
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VPĐP 
V/v tham gia Gameshow "OCOP là gì?" 

 

Nghi Xuân, ngày     tháng        năm 2020 

Kính gửi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trưởng các đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông huyện; Tài chính - Kế hoạch;  

- Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện; 

- UBND các xã: Xuân Hội, Cổ Đạm, Xuân Yên, Xuân 

Thành, Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Hồng, Cương Gián. 

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 8/7/2020 của UBND tỉnh 

về cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên truyền hình và trên mạng 

internet; Văn bản số 466/VPĐP-OCOP ngày 6/8/2020 của Văn phòng Điều 

phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh về việc tổ 

chức Gameshow “OCOP là gì”. Để triển khai hiệu quả cuộc thi, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Trưởng các đơn vị liên quan triển 

khai một số nội dung sau. 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị: Mỗi xã thành lập 1 đội chơi gồm 3 thành 

viên tham dự, trong đó yêu cầu: Có ít nhất 01 lãnh đạo xã và đại diện các cơ sở 

tham gia Chương trình OCOP; Tổ chức nghiên cứu Kế hoạch, các tài liệu liên 

quan đến chương trình Gameshow “OCOP là gì” tham gia cuộc thi đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả, đạt thánh tích cao. Lập danh sách đăng ký đội thi gửi về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

trong ngày 12/8/2020; thời gian thi dự kiến cuối tháng 8 năm 2020. 

2. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện chủ trì phối hợp với các 

phòng liên quan triển khai: 

- Trên cơ sở Kế hoạch và Chương trình của tỉnh, xây dựng Kế hoạch và 

Chương trình phối hợp với tỉnh triển khai cuộc thi tại huyện một cách cụ thể, 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; Xây dựng dự trù kinh phí thực hiện báo cáo 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã tổ chức tập luyệt, bồi dưỡng kiến 

thức “OCOP là gì” cho các đội chơi; tham gia chơi đạt kết quả tốt. 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, trưởng các phòng liên quan nghiêm 

túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VPNTM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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