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VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KTN Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2020 
 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 

của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại phiên chất vấn UBND tỉnh 

 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

Nghiên cứu Công văn số 222/HĐND-VHXH ngày 29/4/2020 của Ban Văn 

hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về việc đề nghị báo cáo kết quả giải quyết các kiến 

nghị, kết luận tại các cuộc giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; 

các nội dung thảo luận, chất vấn, giải trình; kiến nghị tại kỳ họp thứ mười bốn 

HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện 

kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo 670/TB-HĐND ngày 

13/11/2019, cụ thể về nội dung: “Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho các 

đối tượng cán bộ chủ chốt các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã và đào tạo, dạy 

nghề cho lao động nông thôn, củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả 

hoạt động hợp tác xã, các mô hình sản xuất”; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

chậm nhất ngày 16/5/2020.  

 (Công văn số 222/HĐND-VHXH được gửi qua kèm theo qua iOffice). 

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; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở:  KH&ĐT, LĐTB&XH; 

- Liên minh HTX; 

- 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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