
  

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HẢI HẬU                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 Số:         /QĐ-UBND                                 Hải Hậu, ngày      tháng 9 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn, đánh giá và xếp hạng 

sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức, bộ máy cán bộ và cán 

bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức 

vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước 

thuộc tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu nông thôn mới 

kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện về 

việc phát triển sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu năm 2022; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới huyện. 
 

   

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tư vấn, đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP 

huyện Hải Hậu (gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Văn Triển - Trưởng phòng Nông 

nghiệp và PTNT kiêm Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện. 

 3. Các Ủy viên: 

- Ông Bùi Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ông Vũ Trung Thành - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông  Trần Quang Nhuệ - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Bà Trần Thị Lương - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Y tế;  



  

- Ông Lê Văn Định - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Vũ Văn Luyện - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Bà Lâm Thị Hương - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Đức Hoan - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT;    

- Bà Lã Thị Thùy Chi - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thư ký 

Hội đồng. 
 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ: 

- Tư vấn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất đã đăng ký tham gia thực hiện Chu 

trình OCOP. 

- Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm theo Bộ Tiêu chí đánh giá và xếp hạng 

sản phẩm OCOP đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 

08/6/2020 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019. 

- Tổ chức thẩm định đánh giá và lựa chọn sản phẩm từ 3 sao trở lên báo cáo 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, sạch, 

Đẹp để phát triển bền vững” xem xét, trình UBND tỉnh thẩm định xếp hạng các 

sản OCOP cấp tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo.  
 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

8300/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND huyện. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Chánh 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                         

- Ban Thường vụ Huyện ủy;     (Báo  

- Thường trực HĐND huyện;    cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Điều 3;                                                                                       

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Đỗ Hải Điền 
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