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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá,  

phân hạng sản phẩm OCOP 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 20212 - 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 và các văn bản thay thế (nếu có); 

Căn cứ 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 về việc ban hành một số tiêu chí đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 4497/QĐ-BNN-VPĐP ngày 18 tháng 11  năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt 

là Hội đồng OCOP cấp Quốc gia). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế 

Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 



Điều 3. Các thành viên Hội đồng OCOP cấp Quốc gia, 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 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                       
- Như Điều 3; 

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

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thành viên Tổ công tác CTMTQT NTM; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;   

- Lưu: VT, VPĐP.                     
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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