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GIẤY MỜI 

Tham gia buổi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2021  

 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2021 

(Theo giấy mời số 03/GM-HĐĐGPH ngày 17/9/2021 của Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh ).  

Ủy ban nhân dân huyện kính mời 

* Ở huyện, kính mời: 

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

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện. 

* Ở các xã: Cương Gián, Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

- Đại diện MTTQ, các tổ chức đoàn thể và công chức phụ trách chương trình 

OCOP xã, thị trấn (tham gia bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom 

meeting tại xã, thị trấn). 

- Các cơ sở có sản phẩm tham gia đánh giá đợt 1 năm 2021: Công ty cổ phần 

đầu tư thương mại và xây dựng Hoàng Khôi, TT Xuân An; THT Farm An Xuân, 

TT Xuân An; Hộ sản xuất kinh doanh cu đơ Hương Trí, Xuân Hồng; THT chế biến 

và kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi (Mỗi cơ sở tham gia không quá 3 người). 

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

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu 7 giờ 00 phút, ngày 25/9/2021 (thứ Bảy). 

Địa điểm: Tại Khách sạn Bình Minh, số 09, đường Trần Phú, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Giao Văn phòng Nông thôn mới huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ đợt 

đánh giá tại tỉnh và hướng dẫn các xã, thị trấn cài đặt phần mềm Zoom, cung cấp 

đường link, mật khẩu để tham gia bằng hình thức trực tuyến. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bám sát các cơ sở, tạo mọi điều kiện tốt 

nhất hỗ trợ cơ sở có sản phẩm tham gia đánh giá Chương trình OCOP đợt 1, năm 

2021 đạt kết quả tốt. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./. 

  Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT, NN. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
 

Đinh Hữu Thắng 



LỊCH THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ 

Sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đợt 1, năm 2021 

(Kèm theo Giấy mời  số          /GM-UBND  ngày       /       /2021 của UBND huyện) 

 

TT  SẢN PHẨM ĐƠN VỊ CƠ SỞ  

1 Đông Trùng Hạ Thảo Phú Nhân TT Xuân An 

Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và xây dựng 

Hoàng Khôi 

2 Mực khô Hoa Linh Chi Xã Cương Gián 

THT sản xuất và kinh 

doanh hải sản Hoa Linh 

Chi 

3 Cu đơ Hương Trí Xã Xuân Hồng Hộ kinh doanh 

4 Dưa lưới An Xuân TT Xuân An 
Tổ hợp tác Farm An 

Xuân 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 

DANH SÁCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌP CHO ĐẠI BIỂU THAM GIA  

ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP ĐỢT 1 NĂM 2021 
 

 

PHÒNG 

HỌP 
THÀNH PHẦN GHI CHÚ 

Phòng số    

1 

- Thành viên Hội đồng đánh giá, phân 

hạng OCOP năm 2021 (13 người); 

- Tổ giúp việc (12 người); 

- Đơn vị tư vấn (02 người); 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

cấp huyện (03 người); 

- Đại diện DN/HTX/THT/Cơ sở sản 

xuất tham gia đánh giá, phân hạng (05 

người); 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (02 

người), Báo Hà Tĩnh (01 người), Báo 

Nông nghiệp Việt Nam (01 người) và 

Tạp chí Kinh tế Nông thôn (01 người) 

Đến Hợp tác xã, Doanh nghiệp, 

Tổ hợp tác, Cơ sở sản xuất kinh 

doanh nào tham gia đánh giá, 

phân hạng thì mời thành phần cấp 

huyện, xã, đơn vị tư vấn và chủ 

thể đó tham dự. 

Phòng số 

2 

Lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; Đơn vị tư 

vấn và các DN/HTX/THT/Cơ sở sản 

xuất chờ tham gia đánh giá, phân hạng 

 
 

 

* Lưu ý: Mỗi phòng tối đa không quá 50 người. 


		thangdh.nx@hatinh.gov.vn
	2021-09-24T08:11:40+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-09-24T08:22:53+0700


		2021-09-24T08:23:23+0700


		2021-09-24T08:23:39+0700




