
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số:           /UBND-NN 
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo 

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên 

địa bàn huyện Phong Thổ  

giai đoạn 2021 - 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày     tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã. 

Căn cứ Kế hoạch số 3858/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn 

huyện Phong Thổ giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện Phong Thổ đã giao Phòng 

Nông nghiệp và PTNT huyện (cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp 

huyện) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu 

xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) trên địa bàn huyện Phong Thổ giai đoạn 2021 - 2025 

Để có cơ sở hoàn thiện các nội dung Kế hoạch trước khi phê duyệt, UBND 

huyện Phong Thổ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tham gia ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Phong Thổ giai đoạn 2021 - 2025. 

(Có Dự thảo Kế hoạch chi tiết kèm theo) 

Ý kiến tham gia Dự thảo đề nghị gửi về UBND huyện Phong Thổ (qua 

phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 30/11/2022 bằng văn bản để tổng 

hợp, trình phê duyệt.  

 Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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