
 

 

BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

MTQG TỈNH QUẢNG NGÃI  

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

 NÔNG THÔN MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /VPĐP       Quảng Ngãi, ngày        tháng 9 năm 2021 

V/v đăng ký tham dự tập huấn  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2021  

 

      
              Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố      

                                                                     

Thực hiện Văn bản số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc tập huấn về Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) năm 2021. Để đợt tập huấn mang lại hiệu quả cao, Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức triển khai một số nội dung sau: 

1. Thông tin Văn bản số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương đến cơ quan tham mưu giúp việc Chương 

trình OCOP tại cấp huyện, cấp xã, thành phố, các chủ thể OCOP, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các đối tượng có liên quan biết và tham dự tập 

huấn (có gửi Văn bản số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 kèm theo). 

2. Tổ chức đăng ký và tham dự tập huấn: 

- Thời gian đăng ký tham dự tập huấn: từ 21 - 25/9/2021, đăng ký trực tiếp 

theo đường dẫn https://bit.ly/TaphuanOCOP  

- Thời gian tập huấn: Từ 28/9/2021 đến 13/10/2021. 

- Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua nền tảng zoom. 

3. Lập danh sách, tổng hợp số lượng tham dự tập huấn gửi về Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh (qua Email:  vpdpquangngai@gmail.com) trước ngày 

27/9/2021 để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương nếu có khó khăn 

vướng mắc xin liên hệ: Ông Lê Quốc Duẩn, Chuyên viên Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh, số điện thoại 0942.917.180. 

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo./. 
 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Chánh Văn phòng NTM tỉnh; 

- Phó GĐ sở (p/t); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

                      

 

 

          Nguyễn Thanh Hiên 
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