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UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 1808 /SNN-PTNT 

V/v Cử thành viên tham gia  

Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 31 tháng 10 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Khoa học và Công nghệ; Công thương; Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Y tế; 

- Các Chi cục: An toàn vệ sinh thực phẩm; Bảo vệ môi trường; Tiêu 

chuẩn, Đo lường, Chất lượng; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

 

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

phủ Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng chương trình 

mỗi xã một sản phẩm; Công văn số 4128/UBND-NN ngày 10/9/2019 của UBND 

tỉnh về việc Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị, ngày 29/10/2019, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1783/SNN-PTNT vềviệc cử thành 

viên tham gia Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, do tính chất công 

việc và tầm quan trọng của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, theo 

ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan cử thành 

viên tham gia theo đúng thành phần như sau: 

- Đại diện lãnh đạocác Sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ;Văn 

hóa,Thể thao và Du lịch;Y tế. 

- Đại diện lãnh đạo các Chi cục: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản; An toàn vệ sinh thực phẩm; Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; Bảo 

vệ môi trường; Phát triển nông thôn. 

Văn bản cử thành viên tham gia Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP đề 

nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn Quảng 

Trị - Số 49 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, email: 

ocopquangtri@gmail.com) theo mẫu đính kèm trước ngày 05 tháng 11 năm 

2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét Quyết định thành lập. 

Đề nghị quý Sở, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/cáo); 
- GĐ, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 
- Chi cục PTNT (Thực hiện); 
- Lưu: VT. 
 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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DANH SÁCH CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA  

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM OCOP TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo Công văn số 1808/SNN-PTNT  

ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 
 

Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Số điện thoại, 

email 

     

 

Quảng Trị, ngày     tháng    năm 2019 

 Thủ tưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 
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