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 Kính gửi: 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.   

Về kế hoạch tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm  2020 

theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3009/BKHĐT-HTX 

ngày 08 tháng 5 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, 

Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã c    kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Đồng   Kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2020 

theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kịch bản 

điều hành Diễn đàn, rà soát thành phần đại biểu; đồng thời, chuẩn bị tốt công 

tác hậu cần, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn thiết thực, hiệu quả. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí  

tuyên truyền việc tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Diễn 

đàn và các hoạt động trong chương trình Diễn đàn; chuẩn bị trả lời các vướng 

mắc của kinh tế hợp tác, hợp tác xã liên quan đến địa phương mình. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông 

tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- Các Bộ: TC, NN&PTNT, CT, XD, GTVT; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 

  Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH,  

  QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, NN (3) Hải. 
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