UBND TỈNH SƠN LA
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 283 /QĐ-SKHCN

Sơn La, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án
“Truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Sơn La
theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019
của Thủ tướng Chính phủ”

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của
UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức
và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân
sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021
của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La;
Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Sơn La về thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ
thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2030;
Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng tỉnh Sơn La.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện
Dự án “Truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Sơn
La theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019
của Thủ tướng Chính phủ”, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:
Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Hà Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Phó
Chủ tịch Hội đồng;
3. Các ủy viên Hội dồng:
- Ông Hồ Trung Kiên - Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm
Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên phản biện 1;
- Ông Nguyễn Phương - Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Sở
Thông tin và Truyền thông: Ủy viên phản biện 2;

- Bà Lê Diệu Thùy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng: Ủy viên;
- Ông Lê Ngọc Chính - Phó trưởng phòng Thông tin KHCN, Trung tâm
Thông tin và Ứng dụng KHCN: Ủy viên;
- Ông Cầm Thái Duy - Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng: Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng;
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì
thực hiện Dự án “Truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn
tỉnh Sơn La theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày
19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ”, được hưởng chế độ theo quy định hiện
hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập thể Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TĐC, D (15b).

GIÁM ĐỐC

Lưu Bình Khiêm

