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KẾ HOẠCH  

 Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Hữu Lũng  

giai đoạn 2021-2025 

 

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 (OCOP); Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày ngày 08/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg; 

 Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”; 

 Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025; 

 UBND huyện Hữu Lũng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các nội dung Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 

Lạng Sơn để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 

 2. Yêu cầu 

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành từ huyện đến xã phải xác định việc 

triển khai thực hiện Đề án OCOP là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp căn bản để 

thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.  

Các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, bám sát quan điểm, mục tiêu của Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm - OCOP và thực tế tại địa phương, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ 

và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện, mang lại kết quả thiết thực, góp 

phần thực hiện tốt chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho 

Nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản 

xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển 

thành phần kinh tế hợp tác và kinh tế tư nhân theo hướng cộng đồng để sản xuất 
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các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế; lấy ý tưởng sáng tạo của người 

dân, HTX, doanh nghiệp làm chìa khóa tạo ra các sản phẩm có giá trị cao góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn. 

- Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực 

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; hạn chế nông dân di cư 

ra thành phố, bảo vệ môi trường và giữ gìn, phát triển xã hội khu vực nông thôn 

bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Duy trì, củng cố, nâng cấp chất lượng cho các sản phẩm đã đạt chứng nhận 

3 sao, 4 sao. Phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn huyện có ít nhất 15 sản phẩm 

OCOP được công nhận đạt từ 03 sao trở lên. 

- Triển khai xây dựng, chuẩn hóa và phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại 

xã Hữu Liên. 

- Phấn đấu trên địa bàn huyện có 01 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP. 

- Phát triển mới và củng cố 10-15 tổ chức kinh tế tham gia OCOP. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý 

nhà nước trong hệ thống OCOP (huyện, xã) và các chủ doanh nghiệp/HTX tham 

gia OCOP.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình OCOP 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quán triệt 

sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình; đưa nhiệm vụ thực hiện 

Chương OCOP vào nghị quyết hành động của cấp ủy, Kế hoạch, Chương trình 

công tác chỉ đạo trọng tâm của Chính quyền địa phương để triển khai thực hiện lâu 

dài và thường xuyên; 

- Đẩy mạnh đổi mới, đa dạng phương thức tuyên truyền, quan tâm tuyên 

truyền thông tin về nội dung Chương trình OCOP, chu trình OCOP, Bộ tiêu chí 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, những thành tựu và kết quả thực hiện 

Chương trình; những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong 

tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị 

gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm khu vực nông nghiệp, nông thôn; 

- Xây dựng chuyên mục truyền thông OCOP, duy trì, cập nhật thường xuyên 

liên tục nội dung OCOP trên các phương tiện truyền thông đại chúng (Đài Phát 

thanh và truyền hình, Báo, các Website, mạng xã hội,…). 

2. Đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực 

- Kiện toàn, củng cố bộ máy chỉ đạo, điều hành của huyện, xã đáp ứng nhu 

cầu của nhiệm vụ đề ra. Bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết phụ trách tham mưu 

giúp việc thực hiện Chương trình. 

- Tăng cường tập huấn đăng ký ý tưởng kinh doanh, hỗ trợ tập huấn đào tạo 

OCOP, tập huấn đánh giá chất lượng sản phẩm. Từng bước giúp cho đội ngũ cán 
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bộ từ huyện đến xã, thôn nắm được những kiến thức cơ bản của Chương trình để 

tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể và cộng đồng dân cư thực hiện.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh cử các thành phần tham dự các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho chủ thể tham gia Chương 

trình OCOP và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã do 

tỉnh tổ chức. 

- Tổ chức tham quan, học tập mô hình tổ chức, cách thức triển khai thực 

hiện Đề án OCOP tại các tỉnh tiêu biểu trong triển khai, thực hiện chương trình để 

qua đó học hỏi những kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện. 

3. Phát triển các tổ chức kinh tế 

- Triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh 

nhằm phát triển kinh tế hợp tác nói chung và HTX nói riêng; trong đó trọng tâm là 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; 

- Tập trung củng cố, hướng dẫn thành lập mới, phát triển các tổ chức kinh tế 

theo quy định. Tạo điều kiện cho HTX tham gia các hoạt động công ích, dịch vụ 

công, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp liên kết với 

HTX cung ứng vật tư phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn và tạo 

điều kiện cho hợp tác xã huy động vốn và các nguồn lực cho phát triển sản xuất, 

dịch vụ để HTX khôi phục và ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. 

 4. Phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 

- Phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng về số lượng, gia tăng về 

giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn cao của Việt Nam và từng bước chuẩn hóa theo tiêu 

chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu; 

- Hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm đã có với các nội dung cụ thể như: xây dựng 

và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm... 

- Khuyến khích, thu hút, hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển các sản phẩm 

mới và đa dạng sản phẩm. 

 5. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, 

nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành, sản xuất 

kinh doanh sản phẩm OCOP trong doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, kết nối cung cầu 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

- Khuyến khích, hỗ trợ chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP ứng 

dụng công nghệ cao, hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm 

OCOP; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

sản phẩm OCOP, như: Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), tiêu chuẩn quy 

trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh (SSOP), tiêu chuẩn hệ thống phân 

tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn (HACCP), quy trình quản lý chất lượng 

(ISO). 

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân tham gia Chương 

trình OCOP. 
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- Đẩy mạnh hướng dẫn hỗ trợ việc đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền 

sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đối với các sản 

phẩm OCOP. 

 6. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại 

- Xây dựng, thành lập điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (nhà trưng 

bày, trang thiết bị…) liên kết với hoạt động du lịch trên địa bàn huyện; 

 - Tham gia các hội chợ trong tỉnh, ngoài tỉnh tạo điều kiện cho các chủ thể 

giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu, mở 

rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm các đối tác để thực hiện liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm... 

7. Học tập, trao đổi kinh nghiệm  

Tổ chức tham quan, học tập mô hình tổ chức, cách thức triển khai thực hiện 

Đề án OCOP tại các huyện, các tỉnh tiêu biểu trong triển khai, thực hiện chương 

trình để qua đó học hỏi những kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện về: cách 

thức xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP; công tác tuyên truyền, tập huấn; hỗ trợ 

các tổ chức kinh tế có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; chương trình xúc 

tiến thương mại và phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.... 

8. Tổ chức tốt Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện 

 Tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình cấp huyện 

theo Bộ tiêu chí qua đó lựa chọn sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh. 

Những sản phẩm không đạt sẽ hoàn thiện, nâng cấp để tham gia vào các cuộc đánh 

giá và phân hạng tiếp theo. 

9. Phát triển sản phẩm chủ lực của huyện  

   - Căn cứ quyết định phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 

Lạng Sơn và các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn của tỉnh, của trung ương nghiên cứu, ưu tiên tập trung nguồn lực xây dựng, 

triển khai các đề án, dự án gắn phát triển sản phẩm chủ lực với xây dựng sản phẩm 

OCOP để nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm, thúc đẩy tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp trên địa bàn. 

 - Phát triển các sản phẩm chủ lực, gắn xây dựng sản phẩm OCOP chủ lực 

của huyện theo các lĩnh vực ưu tiên sau: Lâm nghiệp quan tâm đầu tư phát triển 

vùng cây gỗ lớn: Keo, bạch đàn; lĩnh vực chăn nuôi quan tâm phát triển chuỗi giá 

trị sản phẩm chăn nuôi gia súc (trâu, bò, lợn); lĩnh vực nông nghiệp quan tâm phát 

triển: Na, Bưởi, Táo đại, măng Bát độ... để hình thành các vùng sản xuất tập trung, 

các sản phẩm trọng điểm theo chuỗi giá trị, khai thác thế mạnh của địa phương. 

10. Giám sát, đánh giá, tổng kết thực hiện Chương trình 

- Đẩy mạnh quản lý chất lượng sản phẩm OCOP thông qua việc thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, giám sát quản lý chất lượng định kỳ 

hoặc đột xuất. Đảm bảo công tác quản lý chất lượng sản phẩm OCOP thực hiện 

thường xuyên liên tục, tài liệu hóa từng khâu, gắn với hệ thống quản lý chất lượng 

đang vận hành trên địa bàn theo các nhóm ngành/hàng; đánh giá hoạt động của các 

tổ chức kinh tế đã có sản phẩm OCOP, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai. 



 5 

- Tổ chức hội nghị sơ, tổng kết Chương trình OCOP; rà soát, đánh giá và 

tổng kết bài học kinh nghiệm về tổ chức và triển khai Chương trình OCOP của 

năm và phương hướng triển khai trong năm tiếp theo. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ và lồng ghép các nguồn kinh phí 

khác từ các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện. Đồng thời đẩy mạnh 

huy động nguồn lực từ cộng đồng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

- Là đơn vị thường trực Chương trình; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Chu trình OCOP thường niên 

và tổ chức triển khai kế hoạch Chương trình OCOP trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

đánh giá thực hiện Kế hoạch Chương trình OCOP tại các xã, thị trấn. 

- Tham mưu tổ chức đánh giá, xếp loại sản phẩm OCOP cấp huyện, lựa chọn 

sản phẩm dự thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh. 

- Hàng quý, hết năm tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện tổ chức đánh giá kiểm 

điểm rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn huyện. 

- Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ 

đạo huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo huyện. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm hộ, tổ sản xuất, hộ sản xuất kinh 

doanh, các HTX tham gia Chương trình OCOP chuyển đổi hình thức kinh doanh 

phù hợp. 

- Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP về nghiệp vụ, chế 

độ quản lý tài chính; hướng dẫn các cơ chế chính sách liên quan đến huy động các 

nguồn lực trong triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch… 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thu hút các nguồn tài trợ kinh phí từ Trung 

ương, tỉnh, huyện, các tổ chức trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp để thực hiện 

Chương trình OCOP. 

- Tham mưu việc sử dụng, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch Chương 

trình OCOP hàng năm. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện phát triển các sản phẩm 

OCOP của huyện; thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương 

mại các sản phẩm Chương trình OCOP của huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện xây dựng 

điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát các 

sản phẩm OCOP lưu thông trên thị trường. 
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- Hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển sản phẩm, đăng ký, xác lập quyền sở 

hữu trí tuệ; đắng kí mã số, mã vạch; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa; đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học, công nghệ trông phát triển sản xuất sản phẩm tham gia Chương 

trình OCOP. 

-Tổng hợp, đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên quan đến phát triển 

sản phẩm OCOP. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các hoạt động liên 

quan đến môi trường tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, các khu du 

lịch, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP. 

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến 

an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học, đánh giá các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát huy thế mạnh 

về danh lam, thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các dân tộc; hỗ trợ phát triển 

các làng văn hóa du lịch…gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị liên quan xây dựng 

và triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với sản xuất các 

sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. 

8. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện 

  Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục, chuyên đề về 

Chương trình OCOP của huyện; tăng cường tuyên truyền về Chương trình OCOP 

tỉnh Lạng Sơn, Chương trình OCOP huyện Hữu Lũng trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện được biết. 

9. Các phòng, ban, đơn vị liên quan 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch, cụ 

thể hóa các nhiệm vụ Kế hoạch Chương trình OCOP của huyện gắn với lĩnh vực 

ngành phụ trách. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát các xã được phân công phụ trách thực hiện Chương trình OCOP. Kịp thời 

giúp cơ sở tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 

và báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo huyện.  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tăng cường phối 

hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên đẩy mạnh 

phát triển sản phẩm, tích cực tham gia Chương trình OCOP. 

10. Ban Chỉ đạo Đề án OCOP các xã, thị trấn 

- Chủ trì, điều phối và triển khai toàn diện các nội dung Kế hoạch Chương 

trình OCOP hàng năm trên địa bàn xã, thị trấn phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tế của địa phương. 
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- Thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đến toàn 

thể cán bộ, đảng viên, các đơn vị đóng trên địa bàn xã, thị trấn, nhân dân các thôn 

nhằm huy động các nguồn lực tham gia Chương trình OCOP. 

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký ý tưởng sản phẩm của các tổ chức kinh tế, hộ gia 

đình trên địa bàn và gửi về Ban Chỉ đạo đề án OCOP huyện để tổng hợp, đánh giá, 

lựa chọn. 

- Hỗ trợ tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP trên địa bàn 

triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh sản phẩm trên ý tưởng được lựa chọn. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định, kịp thời 

phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ đạo đề án OCOP huyện để chỉ 

đạo, hướng dẫn, xử lý. 

11.  Các chủ thể (doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất) 

- Lập Dự án tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức sản xuất các sản phẩm 

tham gia thực hiện Chương trình OCOP, phấn đấu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của 

Chương trình OCOP (xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận chất lượng, 

mẫu mã sản phẩm...). 

- Chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm, đẩy mạnh 

áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, tích cực các hoạt động xúc tiến 

thương mại... tham gia thực hiện Chương trình OCOP đối với mỗi sản phẩm. 

Các cơ quan, ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch triển khai Đề án OCOP huyện chủ động 

xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện bảo đảm hiêụ quả thiết thực.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 

quan khẩn trương triển khai nội dung Kế hoac̣h này. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện (qua cơ quan Thường trực là 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét giải quyết./. 
 

 

Nơi  nhận:                                                                       

- Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN&PTNT.                                                          

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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