
 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc đánh giá, phân hạng 

 sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Lai Châu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐTTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 362/TTr-SNN ngày 04/3/2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lai Châu (Chương trình OCOP), gồm 

ông, bà có tên sau: 

1. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP (sau 

đây gọi tắt là Hội đồng): 

1.1. Chủ tịch Hội đồng: Ông: Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
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1.2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông: Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

1.3. Các thành viên Hội đồng:  

- Ông: Lê Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông: Nguyễn Trường An - Phó Giám đốc  Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Ông: Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ông: Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Ông: Đỗ Văn Xiêng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Ông: Trần Văn Sáu  - Phó Gám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Ông: Hoàng Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông: Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Ông: Vương Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông: Nguyễn Duy Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - 

Thư ký; 

2. Tổ Giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình OCOP (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc): 

2.1. Tổ trưởng: 

- Ông: Vương Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.   

2.2. Tổ phó: 

- Ông: Nguyễn Duy Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn. 

2.3. Các thành viên: 

- Ông: Nguyễn Như Quỳnh - Trưởng phòng Phòng Kinh tế hợp tác và Trang 

trại, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông: Lê Quang Minh - Trưởng phòng Phòng Quản lý du lịch, Sở VHTT 

& Du lịch; 

- Ông: Hoàng Văn Thắng - Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

- Bà: Lê Thị Phương - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại, Sở 

Công Thương; 

- Bà: Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Phòng Môi trường và Biến đổi 

khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường;  
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- Ông: Vũ Văn Hùng - Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông: Nguyễn Mạnh Thưởng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú 

y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông: Phạm Trung Tình - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông: Lê Đăng Dần - Phó Trưởng phòng Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông: Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Bà: Hà Thị Giang - Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại 

và Du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư; 

- Ông: Vũ Hoài Nam - Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài 

chính; 

- Ông: Nguyễn Công Thao - Chuyên viên Chi cục Quản lý chất lượng 

nông, lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông: Lê Văn Giáo - Chuyên viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Bà: Lương Hải Trang - Chuyên viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Ông: Vũ Hồng Lai - Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông: Bùi Văn Huy - Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành - Tái định cư, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Hội đồng và Tổ Giúp việc: 

1. Hội đồng: 

1.1. Nhiệm vụ: 

- Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo đề nghị của Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cấp Giấy công nhận 

phân hạng sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao (ba sao), hạng 4 sao (bốn sao); tham 

mưu UBND tỉnh lựa chọn sản phẩm OCOP đạt 5 sao (năm sao) tham dự đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg 

ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế hoạt động của Hội đồng. 
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- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

1.2. Chế độ làm việc: 

- Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội 

đồng sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện các nhiệm 

vụ của Hội đồng. 

- Các thành viên Hội đồng đánh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Tổ Giúp việc:  

2.1. Nhiệm vụ: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

Rà soát, phân loại, phát hiện và đề xuất Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định 

loại bỏ các hồ sơ sản phẩm không hợp lệ. Thông báo cho chủ thể sản xuất có sản 

phẩm tham gia đánh giá cung cấp các tài liệu minh chứng khi cần theo yêu cầu 

của Hội đồng trong quá trình đánh giá. 

-  Căn cứ Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP ban 

hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ và các quy định hiện hành giúp Hội đồng tiến hành đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 

- Tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định cấp Giấy công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 

hạng 4 sao. 

- Tham mưu giúp Hội đồng lựa chọn sản phẩm OCOP đạt 5 sao tham dự 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng giao 

2.2. Chế độ làm việc:  

- Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

-  Tổ Giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ Giúp việc Hội đồng lấy từ 

nguồn Chương trình MTQG nông thôn mới hàng năm và các chế độ theo quy 

định hiện hành. 
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Điều 4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực Hội đồng và 

Tổ Giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP để thực hiện 

nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Kt1, Kt6. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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