
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SNNPTNT      Quảng Ngãi, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giaoVăn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã  

một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

 

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng 

Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 

2020; Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên 

chế của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;  

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi, 

giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 06/VPĐP 

ngày 10/01/2022 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. GiaoVăn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(gọi tắt là OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Riêng nhiệm vụ xây dựng Đề án OCOP giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030: Tiếp tục giao cho Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện 

cho đến khi UBND tỉnh có quyết định ban hành Đề án. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định 182/QĐ-SNNPTNT ngày 19/5/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, 

Tổ chức cán bộ Sở; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Hồ Trọng Phương 
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