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Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh 
  

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2022, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Tập thể lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, 

đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công 

Thương, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung: kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ giải pháp 5 tháng cuối năm 2022; xem xét những khó khăn, 

vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 17/8/2022 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: tại Phòng họp Trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

5. Phân công chuẩn bị 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp; gửi 

tài liệu đến các thành phần dự họp và Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 

15/8/2022;   

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến 

phát biểu tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.  
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HCQT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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