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GIẤY MỜI 

 Dự Hội nghị của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và  

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn với 

 các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 20/01/2022 của Ban Chỉ đạo đổi 

mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh về hoạt 

động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể tỉnh năm 2022, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (Ban Chỉ đạo) mời tham dự Hội nghị của 

Ban Chỉ đạo với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, như sau: 

1. Thành phần: 

-  Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, 

chủ trì;  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, gồm:  

+ Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

+ Phó Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Nội vụ, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

         - Đại diện 53 hợp tác xã của tỉnh (có danh sách mời cụ thể và giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư gửi Giấy mời); 

         2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2022 (thứ Năm). 

         3. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh. 

         4. Nội dung: Nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc trong sản 

xuất kinh doanh, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. 

 Đề nghị các đại biểu tham dự theo đúng thành phần, có mặt trước 10 phút 

diễn ra Hội nghị và thực hiện các biện pháp phòng chống  dịch theo quy định. 
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       Trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự./.   

 

 Nơi nhận:  
 - Như thành phần mời; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

 - Đài PT-TH tỉnh, Báo LS (đưa tin); 
 - C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TH  TH-CB; 

 - Lưu: VT, KT (VTD).            

TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đoàn Thu Hà 
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