
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 435 /SKHĐT-DNKTTT Lạng Sơn, ngày 19  tháng 4 năm 2018 

V/v hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai 
đoạn 2016-2020 phục vụ Chương 
trình MTQG xây dựng NTM. 

 

 
Kính gửi:  

- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Giao thông vận tải;  
- Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông 
thôn mới tỉnh; 
- Liên minh hợp tác xã tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 2367/BKHĐT-HTX ngày 13/4/2018 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông 
nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (NTM). 

Để có đủ cơ sở tổng hợp, dự thảo báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn 
trương tổng hợp, báo cáo theo đúng yêu cầu tại Công văn số 2367/BKHĐT-
HTX ngày 13/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).  

Báo cáo của Quý cơ quan, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước ngày 
25/4/2018. 

Vì thời gian yêu cầu báo cáo gấp đề nghị các cơ quan gửi bản (file) mềm 
về địa chỉ mail: phongdnktttls@gmail.com  

 (Có Công văn số 2367/BKHĐT-HTX ngày 13/4/2018 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: ĐKKD, KTN; 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 
 

Lê Văn Thắng 
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