
UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:                      Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm  

V/v tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 

trên địa bàn huyện 

 

 

 Kính gửi:    UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 271/SCT-QLCN ngày 03/3/2020 của Sở Công 

Thương tỉnh Kon Tum về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp huyện/thành phố năm 2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 2116/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện 

Ngọc Hồi về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện 

Ngọc Hồi năm 2020. 

Để công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 

đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị: 

1. UBND các xã, thị trấn: tổ chức thông báo đến các cơ sở sản xuất công 

nghiệp nông thôn trên địa bàn quản lý biết, đăng ký tham gia. Hồ sơ, sản phẩm 

đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm cấp huyện gồm: 

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của các cơ sở công nghiệp 

nông thôn (theo phụ lục 1) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn; 

- Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (theo phụ lục 2) kèm theo 03 ảnh 

màu, cỡ tối thiểu (10 x 15)cm của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau 

(chính diện, mặt bên, từ trên xuống); 

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: 

chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các 

giấy tờ liên quan khác. 

2. Hồ sơ đăng ký tham gia của các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi về 

phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ngọc Hồi (Thôn 6, thị trấn Plei Kần) trước ngày 

30/3/2020 để xét công nhận, gửi tham gia cấp tỉnh. Hồ sơ và sản phẩm tham gia 

bình chọn có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng bài); 

- Lưu: VT, KTHT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

                                                                         Trần Văn Nhứt 
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