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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Họp tổ chức thẩm định, đánh giá sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định, đánh giá sản phẩm tham gia
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 1 năm 2021.
Thành phần:
- Ở huyện, kính mời:
+ Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội
đồng thẩm định (mời chủ trì).
+ Thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá sản phẩm tham gia Chương
trình Mỗi xã một sản phẩm của huyện Nghi Xuân (theo Quyết định số 2656/QĐUBND ngày 25/9/2020 của UBND huyện).
+ Thành viên Tổ giúp việc đánh giá sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã
một sản phẩm của huyện Nghi Xuân (theo Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày
04/5/2021 của UBND huyện) phụ trách các sản phẩm đánh giá đợt 1/2021.
+ Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (dự và đưa tin).
- Ở các xã: Xuân Hồng, Cương Gián và thị trấn Xuân An
+ Đại diện Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP).
+ Các cơ sở có sản phẩm tham gia đánh giá đợt 1 năm 2021: Cu đơ Hương
Trí, hộ sản xuất và kinh doanh Ngô Xuân Trí, Xuân Hồng; Mực khô Hoa Linh Chi,
THT chế biến và kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi, Cương Gián; Dưa lưới An
Xuân, THT Farm An Xuân, thị trấn Xuân An; Đông trùng hạ thảo, Công ty cổ phần
đầu tư thương mại và xây dựng Hoàng Khôi, thị trấn Xuân An.
(Thành phần cấp xã, giao UBND các xã, thị trấn tin mời)
- Nhà tư vấn: Công ty Hoàng Anh; Công ty BTC Group.
(giao Văn phòng Nông thôn mới huyện tin mời)
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’ ngày 06/8/2021 (Thư sáu)
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, trụ sở UBND huyện.
Ủy ban nhân dân huyện giao:
- Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện chuẩn bị tài liệu phục vụ nội
dung đánh giá, thẩm định sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đợt 1 năm
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2021; chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND – HĐND huyện bố trí các điều kiện
liên quan phục vụ công tác thẩm định.
- Các chủ cơ sở có sản phẩm chuẩn bị đầy đủ mẫu sản phẩm và hồ sơ sản
phẩm trình Hội đồng (sản phẩm có thể trưng bày cả mẫu sản phẩm và sản phẩm
chế biến từ mẫu sản phẩm, mỗi cơ sở mang ít nhất 05 mẫu sản phẩm để tham
gia đánh giá...)
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa
điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT.
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