
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: 875 /SKHĐT-DNKTTT Lạng Sơn, ngày  20  tháng 7 năm 2018 

V/v cung cấp thông tin và số liệu 
tình hình phát triển KTHT, HTX 

 

        

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

 

Căn cứ Công văn số 755/LMHTXVN-TTTT ngày 16/7/2018 của Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam về việc phối hợp cung cấp thông tin và số liệu tình 
hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã;  

Thực hiện Công văn số 2789/VP-KTTH ngày 20/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc thu thập số liệu báo cáo về hợp tác xã, tổ hợp tác,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện rà 
soát, cung cấp thông tin và số liệu tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 
và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, theo đúng yêu cầu tại Công văn số 
755/LMHTXVN-TTTT ngày 16/7/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

Kết quả rà soát, cung cấp thông tin và số liệu tình hình phát triển kinh tế 
hợp tác, hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu 
tư trước ngày 30/7/2018 (gửi kèm bản (file) mềm về địa chỉ: 
phongdnktttls@gmail.com) 

 (có Công văn số 755/LMHTXVN-TTTT ngày 16/7/2018 của Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam kèm theo). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng ĐKKD; 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 
 

Lê Văn Thắng 
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