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GIẤY MỜI 

    

 

Thực hiện Giấy mời số 04/GM-HĐĐGPH ngày 5/10/2020 của Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh về việc tổ 

chức kiểm tra, soát xét các Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Cơ sở sản xuất 

kinh doanh có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2020. Ủy ban 

nhân dân huyện mời các thành phần tham gia kiểm tra như sau: 
 

1. Thành phần mời. 

* Ở huyện, kính mời. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện; 

- Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp - PTNT, Lãnh đạo và cán bộ 

VPĐP xây dựng Nông thôn mới huyện; 

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

* Ở các xã: Yên Hồ, Tùng Ảnh, mời: 

- Chủ tịch UBND các xã và và cán bộ phụ trách OCOP. 

(Đến đơn vị nào thì mời thành phần của xã đó cùng tham gia) 

 - Chủ các cơ sở: Công ty TNHH Bảo An xã Yên Hồ; Công ty TNHH 

Thống Tuấn, Cơ sở SXKD Cao Văn Quang xã Tùng Ảnh.  

2. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu lúc 14h, ngày 08/10/2020; 

3. Địa điểm: Tại các Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Cơ sở sản 

xuất kinh doanh có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2020. 

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện phối hợp Văn phòng 

điều phối NTM tỉnh để bố trí lịch kiểm tra và thông báo cho các thành phần liên 

quan; Phòng NN&PTNT kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Bảo An 

tổ chức sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, đảm bảo các yêu cầu về quy 

trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc Công ty TNHH Thống Tuấn chuẩn bị các 

nội dung, nhất là vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm để đoàn kiểm tra đạt kết quả. 

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, VPĐP-NTM. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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