
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTN Lạng Sơn, ngày       tháng 02  năm 2020 

V/v xây dựng dự thảo Kế hoạch 

nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu 

quả hoạt động của hợp tác xã nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025 

 

 

 

 

            Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Báo cáo số 14/BC-SNN ngày 16/01/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động của Hợp tác xã 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nhất trí kết quả đánh giá toàn diện về hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo nêu trên. Yêu cầu 

Sở tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục rà soát, trên cơ sở tình hình thực tế, bám sát định hướng chỉ đạo 

của Trung ương về phát triển hợp tác xã nông nghiệp tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành trước 

ngày 31/3/2020.  

2. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu tại 

Báo cáo trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, NV, TC; 

- Văn phòng ĐPXD NTM tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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