
ỦY 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  11 năm 2020 
 

V/v tổ chức Đại hội Liên minh  

Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa VI,  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ 

Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TU, ngày 13/10/2020 của Thường trực Tỉnh 

uỷ về công tác tổ chức và cán bộ; Kết luận số 10-KL/TU, ngày 23/10/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ Hai, ngày 16/11/2020 về công tác tổ 

chức và cán bộ;  

Xem xét Công văn số 303/CV-LMHTX ngày 24/11/2020 của Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh về việc xin ý kiến thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-

2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo như đề xuất 

của Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Công văn số 303/CV-LMHTX ngày 

24/11/2020. 

Yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện đúng chương trình Đại hội 

kèm theo hồ sơ xin phép tổ chức Đại hội (trong đó, không mời các cháu học 

sinh tham gia các nghi thức chào mừng Đại hội). 

2. Về giới thiệu nhân sự giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:  

1. Ông Vy Kim Truyền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa 

V, nhiệm kỳ 2017 - 2020, tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu 

giữ chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Ông Bế Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 

khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2020, tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa VI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Ông Hà Thành Trung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 

khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2020, tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa VI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đối với các chức vụ còn lại tham gia Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 

khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: trên cơ sở Đề án nhân sự đã xây dựng, đề nghị 
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Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn xem xét để thực hiện bầu cử tại Đại hội theo 

thẩm quyền. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn tổ 

chức Đại hội theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, (HXĐ). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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