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       Hà Tĩnh, ngày     tháng 9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Các nội dung hỗ trợ xây dựng Điểm giới thiệu,  

bán sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

 

Triển khai Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP năm 2020, Sở Công 

Thương lựa chọn, hỗ trợ xây dựng 01 Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Nội dung hỗ trợ cụ thể như sau: 

1. Nội dung: hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng Điểm giới 

thiệu, bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.  

 2. Đối tƣợng: doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 

3. Nguồn kinh phí và thời gian triển khai thực hiện 

- Nguồn kinh phí: được phân bổ theo Quyết định 1385/QĐ-UBND ngày 

05/5/2020 của UBND tỉnh về phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện 

Chương trình MTQG năm 2020. 

- Thời gian triển khai xây dựng: trong năm 2020. 

3. Hình thức đăng ký 

- UBND thành phố lập danh sách (mẫu Phụ lục I kèm theo) hoặc doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu, đăng ký trực tiếp về Sở Công Thương (mẫu 

Tờ trình theo Phụ lục II). Thời gian đăng ký trước ngày 20/9/2020. 

- Sở Công Thương sẽ khảo sát, đánh giá, lựa chọn 01 đơn vị triển khai 

Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP theo yêu cầu, tiêu chuẩn quy định. Thời 

gian thực hiện từ ngày 25/9/2020 đến 30/10/2020. 

- Địa chỉ gửi đăng ký: Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Hà 

Tĩnh, số 02 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương, 

Báo Hà Tĩnh và gửi đến UBND Thành phố Hà Tĩnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLTM.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Võ Tá Nghĩa 



Phụ lục I 

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG ĐIỂM GIỚI THIỆU, BÁN SẢN PHẨM OCOP 

(Kèm theo Công vắn số                      /SCT-QLTM ngày   tháng    năm 2020 của Sở Công Thương) 

 

Tên đơn vị  

 

Địa chỉ 

 

Số đăng ký kinh 

doanh 

 

Đại diện  

 

SDT/email liên hệ 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

MẪU TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG ĐIỂM  

GIỚI THIỆU BÁN SẢN PHẨM OCOP  

 

TÊN DOANH 

NGHIỆP/HTX/HKD 

 

Số:        /TTr-DN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày    tháng    năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Đăng ký xây dựng Điểm giới thiệu,  

bán sản phẩm OCOP năm 2020 

 

 

Kính gửi:    Sở Công Thƣơng Hà Tĩnh. 

 

 Tên DN/HTX/HKD: ……………………………………………………… 

MST:……………………………………………………………………….. 

Đại diện pháp luật:…………………………………………………………. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………. 

Số điện thoại:………………………………………………………………. 

Lĩnh vực kinh doanh:……………………………………………………….. 

Theo Thông báo       /TB-SCT ngày      tháng 9 năm 2020 chúng tôi được biết 

chương trình hỗ trợ do Sở Công Thương thực hiện. DN/HKD............có nhu cầu và 

đăng ký xây dựng Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP. 

Nếu được hỗ trợ theo nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, chúng tôi cam kết 

duy trì Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trong thời gian tối thiểu 03 năm; thực 

hiện theo các yêu cầu của Sở Công Thương và các tiêu chuẩn quy định. Nếu không 

thực hiện các nội dung trên, chúng tôi xin được hoàn trả nguồn kinh phí đã nhận hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước. 

Kính đề nghị Sở Công Thương quan tâm, xem xét! 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
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