
BẢN ĐĂNG KÝ XÉT TẶNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- LưuVT.

GIẢI THƯỞNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

HỮU CƠ TOÀN QUỐC 2022

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:

Đối với tập thể

Tên đơn vị (Ghi bằng chữ in hoa)…............................................

-Địa chỉ trụ sở:.........................................................................................

- Điện thoại: ..........................; Fax: ........ .................; Email: .............................

Đối với cá nhân

- Họ và tên:

...........................................................................................................................

-Chức vụ:

- Địa chỉ trụ sở (nhà riêng):............................................................

- Điện thoại: ..........................; Fax: ..........................; Email: .............................

II. NỘI DUNG:

1.Đăng ký đề nghị tham gia xét tặng Giải thưởng điển hình tiên tiến phát triển Nông 

nghiệp Hữu cơ toàn quốc 2022 cho sản phẩm:

- Tên sản phẩm:

- Thuộc nhóm sản phẩm:

2. Các tài liệu khác có liên quan.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (HOẶC CÁ NHÂN)

(ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮUCƠ VIỆT NAM

LỄ TÔN VINH CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

HỮU CƠ TOÀN QUỐC 2022

TIÊU CHÍ LỰACHỌN

- Doanh nghiệp/ HTXthành lập trên 02 năm;

- Tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển nông nghiệp hữu cơ;

- Khu vực sản xuất/ kinh doanh không bị ô nhiễm;

- Sửdụng các chế phẩm sinh học an toàn trong sản xuất;

- Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, bao gồm các biện pháp bảo đảm

không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch;

- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm cho phép xác định được những

vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm;

- Cung cấp phương tiện, máy móc, quy trình sản xuất cho các sản

phẩm hữu cơ;

- Sửdụng nguồn nước sạch để canh tác, chế biến;

- Không sửdụng túi, vật đựng các chất bị cấm để vận chuyển và cất

giữ sản phẩm;

- Không sử dụng phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích

thích phát triển trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, chế biến…


