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QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

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

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

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; Quyết định 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định 

số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia (gọi tắt là Hội đồng OCOP cấp Quốc gia), 

cụ thể như sau: 

1. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Dương Quốc Trịnh, Phó Cục trưởng, Cục Công Thương địa 

phương, Bộ Công Thương, Thành viên; 

3. Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ 

Y tế, Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý chất lượng môi 

trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên; 

6. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ  

các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên; 

7. Chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, 

Thành viên. 



Điều 2. Hội đồng OCOP cấp Quốc gia có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ 

chức đánh giá, phân hạng và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xem xét công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP đạt 

5 sao (sản phẩm cấp Quốc gia). Giúp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình 

mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định 

chất lượng, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP ở các địa phương.  

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng OCOP cấp Quốc gia do 

Chủ tịch Hội đồng OCOP cấp Quốc gia phân công và thực hiện theo quy chế 

hoạt động của Hội đồng OCOP cấp Quốc gia. 

Điều 4. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương là Cơ quan 

thường trực của Hội đồng OCOP cấp Quốc gia, có trách nhiệm bố trí cơ sở vật 

chất, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực khác đảm bảo Hội đồng hoạt 

động theo quy định của pháp luật.  

Điều 5. Kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng OCOP cấp Quốc 

gia được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao cho Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới Trung ương theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay 

thế Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm cấp Quốc gia. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các thành viên Hội đồng OCOP cấp Quốc gia nêu tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 7; 

- PTTg TT Chính phủ Phạm Bình Minh (để b/c);  

- Thành viên Tổ công tác CTMTQT NTM; 

- Các Thứ trưởng; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;   

- Lưu: VT, VPĐP. (80) 

 

 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 
 

Lê Minh Hoan 
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