
 1 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  

tỉnh Bình Phước (lần III) năm 2016 

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương 

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Năm 

2016, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu (lần III)  năm 2016, cụ thể như sau: 

* Mục tiêu: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn (CNNT) tiêu biểu 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, để 

từ đó có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc 

tiến thương mại, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển. 

* Đối tượng tham gia: Là các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh 

doanh trực tiếp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. Các sản phẩm dự thi không 

được sao chép và đang được sản xuất tại các cơ sở 

CNNT, do chính cá nhân hoặc đơn vị sản xuất sản phẩm đăng ký tham gia. 

* Thời gian và địa điểm: Vòng sơ khảo (bình chọn cấp huyện, thị xã) được tiến 

hành trên địa bàn các huyện, thị xã trong tháng 5/2016. Mỗi huyện, thị dự kiến bình 

chọn 5-10 sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, thị xã sau đó lập hồ sơ tham gia vòng bình 

chọn cấp tỉnh.  

Vòng chung khảo (cấp tỉnh) được tiến hành trong tháng 6/2016. Từ kết quả bình 

chọn của cấp huyện, thị xã, Hội đồng bình chọn cấp tỉnh sẽ bình chọn và công nhận 

sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.  

Tham gia bình chọn cấp khu vực: Trên cơ sở các sản phẩm được bình chọn là sản 

phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2016. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh sẽ 

chọn ra 5-10 sản phẩm tiêu biểu nhất để tham gia bình chọn sản phẩm CNNT cấp khu 

vực do Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương tổ chức (dự kiến tháng 

7/2016). 

Hồ sơ đăng ký tham gia: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2014/TT-

BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

Các doanh nghiệp, cơ sở CNNT có thể đăng ký tham gia trực tiếp với Phòng 

Kinh tế/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện thị hoặc liên hệ với Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn phát triển công nghiệp để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. 

Địa chỉ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước. 

Số 818, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước (Tầng 5, Tòa nhà Viettel). 

   Điện thoại: 06512.210.474                                         Fax : 06516.250.569 

Đỗ Viết Giang 


