
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1083 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  25 tháng 3 năm 2019 

V/v chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp 
tác xã vào Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký hợp tác xã 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 1698/BKHĐT-HTX ngày 19/3/2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 
phố và các cơ quan liên quan thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác 
xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã theo đúng yêu cầu của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên. 

 (Công văn số 1698/BKHĐT-HTX được gửi qua eOffice và trên Trang thông 
tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, CT, XD, GTVT, KH&CN, 
  TN&MT, TC, LĐ-TB&XH, TT&TT, VH-TT&DL; 
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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