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    Kính gửi:   
  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; 
 

Thực hiện Công văn số 536/HD-HĐBC ngày 15/5/2019 của Hội đồng bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2019 về việc 
hướng dẫn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, 
có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp 
ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy phát triển 
công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng yêu 
cầu UBND các xã, thị trấn, triển khai thực hiện tốt các nội dung như sau: 

1. Thông báo, tuyên truyền kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2019 tới các cơ sở sản xuất công nghiệp nông 
thôn trên địa bàn nhằm thu hút đông đảo các cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia.  

2. Đối tượng tham gia bình chọn 

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của 
các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất trên địa bàn. 

Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo 
Luật Hợp tác xã; Tổ hợp tác thành lập và hoạt động theo Nghị định số 
151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động của Tổ Hợp tác và các hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo Nghị định số 
43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh 
nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp. 

3. Sản phẩm tham gia bình chọn 

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình 
chọn.  

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản 
xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu chí tuệ, quyền sở hữu 
công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, 
vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số 
lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường. 



4. Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh được lập thành 02 
bộ, bao gồm:  

+) Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của các cơ sở công nghiệp 
nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 14/2018/TT-BCT) kèm theo 
bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.  

+) Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo 
mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư số 14/2018/TT-BCT) kèm theo 03 ảnh màu, cỡ 
tối thiểu (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, 
mặt bên, từ trên xuống); 

+) Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: 
chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ 
điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các 
giấy tờ liên quan khác. 

+) Văn bản đề nghị đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh của UBND thành 
phố, UBND các huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham 
gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 26/2014/TT-
BCT). 

5. Về địa điểm, thời gian tiếp nhận Hồ sơ và sản phẩm.  

- Hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh gửi trực tiếp về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 10/6/2019 

để tổng hợp. 

 - Trường hợp đặc biệt, sản phẩm có kích thước, trọng lượng quá lớn hoặc 

sản phẩm có đặc điểm, đặc thù không phù hợp khi vận chuyển, bảo quản không thể 

gửi sản phẩm đến địa điểm quy định và có những vướng mắc trong quá trình thực 

hiện, các cơ sở liên hệ với Phòng Khuyến công - Trung tâm Khuyến công và xúc 

tiến thương mại Lạng Sơn, điện thoại: 02053.898.155 hoặc phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Hữu Lũng, điện thoại: 02053.827.460 để được phối hợp thực hiện. 

 (Ủy ban nhân dân huyện gửi kèm Công văn số 536/HD-HĐBC ngày 
15/5/2019 của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh 
Lạng Sơn năm 2019) 

Nhận được Công văn này yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất 
công nghiệp triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chi hội DN huyện Hữu Lũng; 
- CT,  PCT UBND huyện; 
- CVP,PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT. 

CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký) 
 

Long Văn Sơn 
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