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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn kiến thức phát triển kinh tế tập thể,  

hợp tác xã huyện Cao Lộc năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND, ngày 20/6/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc tập huấn kiến thức phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Cao 

Lộc năm 2022, UBND huyện trân trọng kính mời đại biểu tham dự Hội nghị tập 

huấn cụ thể như sau: 

1. Thành phần và thời gian thực hiện 

1.1. Lớp 1:  

- Thành phần: 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

+ Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và 

PTNT huyện; 

+ Bí thư và Chủ tịch UBND 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút, ngày 23/6/2022 (Thứ 5) 

1.2. Lớp 2: 

- Thành phần: 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

+ Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và 

PTNT huyện; 

+ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc 45 HTX trên địa bàn huyện. 

(Có danh sách 45 HTX trên địa bàn huyện kèm theo, đề nghị UBND các xã, 

thị trấn mời giúp) 

 - Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút, ngày 24/6/2022 (Thứ 6) 

2. Nội dung 

- Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 và nâng cao năng lực hợp tác xã. 

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo 

quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về quy định chi tiết 

một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Triển khai chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX và định hướng lại sản 

xuất để xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn huyện 



- Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung có liên quan. 

3. Địa điểm tập huấn: Tại Hội trường tầng 3, phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Cao Lộc. 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian và địa 

điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH, NN&PTNT huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Linh Thị Hà Thu 
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