
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẢO YÊN 

 
Số:         /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Bảo Yên, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP theo Nghị 

quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai  

trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2020 

 
 

Kính gửi:   

- Sở Tài chính tỉnh Lào Cai; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 
   

Căn cứ Nghị Quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND 

tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát 

triên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

 Căn cứ Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Đề án 

Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai, đợt 1, năm 2020. 

 Căn cứ Văn bản số 603/UBND-NLN ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai; 

 Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên lập Tờ trình đề nghị Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai xem xét, thẩm định để hỗ trợ phát triển sản 

phẩm OCOP năm 2020 trên địa bàn huyện Bảo Yên như sau: 

 1. Tổng số sản phẩm đã được công nhận OCOP: 06 sản phẩm, trong đó: 

- Sản phẩm đạt 4 sao: 02 sản phẩm. 

- Sản phẩm đạt 3 sao: 04 sản phẩm. 

2. Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ: 120 triệu đồng, trong đó: 

- Hỗ trợ sản phẩm đạt 4 sao: 02 sản phẩm x 30 triệu đồng/sản phẩm = 60 

triệu đồng. 

- Hỗ trợ sản phẩm đạt 3 sao: 04 sản phẩm x 15 triệu đồng/sản phẩm = 60 

triệu đồng. 
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(sao kèm các thủ tục hồ sơ liên quan kèm theo) 

UBND huyện Bảo Yên đề nghị Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Lào Cai xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các 

HTX đã được chứng nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 

2020 theo Nghị Quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh 

Lào Cai theo quy định./.  
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- UBND tỉnh LC (B/c); 

- Chi cục PTNT tỉnh LC; 

- TT. HU, HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà 
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