
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SNN-VPĐP Nam Định, ngày       tháng  02 năm 2021 

V/v triển khai đăng ký sản phẩm 

tham gia Chương trình OCOP năm 

2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  
 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai, thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong thời gian qua các huyện, 

thành phố đã tích cực triển khai, thực hiện Chương trình OCOP và có nhiều sản 

phẩm OCOP được công nhận. 

Để có cơ sở tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia 

Chương trình OCOP năm 2021 theo đúng Chu trình OCOP, Sở Nông nghiệp & 

PTNT trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng ban 

chuyên môn và xã, phường, thị trấn rà soát, lựa chọn các sản phẩm OCOP tiềm 

năng để nâng hạng sao và các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiêu biểu của địa 

phương để đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021. Danh sách sản 

phẩm đăng ký (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (qua 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, điện thoại: 02283.633789, email: 

nongthonmoinamdinh@gmail.com) trước ngày 10/3/2021 để tổng hợp và có kế 

hoạch hỗ trợ triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Sinh Tiến 

 

 

 

 

mailto:nongthonmoinamdinh@gmail.com


 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN (THÀNH PHỐ)................... 
 

DANH SÁCH 

Sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021 

TT Tên sản phẩm 
Cơ sở sản 

xuất 
Địa chỉ 

Người đại 

diện 

Điện thoại 

liện hệ 

      

      

      

      

      

      

 

 

………, ngày…….. tháng …. năm 2021 

NGƯỜI LẬP TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
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