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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 

 năm 2020 huyện Cao Lộc (Đợt 2) 

 

Căn cứ Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

năm 2020; Kế hoạch số 182-KH/HU ngày 20/01/2020 của Huyện ủy Cao Lộc thực 

hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

Thực hiện các Kế hoạch Số: 49/KH-UBND, ngày 17 tháng 02  năm 2020 

của Ủy ban nhân dân huyện về Thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 

12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020 và Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 

05/3/2020 của UBND huyện Cao Lộc về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm huyện Cao Lộc năm 2020. UBND huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá 

sản phẩm OCOP cho 02 sản phẩm: Rau Cải làn, Cải ngồng hoa vàng – HTX rau củ 

quả sạch Gia Cát, với những nội dung như sau: 

1. Thành phần tham dự 

1.1. Cấp huyện 

- Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng; 

- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện: Ủy viên; 

- Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ủy viên;  

- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Ủy viên; 

- Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, Ủy viên;  

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy viên; 

- Đại diện đơn vị tư vấn Chương trình OCOP - sản phẩm: Rau Cai Làn, Cải 

ngồng hoa vàng; 

1.3. Chủ thể OCOP 

- Đại diện HTX rau củ quả sạch Gia Cát (Sản phẩm: Rau Cai Làn, Cải 

ngồng hoa vàng) 

2. Nội dung: Đến dự hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cho Sản 

phẩm: Rau Cai Làn, Cải ngồng hoa vàng, năm 2020 huyện Cao Lộc (Đợt 02). 

3. Thời gian và địa điểm   

3.1. Tổ Giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện: 



- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30/11/2020 (Thứ hai) 

- Địa Điểm: Hội trường phòng Tài chính - Kế hoạch 

3.2. Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện: 

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 02/12/2020 (Thứ tư) 

- Địa Điểm: Hội trường phòng Tài chính - Kế hoạch 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao cho UBND xã Gia Cát, HTX rau củ quả sạch Gia Cát chủ trì phối hợp 

với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ và Sản phẩm: Rau Cai Làn, Cải ngồng 

hoa vàng, phục vụ buổi đánh giá của Hội đồng. 

- Giao Tổ Giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện, 

Phòng Nông nghiệp và PTNT đôn đốc, kiểm tra hồ sơ chuẩn bị các tài liệu liên 

quan đến nội dung của hội nghị, tiến hành chấm điểm sơ bộ và có báo cáo kết quả 

tại Hội nghị đánh giá. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí 

phòng làm việc và nhân viên phục vụ buổi đánh giá của Hội đồng. (Sau cuộc họp 

tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định) 

UBND huyện kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ và đúng thời gian để 

Hội nghị diễn ra thành công./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn (B/c); 

- Hội đồng đánh giá OCOP cấp huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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