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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể 
 

           

Thực hiện Công văn số 393/BCĐ-VPĐM ngày 04/10/2019 của Ban Chỉ 
đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc phối hợp tổ chức trực 
tuyến Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
khóa IX về kinh tế tập thể; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 
số 3683-TB/VPTU ngày 07/10/2019, UBND tỉnh kính mời các đại biểu tham dự 
Hội nghị với nội dung sau: 

1. Thành phần mời  

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Văn hóa – Thể thao vào Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Chi nhánh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 
Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Đại diện 10 hợp tác xã (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

2. Thời gian: Từ 13 giờ 00 phút - 18 giờ 00 phút, ngày 14/10/2019 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị  

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan: 

- Chuẩn bị báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể của tỉnh; bài phát biểu tham luận, đề xuất của 
tỉnh; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 15 giờ ngày 12/10/2019. 

- Chủ động liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận tài liệu từ 
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Trung ương, sao in 08 bộ tài liệu phục vụ tại điểm cầu của tỉnh và gửi bản mềm 
cho Văn phòng UBND tỉnh để cập nhật trên máy tính. 

b) Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) phối hợp với 
Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho Hội nghị; 
chuẩn bị máy tính, cập nhật tài liệu để phục vụ các đại biểu dự họp. 

 (Gửi kèm Công văn số 393/BCĐ-VPĐM ngày 04/10/2019). 
UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy ; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Viễn thông Lạng Sơn; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, HC-QT, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH(VTD).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Phùng Quang Hội 
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