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GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn thẩm định ý tưởng sản phẩm OCOP tỉnh 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Đoàn thẩm định ý tưởng 

sản phẩm OCOP tỉnh (Theo Văn bản số 544/VPĐP-OCOP ngày 24/8/2021 của 

Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh). 

Thành phần: 

* Ở huyện, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên liên quan các phòng, đơn vị: Nông 

nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới. 

* Ở xã Xuân Phổ và thị trấn Tiên Điền, kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách chương trình OCOP.  

- Đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất đăng ký xây dựng sản 

phẩm OCOP năm 2021: hộ kinh doanh Trần Thị Huyên, thôn Ninh Hòa, xã Xuân 

Phổ (sản phẩm: Tôm chua Xuân Phổ); Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hoàng Gia, Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền (sản phẩm: Bí đỏ sấy lạnh và Cần tây 

sấy lạnh). 

(Thành phần cấp xã, giao UBND các xã, thị trấn tin mời) 

Thời gian và địa điểm: 01 buổi, ngày 25/8/2021, cụ thể như sau: 

- Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ, làm việc tại cơ sở hộ kinh doanh Trần Thị 

Huyên, thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ (sản phẩm: Tôm chua Xuân Phổ). 

- Từ 15 giờ đến 16 giờ, làm việc tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hoàng Gia, Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền (sản phẩm: Bí đỏ sấy lạnh và Cần tây 

sấy lạnh). 

- Giao Văn phòng Nông thôn mới huyện chủ trì chuẩn bị báo cáo tổng hợp 

kết quả đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021; chủ trì, phối 

hợp các phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng 

tổ chức kiểm tra các cơ sở trước khi đón đoàn của tỉnh; phối hợp Văn phòng 

HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ công tác thẩm định. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần, 

thời gian và địa điểm quy định./. 

 



Lưu ý:  

Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid 19 đề nghị các đại 

biểu, các thành phần tham gia phải thực hiện nghiêm túc 5K; các cơ sở phải 

chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn phòng chống Covid 19. 

  Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng NN - PTNT; 

- Văn phòng ĐP Nông thôn mới; 

- Lưu: VT, VPNTM. 

TL. CHỦ TỊCH 
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