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GIẤY MỜI 
    

 

Thực hiện quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm, Ủy ban nhân dân huyện tổ 

chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020. ơ 

Thành phần kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và mỗi xã 

một sản phẩm, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện; 

- Các Thành viên Hội đồng; Tổ giúp việc đánh giá phân hạng sản phẩm 

(theo Quyết định số 5448/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND huyện); 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (Mời dự và đưa tin); 

* Ở các xã: Thanh Bình Thịnh, Trường Sơn, Tân Dân. 

- Lãnh đạo UBND xã và cán bộ phụ trách OCOP các xã; 

- Chủ thể các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng: THT làm vườn thôn 

Trẫm Bàng xã Tân Dân, Cơ sở SXKD Nghiêm Minh Thanh xã Trường Sơn, 

Công ty TNHH mộc mỹ nghệ MTY xã Thanh Bình Thịnh. Các cơ sở chuẩn bị 

đầy đủ hồ sơ, sản phẩm phục vụ thẩm định đánh giá. 

(Thành phần ở xã nhờ Văn phòng UBND các xã tin mời) 

* Đơn vị tư vấn mời: 

 - Đại diện Trung tâm điều tra quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn 

Hà Tĩnh; 

Thời gian: 19h, ngày 7/12/2020  

Địa điểm: Tại Hội trường gác I, UBND huyện. 

 (Mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí: Nguyễn Đình Chí - Chuyên viên Văn 

phòng điều phối NTM huyện - SĐT: 0913.294.901) 

 Đề nghị các thành phần mời tham gia đầy đủ đúng thời gian, địa điểm quy định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT,VP. 
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