
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  984 /SKHĐT-DNKTTT Lạng Sơn, ngày 17 tháng 8  năm 2017 

V/v hoàn thành tổng hợp các tài 
liệu về cơ chế, chính sách liên quan 

đến phát triển kinh tế tập thể  

 

 
 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 
 

Thực hiện Thông báo số 303/TB-UBND ngày 29/7/2017 của UBND tỉnh 
về kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể 
tỉnh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn 
thành tổng hợp, biên tập thành tập tài liệu chung về cơ chế, chính sách (của 
Trung ương và của tỉnh ban hành) trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể gửi 
các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 
thể tỉnh để phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện trên địa bàn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải, trên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, tập tài 
liệu về cơ chế, chính sách (của Trung ương và của tỉnh ban hành) trong lĩnh vực 
phát triển kinh tế tập thể theo yêu cầu tại Thông báo số 303/TB-UBND. 

(Có tập tài liệu về cơ chế, chính sách kèm theo)./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo ĐM,PT&NCHQKTTT 
tỉnh (b/c); 
- Thành viên Ban Chỉ đạo ĐM,PT&NCHQKTTT 
tỉnh (Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 
27/02/2017); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trung tâm XTĐT (đăng tải trên trang 
TTXTĐT); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Đã ký 
 
 
 

Lê Văn Thắng 
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