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Số: 587 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày 19 tháng 02 năm 2019 

 
V/v giải pháp phát triển kinh tế 
hợp tác, hợp tác xã và nâng cao 

năng lực hoạt động của Liên 
minh Hợp tác xã tỉnh 

 

  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xem xét nội dung Công văn số 63/LMHTXVN-CSPT ngày 25/01/2019 
của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp 
tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội 
dung theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại mục 1 và 2 Công văn 
trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019. 

Công văn số 63/LMHTXVN-CSPT được gửi qua Chương trình eOffice và 
trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, CT, NN&PTNT, KH&ĐT; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  
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