
  
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

 

Số: 140/TTr-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Nam Trực, ngày 26 tháng 8 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

 Về việc đề nghị xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP  

huyện Nam Trực năm 2020 

  

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND huyện về việc 

thành lập Hội đồng tư vấn, đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Nam Trực; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm của các cơ sở sản xuất, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) huyện Nam Trực năm 2020 và biên bản họp của Hội đồng tư vấn, đánh 

giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Nam Trực đợt 1 năm 2020. 

UBND huyện Nam Trực kính đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Hội đồng tư 

vấn, đánh giá và xếp hạng sản phẩm của tỉnh xem xét đánh giá, xếp hạng cho 4 

sản phẩm của 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất (có danh sách sản phẩm chi tiết 

kèm theo) 

UBND huyện Nam Trực kính trình./. 

 
Nơi nhận:    
- UBND tỉnh; 

- Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Lưu VP. 

             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Duật 
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