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GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị trực tuyến  

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 

 

Thực hiện Công điện số 1287/CĐ-VPCP ngày 20/9/2022 của Văn phòng 

Chính phủ, UBND tỉnh tổ chức tham dự Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, theo hình thức 

trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ trì; 

- Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao 

thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan; 

- Đại diện lãnh đạo 10 tổ chức kinh tế hợp tác và doanh nghiệp liên kết trên 

địa bàn tỉnh; 

- Báo Hải Dương; Đài PTTH Hải Dương; Cổng thông tin điện tử tỉnh;(cử 

phóng viên dự đưa tin). 

2. Thời gian: Từ  08h00’, ngày 23 tháng 9 năm 2022 (thứ Sáu); 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương. (Số 45 

Quang Trung – TP. Hải Dương). 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Chủ động liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tập hợp tài liệu; chuẩn 

bị 5 bộ tài liệu phát cho các Lãnh đạo tại Hội nghị; 

- Tổng hợp và phối hợp với các sở, ngành có liên quan chuẩn bị báo cáo 

giải đáp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 



4.2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Mời 10 tổ chức kinh tế hợp tác và doanh 

nghiệp liên kết trên địa bàn tỉnh tham dự Diễn đàn. 

4.3. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và đường truyền phục vụ Hội nghị; 

Yêu cầu các đại biểu trong thành phần mời tới dự đông đủ, thực hiện đúng 

qui định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

-TT Công nghệ thông tin - VP UBND tỉnh; (để chuẩn bị) 

- Phòng HC - QT; (để phục vụ) 

- Lưu. VT. Trung (08b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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