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HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 

PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP 

 

Số:            /GM-HĐĐG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 12  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Lạng Sơn năm 2022 

  

Căn cứ Quyết định 2791/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Lạng Sơn. 

Hội đồng tổ chức cuộc họp đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Lạng Sơn năm 2022 với thành phần, 

thời gian và địa điểm như sau: 

I. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND thành phố (đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch 

UBND TP); 

- Các thành phần Hội đồng và Tổ giúp việc theo Quyết định 2791/QĐ-

UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc Thành lập Hội 

đồng và Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo UBND xã Hoàng Đồng; Phường Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh 

- Chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP 

- Đơn vị tư vấn xây dựng sản phẩm OCOP 

II. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 07/12/2022 (thứ Tư). 

III. Địa điểm: Tại Phòng họp Trực tuyến, Trụ sở HĐND - UBND thành 

phố Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

IV. Nội dung: Họp đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) thành phố Lạng Sơn năm 2022 

Yêu cầu phòng Kinh tế chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan phục 

vụ cuộc họp; Đơn vị tư vấn phối hợp với chủ thể chuẩn bị sản phẩm mẫu phục 

vụ đánh giá. 

Đề nghị các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT + Hồ sơ; 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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