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GIẤY MỜI  

Tham dự lớp tập huấn thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
  

 

Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp tổ chức Hội nghị Tập huấn chính sách thực 

hiện Chương trình OCOP; cách thức thực hiện truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ 

sinh thực phẩm và chuyển đổi số trong thực hiện chương trình OCOP (theo Giấy 

mời số 728/GM-VPĐP ngày 29/10/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh). 

Thành phần: 

* Ở huyện, kính mời:  

Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách Chương trình OCOP Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới huyện. 

* Ở các xã, thị trấn: Xuân Phổ, Xuân Yên, Xuân Hồng, Cổ Đạm, TT 

Tiên Điền, TT Xuân An, kính mời: 

Các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2021, gồm: Tổ hợp tác chế 

biến và kinh doanh hải sản Vân Huy, Xuân Yên; Cơ sở sản xuất và kinh doanh cu 

đơ Hương Trí, Xuân Hồng; THT Farm An Xuân, Công ty TNHH đầu tư xây dựng, 

thương mại Hoàng Khôi, thị trấn Xuân An; Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hoàng Gia Phú, thị trấn Tiên Điền; Cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm 

Hương Văn, Cổ Đạm; Cơ sở sản xuất bánh nếp Bình Dương, Xuân Phổ. 

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

Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 8h ngày 3/11 - 4/11/2021. 

Buổi sáng bắt đầu từ 8h, buổi chiều bắt đầu từ 14h 

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 thông tin và nắm số lượng các 

thành phần tham gia theo quy định. 

Các cơ sở tham gia lớp tập huấn tự túc kinh phí ăn, ở, đi lại trong quá trình 

tập huấn. 

Kính đề nghị các đại biểu và các thành phần tham gia đầy đủ, đúng thời 

gian, địa điểm quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Như thành phần mời;      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng ĐP NTM huyện; 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;                                                                 

- Lưu: VT, VPĐP.       

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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