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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị tập huấn phát triển nguồn nhân lực thuộc  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2021-2025; Quyết định số 278/QĐ-SNN, ngày 15/8/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2022;  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn với 

những nội dung như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Các Sở, ngành: 

- Cán bộ phụ trách công tác OCOP của các Sở, ban, ngành: Công Thương; 

Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Văn hóa thể thao và Du 

lịch; Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh; 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở: Kế hoạch - Tài chính; Thủy sản - 

Kỹ thuật tổng hợp; Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y; Trung tâm Khuyến nông; 

3. Các phòng, ban cấp huyện 

Cán bộ phụ trách Chương trình OCOP các phòng: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Kinh tế thành phố; Kinh tế và Hạ tầng; Văn hóa và Thông tin; Tài 

nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch của các huyện, thành phố.  

4. Đại diện một số doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

 (Đề nghị mỗi UBND huyện, thành phố mời giúp từ 5 đến 7 doanh nghiệp và 

Hợp tác xã). 



 

5. Đại diện Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn dự và 

đưa tin. 

6. Báo cáo viên: Giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. 

II. NỘI DUNG  

- Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống 

OCOP; các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã,… về kỹ năng quản lý, cách thức sản 

xuất, kinh doanh, đăng ký ý tưởng kinh doanh, đánh giá chất lượng sản phẩm. 

- Triển khai các nội dung của Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2021-2025. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08giờ 00phút, (thứ 2) ngày 17/10/2022. 

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

Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

IV. CHẾ ĐỘ 

Chế độ cho đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: được hỗ 

trợ tiền ăn và đi lại theo quy định hiện hành. 

V. PHÂN CÔNG 

Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện để tổ chức Hội nghị tập huấn. 

Đây là Hội nghị rất quan trọng để các cấp, các sở ngành, doanh nghiệp, hợp 

tác xã và cán bộ thực hiện chương trình OCOP của tỉnh nắm chắc các nội dung cần 

thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các đồng 

chí đến tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 Lý Việt Hưng 
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