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Số:          /GM-SNN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

   

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả  

đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019 
                                                                                        

 

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND, ngày 27/01/2020 của UBND tỉnh về 

phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 

từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân 

trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần:  

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Khoa học 

và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Công thương; Thông tin và Truyền 

thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn 

phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân 

tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản HCM;  

- Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; 

- Đại diện 09 chủ thể có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP năm 

2019 đối với 09 sản phẩm: Trà Ô Long; Gạo nếp cái hoa vàng; Mật ong hương rừng 

xứ Lạng; Rượu men lá Mỏ Heo; Khoai lang Lộc Bình; Bún ngô Thuận Anh; Cao 

khô Vạn Linh (mỳ gạo); Tinh bột nghệ hữu cơ Hồng Nhung; Gạo bao thai hồng (đề 

nghị UBND các huyện, thành phố mời giúp). 

- Đại diện Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn dự và đưa tin. 

2. Nội dung: Công bố Quyết định số 158/QĐ-UBND, ngày 27/01/2020 của 

UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm OCOP đạt từ ba (03) trở lên năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

3. Thời gian: 16 giờ 15 phút, (thứ 6) ngày 13 tháng 3 năm 2020. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và PTNT, số 118 đường 

Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự họp đầy đủ, đúng thành phần và 

thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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