
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:                /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày                tháng 8 năm 2020 
 

V/v đồng ý chủ trương tổ chức  

Đại hội bất thường nhiệm kỳ  

2020 - 2025 của Liên minh  

Hợp tác xã tỉnh  

 

 

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Kết luận số 1458-KL/TU ngày 10/8/2020 của Thường trực 

Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ 2020-2025 

của Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo Công văn số 58-CV/ĐĐ ngày 24/6/2020 của 

Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; sau khi xem xét Tờ trình số 

172/TTr-LMHTX ngày 07/7/2020 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh xin chủ trương 

tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí về chủ trương tổ chức Đại hội bất 

thường nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn theo 

Công văn số 58-CV/ĐĐ ngày 24/6/2020 của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã 

Việt Nam. 

2. Yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên 

quan xây dựng hồ sơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước khi tổ chức 

Đại hội 30 ngày làm việc nộp hồ sơ tổ chức Đại hội qua Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng Sơn để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét cho ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội theo quy định. 

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, thẩm định hồ sơ tổ chức Đại hội 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh khẩn trương tổ 

chức thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở: NV, TC, KHĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KT, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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