
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /UBND-NN 
V/v Dự Hội nghị tập huấn Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Cao Lộc, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi: - Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Các Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Giấy mời số 95/GM-SNN, ngày 02/11/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lạng Sơn về dự Hội nghị tập huấn về đăng ký ý tưởng kinh doanh 

và đào tạo OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020; UBND huyện Cao Lộc đề nghị các phòng, ban, đơn vị và các hợp 

tác xã, tổ hợp tác hoạt động lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn cử đại diện tham dự 

Hội nghị tập huấn với những nội dung như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp: Mỗi đơn vị cử 01 - 02 đại diện Lãnh đạo, chuyên viên dự.  

- Các HTX Rau củ quả sạch Gia Cát; HTX Sản xuất rau an toàn Tân Liên; 

HTX Hợp Thịnh; HTX Yên Phát; HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp 

Xuất Lễ; HTX Nông nghiệp sạch Phát Huy; HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân 

Thành; Tổ hợp tác sản xuất mía Thụy Hùng; Tổ hợp tác sản xuất Hồng không hạt 

Bảo Lâm - Hải Yến; Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm - 

Gia Cát: Mỗi đơn vị cử 01 đại diện tham dự. 

II. NỘI DUNG 

Tập huấn về đăng ký ý tưởng, kế hoạch sản xuất, phát triển sản phẩm mới; 

tập huấn nguyên tắc, chu trình triển khai Chương trình OCOP, hướng dẫn chủ thể 

tham gia OCOP làm hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tham gia; hướng dẫn lập kế hoạch 

kinh doanh và phương pháp marketing,… 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
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1. Thời gian: 01 ngày bắt đầu từ 08h00, ngày 13/11/2020 (thứ 6) 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Nhà C2, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa 

Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Đây là Hội nghị quan trọng để cán bộ phục trách và các hợp tác xã, tổ hợp 

tác có ý tưởng tham gia thực hiện chương trình OCOP nắm chắc các nội dung cần 

thực hiện. UBND huyện Cao Lộc đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các thành viên 

hợp tác xã, tổ hợp tác đến tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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