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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 
   Số 110 -CV/TU 

V/v tổ chức cuộc thi tìm hiểu các 

mô hình hợp tác xã kiểu mới trên 

địa bàn tỉnh.   

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Phan Thiết, ngày 08 tháng 01 năm 2016 

 

    Kính gửi:  - Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

           - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các  

  tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy.   

            

Ngày 17/12/2015, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có công văn 

số 61-CV/ĐĐ về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới. 

Để góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 56-KL/TW của Bộ 

Chính trị về phát triển kinh tế tập thể, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, Thường trực Tỉnh 

ủy đề nghị: 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 870/KH-LMHTXVN, ngày 17/12/2015 của Liên 

minh HTX Việt Nam về tổ chức cuộc thi tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu 

mới (có kèm theo) phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; các huyện, 

thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh (cơ quan 

Thường trực Ban Tổ chức) tổ chức cuộc thi đảm bảo được các mục đích, yêu 

cầu đề ra./.  

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;  

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
   
 

                      (đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Lê Tấn Lai 
 


