
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /SNN-PTNT 

V/v hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Lạng Sơn 

      Lạng Sơn, ngày      tháng      năm 2021 
 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 05/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành 

phố tiếp tục hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 

năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 và 

Quyết định số 781/QĐ-TTg, ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó 

chú trọng việc nâng cấp, hoàn thiện kiểu dáng bao bì, nhãn mác, truy suất nguồn 

gốc, thông tin sản phẩm, kiểm định chất lượng sản phẩm, câu chuyện sản phẩm,... 

Tổ chức Hội nghị đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. Sản 

phẩm đủ điều kiện từ 03 sao trở lên tiếp tục trình Hội đồng đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp tỉnh; văn bản trình của các huyện, thành phố cần cung cấp 

đầy đủ thông tin theo biểu mẫu phụ lục số 01, 02 gửi kèm. Hồ sơ và sản phẩm đã 

đủ điều kiện gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, trước ngày 25/11/2021; để tổng hợp 

tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực 

hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Hội đồng đánh giá, phân hạng 

  sản phẩm OCOP tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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