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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:            /SKHĐT-KTN
 V/v thực hiện hỗ trợ KTTT, HTX giai 

đoạn 2021-2025

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

Hải Dương, ngày      tháng 12  năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công 
Thương; Giao thông vận tải; Tài chính; Thông tin và 
Truyền thông; Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hải Dương;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 4389/UBND-VP về việc tham 
mưu thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu, tham 
mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
nêu trên.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh, để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ 
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, 
thành phố, thị xã tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã 
đến 12/82020  (theo mẫu biểu số 1) và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp 
tác xã trong giai đoạn 2021-2025 (theo mẫu biểu số 2).

Báo cáo được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2021 (đồng 
thời đề nghị gửi bản mềm tới hộp thư điện tử kinhtenganh.skhdt@gmail.com).
    Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng chính phủ 
được đăng tải trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương: 
http://sokhdt.haiduong.gov.vn

Đề nghị Quý cơ quan quan tâm thực hiện theo yêu cầu./.

Nơi nhận:
  - Như trên; 
  - UBND tỉnh (thay báo cáo);
  - Giám đốc;
  - Lưu: VT, KTN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Kiêm
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