHH (hoặc 
GCN)/ 1 sản phẩm ñược sản xuất ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 4 ñiểm 

4         

b) Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược người 
tiêu dùng ưa chuộng ñược tính 2 ñiểm 

2         

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ           

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong 
nước: 

          

a) Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường ngoại 
tỉnh chiếm tỷ trọng từ 50% tổng sản lượng/năm 
trở lên ñược tính 3 ñiểm, không tiêu thụ ñược 
ngoại tỉnh không có ñiểm. 

3         

b) Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân phối 
hiện ñại (trung tâm thương mại, siêu thị...) ñạt 
20% tổng sản lượng trở lên, ñược 2 ñiểm; không 
ñạt không có ñiểm. 

2         

2. Tham gia một số khâu trong chuỗi liên kết giá trị 
sản phẩm: 

          

  Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu trong chuỗi 
liên kết (thông qua hợp ñồng liên kết sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm) chiếm tỷ lệ 20% trong tổng 
giá trị sản phẩm ñó (ñược 1 ñiểm); cứ tăng 10% 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 
3 ñiểm. 

3         

3. Khả năng xuất khẩu:           

  Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 2 
ñiểm. Sản phẩm có sản lượng xuất khẩu ñạt 10% 
tổng sản lượng/năm ñược tính 3 ñiểm, cứ tăng 
10% ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 5 ñiểm. 

5         
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 
(.....) 

Sản phẩm 2 
(…..) 

(tên ñịa phương) (tên ñịa phương) 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

ðiểm 
ñánh giá 

của 
huyện 

Chi tiết 
của sản 
phẩm 

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường:           

  Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa 
phương tạo ñược lợi thế cạnh tranh riêng ñược 
tính 2 ñiểm, không có không tính ñiểm. 

2         

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội 
và môi trường 

          

1 Nộp ngân sách           

  Nộp ngân sách ñạt 250 triệu ñồng/năm/cơ sở ñược 
tính 2 ñiểm, cứ thêm 150 triệu ñồng/năm ñược 
cộng thêm 1 ñiểm, tối ña không quá 5 ñiểm 

5         

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác cùng 
phát triển: 

          

a) Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính ñầu vào 
là nguyên liệu, vật liệu ñược sản xuất, khai thác 
trong tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); nếu sử dụng nguyên 
liệu sản xuất ở trong và ngoài tỉnh ñược 1 ñiểm, 
sử dụng 100% nguyên liệu nhập khẩu không có 
ñiểm. 

2         

b) Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược sử 
dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
với sản lượng ñạt 500 tấn/năm trở lên (ñược 1 
ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3         

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát triển 
dịch vụ du lịch 

          

  - Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với các 
tuyến ñiểm du lịch ñược 1 ñiểm; không ñạt không 
có ñiểm. 

1         

  - Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch sinh thái, 
mang bản sắc ñặc trưng của ñịa phương ñược 1 
ñiểm; không ñạt không có ñiểm 

1         

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và các 
khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

          

  - Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 20 
lao ñộng ñịa phương ñược tính 1 ñiểm; cứ tăng 
thêm 20 lao ñộng ñược cộng 1 ñiểm; nhưng tối ña 
không quá 5 ñiểm; không ñạt mức tối thiểu không 
có ñiểm. 

3         
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  - Thu nhập bình quân cho người lao ñộng tối thiểu 
ñạt 4 triệu ñồng/người/ tháng ñược tính 1 ñiểm; cứ 
tăng thêm 1 triệu ñồng/người/tháng ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm, 
không ñạt mức tối thiểu không có ñiểm. 

3         

  - ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 
người lao ñộng ñược 2 ñiểm; không ñạt không có 
ñiểm 

2         

4. Bảo vệ môi trường           

  Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các quy 
ñịnh về bảo vệ môi trường (ñược tính 2 ñiểm); 
Không thực hiện ñúng hoặc không ñầy ñủ không 
có ñiểm. 

2         

5. Các hình thức ñược vinh danh:           

  Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng Việt 
Nam chất lượng cao, sản phẩm tiêu biểu cấp Quốc 
gia (ñược tính 3 ñiểm); sản phẩm ñược tặng Cúp, 
sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); 
sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, thị xã, thành phố; 
các sản phẩm của các ñơn vị ñược chứng nhận 
doanh nghiệp thân thiện với môi trường hoặc các 
sản phẩm ñược dán nhãn sinh thái (ñược tính 1 
ñiểm); chưa ñược xét tặng không có ñiểm. 

3         
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Biểu mẫu 3- Phụ lục 2 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BCð CHƯƠNG TRÌNH PTTSTT 

BẢNG ðÁNH GIÁ LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP TỈNH THEO NHÓM NGÀNH 
... (tên nhóm ngành) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 (…) Sản phẩm 2 (…) 

...(tên ñịa phương)... ...(tên ñịa phương)... 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, 
nguồn cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

              

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6             

  Có vùng nguyên liệu ñến 10 ha ñược tính 1 
ñiểm, cứ tăng lên 10 ha ñược cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm, 
không có vùng nguyên liệu không có ñiểm. 

              

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ 
ñộng, chất lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2             

  Cơ sở chủ ñộng trong phát triển vùng 
nguyên liệu, chất lượng nguyên liệu bảo 
ñảm ñược tính 2 ñiểm, thiếu 1 trong 2 yếu tố 
trừ 1 ñiểm, thiếu cả 2 yếu tố không có ñiểm 

              

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2             

  Vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch 
ñược tính 2 ñiểm, không phù hợp không có 
ñiểm 

              

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản xuất sản phẩm               

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5             

a) ðối với nhóm thực phẩm.               

  - ðối với sản phẩm trồng trọt: ñạt diện tích 
500 ha ñối với cây lương thực; ñạt diện tích 
100 ha ñối với các loại cây thực phẩm, cây 
có múi (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 5 ñiểm. 
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ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

  - ðối với sản phẩm chăn nuôi: tổng ñàn 0,5 
triệu con ñối với gia cầm; 0,2 triệu con ñối 
với gia súc (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 20% 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 5 ñiểm. 

              

  - Sản phẩm thủy sản: sản lượng ñạt 500 tấn 
(ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 5 
ñiểm. 

              

  - Sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản chế 
biến, lấy tổng vốn ñầu tư ban ñầu 10 tỷ ñồng 
làm chuẩn ñược tính 2 ñiểm, cứ tăng 20% 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 5 ñiểm. 

              

b) ðối với các nhóm thảo dược, thủ công mỹ 
nghệ, trang trí, dịch vụ du lịch. 

              

  Tổng sản lượng (giá trị) chiếm 20% tỷ trọng 
của các sản phẩm cùng nhóm ngành trên ñịa 
bàn tỉnh (ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 5% 
ñược cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 5 ñiểm. 

              

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8             

  Giá trị sản xuất SPCL (ñược biểu thị bằng 
giá trị do sản phẩm ñó tạo ra). GTSX của 
sản phẩm ñạt 20 tỷ ñồng/năm trở lên ñược 
tính 5 ñiểm, cứ tăng thêm 10 tỷ ñồng/năm 
thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không 
quá 8 ñiểm. 

              

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo 
hoặc sản phẩm OCOP 

2             

  Sản phẩm ñược hình thành từ ý tưởng ñổi 
mới sáng tạo của các doanh nghiệp khởi 
nghiệp hoặc sản phẩm OCOP ñược tính 2 
ñiểm. 
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giá của 
TV 

BCð 

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu trong 
chuỗi giá trị: 

              

  Có sự tham gia của từ 1 ñến dưới 5 doanh 
nghiệp/HTX/cơ sở SXKD có ñăng ký hoạt 
ñộng (gọi tắt là cơ sở) ñược 2 ñiểm, trên 5 
cơ sở ñược tính 5 ñiểm, không có cơ sở 
tham gia một số khâu trong chuỗi không có 
ñiểm 

5             

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công 
nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

              

1. Thiết bị, công nghệ:               

a) Giá trị trang thiết bị, dây chuyền công nghệ 
từ 5.000 USD ñược tính 1 ñiểm, cứ tăng 
3.000 USD thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng tối 
ña không quá 2 ñiểm, nhỏ hơn 5.000 USD 
không có ñiểm. 

2             

b) Có trên 50% thiết bị, dây chuyền sản xuất 
sản phẩm có xuất xứ từ các nước G7, Hàn 
Quốc ñược 2 ñiểm, các nước còn lại ñược 1 
ñiểm. 

2             

c) Chi phí tiêu hao nguyên liệu cho 1 ñơn vị 
sản phẩm nhỏ hơn hoặc ước bằng mức trung 
bình chung thế giới ñược tính 2 ñiểm, cao 
hơn tối ña 20% ñược 1 ñiểm, cao hơn trên 
20% không có ñiểm. 

2             

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ:               

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình ñộ cao ñẳng 
hoặc ñại học trở lên >15% trong tổng số 
ñược 3 ñiểm; từ trên 10% ñến dưới 15% 
ñược 2 ñiểm; từ trên 5%; ñến dưới 10% 
ñược 1 ñiểm; từ 5% trở xuống ñược 0 ñiểm. 

3             

b) Tỷ lệ công nhân (có 5 năm kinh nghiệm trở 
lên) trên 20% trong tổng số ñược 2 ñiểm; từ 
trên 10% ñến 20% ñược 1 ñiểm; từ 10% trở 
xuống 0 ñiểm. 

2             
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ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc 
chuyển ñổi số: 

              

  Có sử dụng hệ thống công nghệ thông tin 
hoặc chuyển ñổi số phục vụ sản xuất và 
quản lý ñược tính 1 ñiểm, không có không 
tính ñiểm 

1             

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản 
phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

              

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến 

6             

a) ðối với nhóm thực phẩm.                

  - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Áp dụng 
quy trình sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGap, hữu cơ, quy trình thực hành chăn 
nuôi tốt cho gia súc, gia cầm theo 
VietGAHP) cho tối thiểu 20% diện tích 
(ñược 2 ñiểm), cứ tăng thêm 10% diện tích 
áp dụng theo quy trình trên ñược cộng thêm 
1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào, không có 
ñiểm. 

              

  - Sản phẩm chăn nuôi: Áp dụng quy trình 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP, 
VietGap,...) cho tối thiểu 20% tổng ñàn 
(ñược 2 ñiểm), cứ tăng 10% tổng ñàn theo 
quy trình trên thì cộng thêm 1 ñiểm, nhưng 
tối ña không quá 6 ñiểm; không áp dụng 
quy trình nào, không có ñiểm. 

              

  - Sản phẩm thủy sản: Áp dụng các quy 
phạm sản xuất, khai thác tốt, thân thiện với 
môi trường ñược công nhận cho ít nhất 20% 
tổng sản lượng (ñược tính 2 ñiểm), cứ tăng 
10% sản lượng theo quy trình trên thì cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 
ñiểm; không áp dụng quy trình nào, không 
có ñiểm. 
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 (…) Sản phẩm 2 (…) 

...(tên ñịa phương)... ...(tên ñịa phương)... 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

  - Sản phẩm nông nghiệp chế biến: Áp dụng 
các hệ thống quản lý chất lượng ñược công 
nhận (HACCP, GMP, ISO,...) ñược tính 6 
ñiểm; không áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng, không có ñiểm. 

              

b) ðối với nhóm thảo dược, dược liệu, thủ 
công mỹ nghệ, trang trí, dịch vụ du lịch. 

              

  Áp dụng quy trình sản xuất, quản lý tiên tiến 
ñược công nhận cho tối thiểu 20% tổng sản 
lượng (ñược 2 ñiểm), cứ tăng 10% sản 
lượng theo quy trình trên thì cộng thêm 1 
ñiểm, nhưng tối ña không quá 6 ñiểm; 
không áp dụng quy trình nào, không có 
ñiểm. 

              

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, 
hợp quy; Áp dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc của sản phẩm: 

              

a) Sản phẩm có gắn mã số, mã vạch ñược tính 
2 ñiểm; 

2             

b) Sản phẩm ñược công bố hợp chuẩn hoặc 
hợp quy ñược tính 2 ñiểm, không công bố 
không tính ñiểm 

2             

c) Sản phẩm có áp dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc ñược tính 2 ñiểm, không áp dụng 
không tính ñiểm 

2             

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, 
giải pháp hữu ích, giống cây trồng mới), 
mẫu mã, kiểu dáng ñẹp 

              

a) ðã ñược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc 
ñược chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở 
hữu trí tuệ cho 1 sản phẩm ñược sản xuất 
/văn bằng bảo hộ (hoặc Giấy chứng nhận 
chuyển giao, chuyển nhượng) ñược 2 ñiểm, 
có thêm 1 VBHH (hoặc GCN)/ 1 sản phẩm 
ñược sản xuất ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 4 ñiểm 

4             
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 (…) Sản phẩm 2 (…) 

...(tên ñịa phương)... ...(tên ñịa phương)... 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

b) Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng ñẹp, ñược 
người tiêu dùng ưa chuộng ñược tính 2 ñiểm 

2             

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ               

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường 
trong nước: 

              

a) Sản phẩm ñược tiêu thụ ñược ở thị trường 
ngoại tỉnh chiếm tỷ trọng từ 50% tổng sản 
lượng/năm trở lên ñược tính 3 ñiểm, không 
tiêu thụ ñược ngoại tỉnh không có ñiểm. 

3             

b) Sản phẩm ñược tiêu thụ trong hệ thống phân 
phối hiện ñại (trung tâm thương mại, siêu 
thị...) ñạt 20% tổng sản lượng trở lên, ñược 
2 ñiểm; không ñạt không có ñiểm. 

2             

2. Tham gia một số khâu trong chuỗi liên kết 
giá trị sản phẩm: 

              

  Giá trị sản phẩm tham gia một số khâu trong 
chuỗi liên kết (thông qua hợp ñồng liên kết 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm) chiếm tỷ lệ 
20% trong tổng giá trị sản phẩm ñó (ñược 1 
ñiểm); cứ tăng 10% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3             

3. Khả năng xuất khẩu:               

  Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu ñược tính 
2 ñiểm. Sản phẩm có sản lượng xuất khẩu 
ñạt 10% tổng sản lượng/năm ñược tính 3 
ñiểm, cứ tăng 10% ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 5 ñiểm. 

5             

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường:               

  Sản phẩm có tính ñộc ñáo, riêng có của ñịa 
phương tạo ñược lợi thế cạnh tranh riêng 
ñược tính 2 ñiểm, không có không tính 
ñiểm. 

2             
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 (…) Sản phẩm 2 (…) 

...(tên ñịa phương)... ...(tên ñịa phương)... 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, 
xã hội và môi trường 

              

1 Nộp ngân sách               

  Nộp ngân sách ñạt 250 triệu ñồng/năm/cơ 
sở ñược tính 2 ñiểm, cứ thêm 150 triệu 
ñồng/năm ñược cộng thêm 1 ñiểm, tối ña 
không quá 5 ñiểm 

5             

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác 
cùng phát triển: 

              

a) Sử dụng 100% nguyên liệu, vật liệu chính 
ñầu vào là nguyên liệu, vật liệu ñược sản 
xuất, khai thác trong tỉnh (ñược tính 2 
ñiểm); nếu sử dụng nguyên liệu sản xuất ở 
trong và ngoài tỉnh ñược 1 ñiểm, sử dụng 
100% nguyên liệu nhập khẩu không có 
ñiểm. 

2             

b) Sản phẩm sau sản xuất, sau thu hoạch ñược 
sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến với sản lượng ñạt 500 tấn/năm trở 
lên (ñược 1 ñiểm), cứ tăng 50% ñược cộng 
thêm 1 ñiểm, nhưng tối ña không quá 3 ñiểm. 

3             

c) Sản phẩm có tính truyền thống, gắn với phát 
triển dịch vụ du lịch 

              

  - Sản phẩm ứng dụng công nghệ cao gắn với 
các tuyến ñiểm du lịch ñược 1 ñiểm; không 
ñạt không có ñiểm. 

1             

  - Sản phẩm truyền thống gắn với du lịch 
sinh thái, mang bản sắc ñặc trưng của ñịa 
phương ñược 1 ñiểm; không ñạt không có 
ñiểm 

1             

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng 
và các khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

              

  - Tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho tối thiểu 
20 lao ñộng ñịa phương ñược tính 1 ñiểm; 
cứ tăng thêm 20 lao ñộng ñược cộng 1 
ñiểm; nhưng tối ña không quá 3 ñiểm; 
không ñạt mức tối thiểu không có ñiểm. 

3             
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 (…) Sản phẩm 2 (…) 

...(tên ñịa phương)... ...(tên ñịa phương)... 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 

giá của 
TV 

BCð 

  - Thu nhập bình quân cho người lao ñộng 
tối thiểu ñạt 4 triệu ñồng/người/ tháng ñược 
tính 1 ñiểm; cứ tăng thêm 1 triệu 
ñồng/người/tháng ñược cộng thêm 1 ñiểm, 
nhưng tối ña không quá 3 ñiểm, không ñạt 
mức tối thiểu không có ñiểm. 

3             

  - ðóng 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế cho người lao ñộng ñược 2 ñiểm; không 
ñạt không có ñiểm 

2             

4. Bảo vệ môi trường               

  Cơ sở sản xuất thực hiện ñúng và ñầy ñủ các 
quy ñịnh về bảo vệ môi trường (ñược tính 2 
ñiểm); Không thực hiện ñúng hoặc không 
ñầy ñủ không có ñiểm. 

2             

5. Các hình thức ñược vinh danh:               

  Sản phẩm ñược tặng Cúp, Chứng nhận hàng 
Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm tiêu 
biểu cấp Quốc gia (ñược tính 3 ñiểm); sản 
phẩm ñược tặng Cúp, sản phẩm tiêu biểu 
cấp tỉnh (ñược tính 2 ñiểm); sản phẩm tiêu 
biểu cấp huyện, thị xã, thành phố; các sản 
phẩm của các ñơn vị ñược chứng nhận 
doanh nghiệp thân thiện với môi trường 
hoặc các sản phẩm ñược dán nhãn sinh thái 
(ñược tính 1 ñiểm); chưa ñược xét tặng 
không có ñiểm. 

3             

  TỔNG CỘNG 100             
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Biểu mẫu 4-Phụ lục 2 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BCð CHƯƠNG TRÌNH PTTSTT 

BẢNG TỔNG HỢP ðÁNH GIÁ LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC THEO NHÓM 
NGÀNH ... (tên nhóm ngành sản phẩm)... 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm 
tối ña 

Sản phẩm 1 (…..) Sản phẩm 2 (…..) 

...(tên ñịa phương)... ...(tên ñịa phương)... 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 

trung 
bình 
của 
các 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 

trung 
bình 

của các 
TV 

BCð 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, 
nguồn cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

10              

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6             

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, 
chất lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2             

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2             

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản phẩm 20              

1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5             

a) ðối với nhóm thực phẩm.               

b) ðối với các nhóm thảo dược, thủ công mỹ 
nghệ, trang trí, dịch vụ du lịch. 

              

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8             

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo 
hoặc sản phẩm OCOP 

2             

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu của 
chuỗi giá trị: 

5             

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công 
nghệ, thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

 12             

1. Thiết bị, công nghệ: 6             

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ: 5             

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển 
ñổi số: 

1             
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IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản 
phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

18              

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến 

6             

a) ðối với nhóm thực phẩm.               

b) ðối với nhóm thảo dược, dược liệu, thủ 
công mỹ nghệ, trang trí, dịch vụ du lịch. 

              

2 Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, 
hợp quy; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc của sản phẩm: 

6             

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải 
pháp hữu ích, giống cây trồng mới), mẫu 
mã, kiểu dáng ñẹp 

6             

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ  15            

1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường 
trong nước: 

5             

2. Tham gia một số khâu của chuỗi liên kết 
giá trị sản phẩm: 

3             

3. Khả năng xuất khẩu: 5             

4 Khả năng cạnh tranh trên thị trường: 2             

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, 
xã hội và môi trường 

 25             

1 Nộp ngân sách 5             

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác 
cùng phát triển: 

7             

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng 
và các khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

8             

4. Bảo vệ môi trường 2             

5. Các hình thức ñược vinh danh: 3             

  TỔNG CỘNG 100             
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Biểu mẫu 5 - Phụ lục 2 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BCð CHƯƠNG TRÌNH PTTSTT 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 (……) 
Sản phẩm 2 

(……) 

...(tên ñịa phương)......(tên ñịa phương)...

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 

trung 
bình 

của các 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 

trung 
bình 
của 
các 
TV 

BCð 

I. Tiêu chí 1: Tiêu chí về vùng nguyên liệu, 
nguồn cung ứng ñầu vào của sản phẩm 

10              

1. Quy mô vùng nguyên liệu: 6             

2. Tính chất vùng nguyên liệu (tính chủ ñộng, chất 
lượng nguyên liệu ñảm bảo...): 

2             

3. ðịnh hướng vùng nguyên liệu: 2             

II. Tiêu chí 2: Tiêu chí về sản phẩm  20             
1. Quy mô sản xuất sản phẩm: 5             

a) ðối với nhóm thực phẩm.               

b) ðối với các nhóm thảo dược, thủ công mỹ nghệ, 
trang trí, dịch vụ du lịch. 

              

2. Giá trị sản xuất của sản phẩm 8             

3. Sản phẩm khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo hoặc sản 
phẩm OCOP 

2             

4. Số DN/cơ sở tham gia một số khâu của chuỗi giá trị: 5             

III. Tiêu chí 3: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết 
bị tiên tiến vào sản xuất 

 12             

1. Thiết bị, công nghệ: 6             

2. Trình ñộ nhân lực công nghệ: 5             

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển ñổi số: 1             

IV. Tiêu chí 4: Tiêu chí về chất lượng sản phẩm, 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. 

18              

1. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến 

6             
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STT Tiêu chí 
ðiểm 

tối 
ña 

Sản phẩm 1 (……) 
Sản phẩm 2 

(……) 

...(tên ñịa phương)......(tên ñịa phương)...

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 

trung 
bình 

của các 
TV 

BCð 

ðiểm 
ñánh 
giá 
của 
cấp 

huyện 

Chi 
tiết 
của 
sản 

phẩm 

ðiểm 
ñánh 
giá 

trung 
bình 
của 
các 
TV 

BCð 

a) ðối với nhóm thực phẩm.               

b) ðối với nhóm thảo dược, dược liệu, thủ công 
mỹ nghệ, trang trí, dịch vụ du lịch. 

              

2. Gắn mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp 
quy; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của 
sản phẩm; 

6             

3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ñối với nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu 
ích, giống cây trồng mới), mẫu mã, kiểu dáng 
ñẹp 

6             

V. Tiêu chí 5: Tiêu chí về thị trường tiêu thụ  15            
1. Sản phẩm ñược tiêu thụ tốt ở thị trường trong 

nước: 
5             

2. Tham gia một số khâu của chuỗi liên kết giá trị 
sản phẩm: 

3             

3. Khả năng xuất khẩu: 5             

4. Khả năng cạnh tranh trên thị trường: 2             

VI Tiêu chí 6: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã 
hội và môi trường 

 25             

1 Nộp ngân sách 5             

2 Khả năng thúc ñẩy các ngành kinh tế khác cùng 
phát triển: 

7             

3. Tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng và 
các khoản ñóng góp xã hội, từ thiện: 

8             

4. Bảo vệ môi trường 2             

5. Các hình thức ñược vinh danh: 3             

  TỔNG CỘNG 100             

 
 
 
 
 
 



76 CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 24-10-2021

Biểu mẫu 6 - Phụ lục 2 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày      tháng      năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế năm .... và giải pháp  
hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền ñịa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết ñịnh 2898/Qð-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số ..../Qð-UBND ngày ... tháng ... năm 2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt “Quy ñịnh Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực ñịa phương và khung giải 
pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; 

Xét ñề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ ñạo 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 tại 
Tờ trình số   /TTr-SKHCN ngày ..  tháng.. năm …, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm .... và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 
ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng 
các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 3; 
- TVTU; TT HðND tỉnh; 
- Các thành viên BCð CT PTTSTT tỉnh; 
- Thường trực HðND, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Huế (ñể 
biết và chỉ ñạo thực hiện); 
- Báo TTH, Cổng TTðT, TTTHHC, ðài PTTH tỉnh; 
- VP: Lãnh ñạo VP và các CV; 
- Lưu: VT, XT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC SẢN PHẨM CHỦ LỰC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM ... VÀ CÁC 
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC TRÊN ðỊA BÀN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số    /Qð-UBND ngày     tháng    năm 2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

A. DANH MỤC SẢN PHẨM CHỦ LỰC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM ... 

STT 
Tên sản 
phẩm 

Tên 
thương 

hiệu 

Vùng sản 
xuất (ñịa 

phương liên 
quan) 

ðã 
ñăng 

ký/nộp 
ñơn 
ñăng 

ký 
SHCN 

Văn 
bằng 

bảo hộ 
SHCN 

Nhóm sản 
phẩm/dịch 

vụ (theo 
Bảng 

phân loại 
Nice) 

Tóm tắt các 
ñặc trưng 
của sản 
phẩm 

Ghi chú 

(Ví 
dụ) 

                

1 
Bưởi 

thanh trà 
Huế 

P Thủy Biều 
(Tp Huế) 

NHTT 81860 31 
147ha/140 ha 

cho trái 

KLVN - 
TOP 50 ñặc 
sản trái cây 

VN 

   

Xã Phong Thu 
(H Phong 

ðiền)    
125ha/49 ha 

cho trái  

 
    

TX Hương 
Trà 

          

 
    

TX Hương 
Thủy 

          

 
    …           

2 
Nước 
mắm 

Bà 
Giang 

Quảng ðiền NH 238457 29 10.000l/năm 
 

  
Bà Gái 

 
NH 238458 29 

  

  
Phong 

Hải 
Phong ðiền NHTT 143154 29 

  

   
…. 

     

3 
Tôm 
chua 

Huế Tp Huế NHTT 
167610, 
173949 

29 1 tấn/năm 

KLVN - 
TOP 5 ñặc 
sản mắm 

VN 

  
Tấn 
Lộc  

NH 39883 29 
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STT 
Tên sản 
phẩm 

Tên 
thương 

hiệu 

Vùng sản 
xuất (ñịa 

phương liên 
quan) 

ðã 
ñăng 

ký/nộp 
ñơn 
ñăng 

ký 
SHCN 

Văn 
bằng 

bảo hộ 
SHCN 

Nhóm sản 
phẩm/dịch 

vụ (theo 
Bảng 

phân loại 
Nice) 

Tóm tắt các 
ñặc trưng 
của sản 
phẩm 

Ghi chú 

  
Tín 

Cường 
Quảng ðiền 

 
179290, 
216611 

29 
  

… 
 

… … 
     

 B. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC 
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM ... 

1. Sản phẩm (1)...: 

1.1. Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu (nếu có); 

1.2. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ (nếu có); 

1.3. Hỗ trợ phát triển thương hiệu và cải thiện khả năng thương mại hóa sản phẩm (nếu có) 

1.4. Hỗ trợ phát triển thị trường và khuyến công (nếu có); 

…………… 

2. Sản phẩm (2)...: 

2.1. Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu (nếu có); 

2.2. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ (nếu có); 

2.3. Hỗ trợ phát triển thương hiệu và cải thiện khả năng thương mại hóa sản phẩm (nếu có); 

2.4. Hỗ trợ phát triển thị trường và khuyến công (nếu có); 

………………….. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan: 

2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: 

3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực: 

   
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2586/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Dân tộc 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;     

Căn cứ Quyết ñịnh số 447-Qð/TU ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng, bổ nhiệm cán bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1284/TTr-SNV ngày 14 
tháng 10 năm 2020.   

 QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Tiếp nhận ông Lê Xuân Hải, Trưởng phòng ðoàn thể, Tôn giáo và 
Dân tộc, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, ñến nhận công tác tại Ban Dân tộc tỉnh và bổ nhiệm 
giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc. 

Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 ñến ngày 14 
tháng 10 năm 2026. 

Mức phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Trưởng ban 
Ban Dân tộc và ông Lê Xuân Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
  
  

 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2616/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố ñơn giá nhân công xây dựng ñể lập và quản lý chi phí ñầu tư 
xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 15 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2019/Nð-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh mức lương tối thiểu vùng ñối với người lao ñộng làm việc theo hợp ñồng 
lao ñộng; 

Căn cứ Nghị ñịnh 10/2021/Nð-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn phương pháp xác ñịnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và ño bóc khối lượng 
công trình; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số  3753/TTr-SXD ngày 08 
tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Công bố ñơn giá nhân công xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư 
xây dựng của các dự án sử dụng vốn ñầu tư công, vốn nhà nước ngoài ñầu tư công, 
dự án ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư (PPP) áp dụng các quy ñịnh của Quyết ñịnh 
này (Chi tiết ñơn giá nhân công theo Phụ lục ñính kèm).  

 Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên ñịa bàn Tỉnh áp dụng 
các quy ñịnh của Quyết ñịnh này ñể xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng, 
xác ñịnh chi phí ñầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính ñối với Nhà nước 
của các dự án sử dụng vốn khác. 

 ðiều 2. Xử lý chuyển tiếp 

1. Trường hợp tổng mức ñầu tư công trình ñã ñược phê duyệt thì không phải 
thẩm ñịnh hoặc phê duyệt lại. Chủ ñầu tư tổ chức xác ñịnh dự toán xây dựng theo 
ñơn giá nhân công xây dựng ñược công bố tại Quyết ñịnh này ñể triển khai các bước 
tiếp theo. 
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2. Dự toán xây dựng ñã thẩm ñịnh hoặc phê duyệt thì không phải thẩm ñịnh 
hoặc phê duyệt lại; 

3. Các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 
Quyết ñịnh này có hiệu lực: chủ ñầu tư tự thực hiện việc cập nhật dự toán gói thầu ñể 
xác ñịnh lại giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñã ñược phê duyệt, làm cơ sở 
lựa chọn nhà thầu theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu; 

4. Các gói thầu ñã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa ñóng 
thầu trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thì chủ ñầu tư xem xét, quyết ñịnh việc 
cập nhật dự toán gói thầu ñể xác ñịnh lại giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu 
theo quy ñịnh của pháp Luật về ñấu thầu. Trường hợp ñã ñóng thầu trước ngày 
Quyết ñịnh này có hiệu lực, thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, 
hồ sơ dự thầu, hồ sơ ñề xuất; không phải cập nhật lại giá gói thầu; 

5. Trường hợp cần thiết, người quyết ñịnh ñầu tư, chủ ñầu tư quyết ñịnh việc 
cập nhật, thẩm ñịnh, phê duyệt lại tổng mức ñầu tư xây dựng tại Khoản 1 ðiều này; 
dự toán xây dựng tại Khoản 2 ðiều này theo thẩm quyền; 

6. Trường hợp cập nhật, xác ñịnh lại tổng mức ñầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, 
giá gói thầu xây dựng quy ñịnh tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 ðiều này làm vượt 
tổng mức ñầu tư xây dựng, dự toán xây dựng ñã phê duyệt, thì việc thẩm ñịnh, phê duyệt 
tổng mức ñầu tư xây dựng ñiều chỉnh, dự toán xây dựng ñiều chỉnh thực hiện theo 
quy ñịnh. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng ñơn giá nhân công xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñược công bố kèm theo Quyết ñịnh này; tổng hợp 
những vấn ñề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện việc áp dụng ñơn giá 
nhân công xây dựng, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 và thay thế 
Quyết ñịnh số 3401/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố ñơn giá nhân công xây dựng ñể lập và quản lý 
chi phí ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố 
Huế; Giám ñốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng các ñơn vị, 
tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 

Hoàng Hải Minh 
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PHỤ  LỤC 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2616/Qð-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

CÔNG BỐ ðƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NĂM 2021 
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

                         ðơn vị tính: ñồng 

STT Nhóm 

ðơn giá nhân công xây dựng bình quân  
theo khu vực 

VÙNG II 
(Thành 

phố Huế) 

VÙNG III 
(Thị xã Hương  

Thủy, thị xã Hương  
Trà và các huyện:  

Phong ðiền, Quảng 
 ðiền, Phú Lộc, Phú 

Vang) 

VÙNG IV 
(Huyện 

Nam ðông, 
huyện A 

Lưới) 

I Công nhân xây dựng trực tiếp    

1.1 Nhóm I 218.131 205.739 209.746 

1.2 Nhóm II 225.345 218.037 220.557 

1.3 Nhóm III 232.428 226.631 229.864 

1.4 Nhóm IV 241.848 233.982 232.510 

II Nhóm nhân công khác    

2.1 Vận hành tàu thuyền    

 + Thuyền trưởng 410.022 405.047 398.826 

 + Thuyền phó 398.375 397.933 394.742 

 + Thủy thủ, thợ máy, thợ ñiện 319.000 296.000 280.000 

 
+ Máy trưởng, máy I, máy II, 
ñiện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, 
kỹ thuật viên cuốc II tàu sông 

354.510 341.838 341.601 

 
+ Máy trưởng, máy I, máy II, 
ñiện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, 
kỹ thuật viên cuốc II tàu biển 

389.296 380.337 385.746 

2.2 Thợ lặn 570.000 534.000 509.000 

2.3 
Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm, kỹ sư 
trực tiếp 

260.000 246.000 237.000 

2.4 Nghệ nhân 568.000 527.000 502.000 

Ghi chú: 
1. Hệ số cấp bậc nhân công xây dựng theo Bảng 4.3 Phụ lục số IV - Thông tư số 13/2021/TT-BXD 
ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; 
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2. Trường hợp áp dụng ñơn giá nhân công bậc 1 của nhóm I, bậc 1 của nhóm II tại vùng II 
(thành phố Huế), ñơn giá ngày công của công nhân xây dựng có ñơn giá bằng mức lương vùng II 
tại Nghị ñịnh số 90/2019/Nð-CP của Chính phủ là 150.769 ñồng/ngày công; 

3. Danh mục Nhóm nhân công xây dựng và nhóm nhân công khác ñược quy ñịnh tại Bảng 4.1, 
Phụ lục số IV, Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




