
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:  4127/QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Văn Quan, ngày  11 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

và Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

 huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; 

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

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 62/TTr-PNN ngày 05 tháng 12 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2020, cụ thể như sau: 

1. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

a) Ông Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2020 - 

Chủ tịch Hội đồng; 

b) Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện - 

Phó Chủ tịch Hội đồng; 

c) Bà Bùi Thị Nga, Chuyên gia tư vấn Chương trình OCOP tỉnh Lạng Sơn - 

Ủy viên; 

d) Bà Hứa Phong Lan, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Ủy viên; 

e) Ông Đặng Văn Năm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Ủy viên; 

f) Bà Lương Thùy Nha, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Ủy viên. 
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2. Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP  

a) Ông Nông Văn Tùng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Tổ trưởng; 

b) Bà Lý Thị Dương, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Tổ viên; 

c) Ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - 

Tổ viên; 

d) Bà Lăng Thúy Hồng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện - 

Tổ viên, Kiêm thư ký Hội đồng. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ 

giúp việc. 

1. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có nhiệm vụ: Đánh giá, 

phân hạng sản phẩm (theo Bộ tiêu chí) đối với sản phẩm được lựa chọn tham gia 

OCOP năm 2019 - 2020. 

2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ: Thực hiện công tác tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng trong quá trình tổ 

chức đánh giá, xếp hạng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng giao. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó Chủ tịch 

Hội đồng sử dụng con dấu của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để điều hành 

các hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Văn Quan, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (T/h); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

                          CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                            Lương Mai Tú 

 

 

 

 

 

 


