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

TỈNH THANH HOÁ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND                Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm; tổ viên 

Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thanh Hóa. 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 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 Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 244/TTr-VPĐP ngày 07/5/2021 của Văn 

phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề nghị bổ 

sung, thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm, tổ viên Tổ 

giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm tỉnh Thanh Hóa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm; tổ 

viên Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau: 

 1. Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP: 

Ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - 

Thành viên (thay ông Phạm Tiến Dũng). 

2. Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP: 

- Ông Lê Tế Tâm, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và 

Công nghệ - Tổ viên (thay ông Đỗ Văn Huân).  

- Ông Hoàng Việt, Trưởng phòng Chế biến và Thương mại nông sản, Chi 

cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT - 

Tổ viên (thay ông Trần Minh Vương). 
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(Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 

25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng NTM tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa 

học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lê Đức Giang 
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