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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
DcIp-Trdo-Hnh phüc

S: 332/UBND-NN
V/v tham gia trung bay san phâm tii
Hi nghj nông thôn mâi viing dc
bit kho khãn

Quáng Trj, ngày)4 tháng 7 nám 2020

KInhgCri:
- Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn;
- Van phông Diêu phôi Nông thôn mi tinh;
- UBND các huyn, thj xä.

Ngày 23/7/2020, Van phông Diêu phôi Nông thôn mdci Trung ung có
van ban s 852/VPDP-OCOP ye vic thani gia tnrng bay san phm tai Hi nghj
nông thôn mOi vüng dc bit khó khän (sao giri kern theo); TJBND tinh có kin
nhu sau:
Giao Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chü tn, phi hçp vOi Van
phông Diêu phôi Nông thôn rnói tInh vâ các dja phuong Ii.ra ch9n san phâm
OCOP, san ph.m nông thôn tiêu biu ccia tinh d t chirc trlsng bay, gii thiu,
quáng bá ti Hi nghj tong két, dánh giá kêt qua xây dirng nông thôn mi vüng
däc biêt khó khän giai doan 20 18-2020.!.
Nui nhân:
- Nhu trén;
- Li.ru: VT, NN.
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V/v tham gia tnrng bay san pharn tçi
Hi nghj NTM vüng dc bit khó khän

Ha Nç3i, ngày

3

tháng 7 nám 2020

KInh giri:
Thc hin chi do cüa Phó Thu tirc&ng Chinh phü Trinh DInh Dung, Truông
Ban Chi do Trung i.rong Chuang trinh MTQG xây dirng nông thôn mài và Kê
hoach cüa Ban Chi do Trung ung ye vic to chüc HOi righ tong kêt dánh giá
kt qua xây drng nOng thôn rncn vüng däc biêt kho khàn giai don 2018-2020,
Hi nghj dr kiên to chirc tü ngày 05-06/8/2020 tai thành phô Yen Bái, tinh
Yen Bái, Länh d?o ChInh phü trrc tiêp chü tn Hi nghj.
• Trong kê hoach tO chi:rc hi ngh, nhärn quãng bá nhQng két qua trin khai
Chucmg trInh OCOP cüa các dla phLrang, dng viên các chü the có các san phãrn
OCOP tiêu biêu tham gia trung bay, B NOng nghip và Phát triên nông thOn 10
chirc mOt so gian hang dê các dja phuang tnrng bay, gi&i thiu san phám; to
ch'c cuc thi bInh chçn san phâm OCOP tiu biêu dê ton vinh td Hi ngh.
NOi dung chi tiêt (nhcphi lyc dInh kern).
Van phàng Diêu phi nông thOn mó'i Trung xang trn tr9ng de nghj Uy ban
nhãn dan, Ban Chi dao Chuang trInh MTQG xây dirng nông thôn rnâi các tinh,
thành phô chi dao S Nông nghip và Phát triên nông thôn, Van phông Diêu
phi nOng thôn mài và các co quan lien quan 1ica chçn san phãm, tO cht'rc tham
gia trung bay, giói thiu san phâm ti Hi nghj.
Van ban dang k dé nghj gCri trwó'c ngày 31/7/2020 ye dja chi:
a) Van phông Diêu phOi nOng thôn mói Trung u'o'ng (Die Nguyen Thành
Luân, DTDD: 0986.787.295, email: ocopvi etnamginai1. corn).
b) S& Nông nghip và PTNT tinh Yen Bái (Die Do Tharih BInh, DTDD:
0915.762.013 email: dtbinhybgmail.corn).
Noi n/ian:
- Nhu trên;
- B tnrông Nguyn Xuân Cu&ng (d b/c);
- Thtr truang Tran Thanh Narn (de b/c);
- S& NN&PTNT, VPDP NTM các tinh, TP
li€n quan;
-LuuVT,OCOP.
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THÔNG TIN yE HO4LT DQNG
GI(fl THITJ, QUANG BA SAN PHAM vA CUQC THI BINH CHQN
SAN PHAM QCOP TIEU BIEU TJ HOT NGH!
/VPD.P-OCOP ngày 3 tháng nam 2020
(Kern theo cong van s. 8'%
cüa Van phông Di&uphói nOng thôn mó Trung u'cmg)

1. Thôri gian: Dr kiên trong 02 ngày, tr ngày 05 dn ngày 06/8/2020.
2. DIa dim: Trung tam Hi nghj tinE Yen Bái, dja chi: Qu& 1 37,
phu&ng Dng Tam, thânh ph Yen Bái.
3. Ni dung gian hang trung bay, gió'i thiu san phm:
a) Thii gian: Dr kin hr 07h00 ngây 05/8/2020 dn 12h00 ngày 06/8/2020.
b) D6i tirçrng trixng bay: các san phm tham gia Chi.rong trinh OCOP, san
ph.m nông nghip cüa dja ph.rccng.
c) Quy cách gian hang và san phâm trung bay: Mi tinh duqc b fri 01
mi gian kIch thuâc tiêu
(rieng tinh Yen Bdi bó' ti-I 04 gian
gian
chu.n 2m x 2m. Ban T chtrc cung cp:
- 02 k tam cap djnh hInih, m& k kIch thuàc 0.8m x 0.6m x 1.0m.
- In n phông nn (backdrop) kIch thuâc cho 01 gian (cao x rng) 1.5m x 2.lm.
- In n 01 t.m pano di'rng (standee), kIch thu6c 1 .5m x 0.6m.
Các tinh ti thit k ni dung, b cic theo huóng d.n cüa Van phông Diu
ph& nông thôn mi Trung Lrong, gCii file thit k v Van phàng Diu phi nông
thôn mOi tinh Yen Bái truó'c ngày 02/08/2020 d t chüc in dng b.
d) Cong tác vn chuyén, báo quân san phm: Các don vj tr chju trách
nhim vn chuyri, tnrng bay, b trI ngu?ii d gi&i thiu san phm trong suôt qua
trinh t chirc Hi nghj, chun bj các cong ci truyn thông khác (nu co).
Ban T chüc bàn giao gian hang vào 151i00 ngày 04/8/2020. Các dja
phucing hoân tat cong tác chu.n bj, bay bin san phâm truc 071i00 ngày
05/8/2020.
4. Ni dung trung bay san phni và tham gia Cuc thi bInli chçrn san
pham OCOP tieu bieu ti 1191 ngh (Cuçc thi):
a) Thii gian: Dl/ kin tt'r 071i00 ngày 05/8/2020 dn 1 2h00 ngày 06/8/2020.
b) D6i ti.rqng tham gia Cuc thi: các san phâm dä duqc UBND tinh, thành
ph có quyêt djnh cong nhn san ph.m dt tü 3 sao trâ len (tric nhórn san pMrn
Djch vy du ljch c5ng dng và dirn du ljch),
c) Quy cách, so luqng san phm:
- Các san phm tham gia CuOc thi là san phm tham gia tnrng bay ti các
gian hang.
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MAU fANG KY THAM GIA TRIJG.BAY
(Kern theo cong van s6: 5cr /VPEP-OCOP ngày cU thdng nàrn 2020
cza Van phc3ng Diêu phOi nOng thOn ma! Trung wo'zg,)
1. San phâm tham gia gian trtrng bay
STT

Thông tin co s& san xut
(Ten ca sâ, ngui dai din, dja chi, din thoai,...)
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2. San phâm tham gia Cuc thi
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Ten san phrn

Thông tin co' s& san
xut (Ten ca só, nglräi
di din, dja chi, din
thoi,...)

Phân hng
sao oop

Nhóni, phân
nhóm san
phm

