
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: 863/SKHĐT-DNKTTT  Lạng Sơn, ngày 24 tháng 6  năm 2019 

V/v báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế tập thể 6 
tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2019 

 

 
    Kính gửi:   

- Các sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, 
Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng, Lao động – TB&XH;  
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2512/VP-KTTH ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh 
về việc dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng 
đầu năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 4185/BKHĐT-HTX ngày 19/6/2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 
tháng đầu năm 2019; Để có cơ sở tổng hợp dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động 6 
tháng cuối năm 2019 theo đúng nội dung yêu cầu và phụ lục ban hành kèm theo 
Công văn số 4185/BKHĐT-HTX. 

(Có Công văn số 4185/BKHĐT-HTX gửi kèm theo). 

Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 28/6/2019; Bản 
điện tử (file mềm) gửi về địa chỉ Email: phongdnktttls@gmail.com. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng Đăng ký kinh doanh; 
- Lưu:VT, DNKTTT&TN. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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