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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế Quản lý sản phẩm thuộc 

 Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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 số 76/2015/QH13 và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; 
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ - CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ - CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018- 
2020, định hướng đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 
44/VPĐP-OCOP ngày 20/01/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý sản phẩm 
thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay 
thế Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban 
hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình Mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 
2030. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, 
Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng 
hóa tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh và Thủ trưởng 
các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; 
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; 
- TTr BCĐ NTM, ĐTVM, GNBV, OCOP tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- TTr các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 
- TTr HĐND cấp huyện; 
- PVP Nguyễn Duy Nghị; 
- Trung tâm CB – TH tỉnh; 
- Lưu: VT, NL5.  
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