
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số:  945/SKH-KTN  
 

V/v góp ý và đăng tải lên Website hồ sơ 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể HTX giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh”.                         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

thương, Giao thông và Vận tải; Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, 

Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh &XH; 

- Ban Dân tộc; 

- Các đoàn thể cấp tỉnh: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

thanh niên, Liên minh Hợp tác xã. 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị; 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 
 

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 

2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây 

dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (sao gửi kèm). 

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh (gồm: (1) Dự thảo Đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; (2) Dự thảo Nghị 

quyết của HĐN tỉnh; (3) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh).  

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ đăng tải nội dung Dự thảo Đề án, 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 lên Website của tỉnh để lấy ý kiến, 

đóng góp, phản hồi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trước ngày 23/5/2022 để tổng hợp, đồng thời gửi qua địa chỉ email: 

hoangthingocle@quangtri.gov.vn. 

mailto:hoangthingocle@quangtri.gov.vn


Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Lưu: VT, KTN(NL). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Nghiệm 
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