
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         _______                   _______________________ 

   Số: 559/UBND-TH                                Tam Bình, ngày 06  tháng 4   năm 2016

V/v phát động tham gia cuộc 
thi “Tìm hiểu các loại mô hình 

hợp tác xã kiểu mới”.

                                Kính gửi: 
                                                   - Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện;
                                                   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

  Căn cứ Quyết định số: 676/QĐ-UBND, ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô 
hình hợp tác xã kiểu mới” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (kèm theo và các văn bản liên  
quan).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện phổ biến nội dung, mục đích, ý 
nghĩa, thể lệ của cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới” đến cán bộ,  
công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình và phát động toàn dân tham 
gia.

2/. Giao Trưởng Đài Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý 
nghĩa, thể lệ cuộc thi, vị trí, vai trò của Luật Hợp tác xã năm 2012 trong đời sống xã  
hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3/. Giao Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm phổ biến, tuyên 
truyền về cuộc thi đến các trường học trên địa bàn huyện và phát động các trường học 
đăng ký tham gia.

4/. Giao Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin là đầu mối tiếp nhận tác phẩm dự 
thi trên địa bàn huyện và gửi đăng ký tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh 
(qua Liên minh Hợp tác xã tỉnh).

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban 
nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                                             KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, PCT.UBND huyện;
- CVP, PCVP;                                                                        
- NC Khối TH;                                                     
- Lưu VT.

                                                                                                    Huỳnh Chí Linh
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