
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND-TCKH 

V/v rà soát các HTX không 

hoạt động khó khăn trong giải 

thể, chưa đăng ký và tổ chức 

lại theo Luật Hợp tác xã năm 

2012 

    TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 

                                  

Kính gửi:  

       

 

- Chi cục thuế thành phố; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1757/SKHĐT-ĐKKD ngày 11/10/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xử lý hoạt động hợp tác xã không hoạt 

động, khó khăn giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã 

năm 2021, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

phường, xã khẩn trương rà soát, báo cáo tổng hợp tình trạng của các HTX 

không hoạt động, khó khăn giải thể, chưa đăng ký tổ chức lại theo Luật HTX 

2012 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Giao UBND các phường xã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 

rà soát, kiểm tra chi tiết thực trạng của các hợp tác xã không hoạt động, khó 

khăn giải thể, chưa đăng ký tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn. 

Trên cơ sở kết quả rà soát thực trạng của các HTX báo cáo về UBND thành phố 

(qua phòng Tài chính-Kế hoạch) trước ngày 10/11/2021 để tổng hợp. 

2. Chi cục thuế thành phố: Rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện nghĩa vụ 

thuế đối với các HTX ngừng hoạt động, báo cáo phương án xử lý các khoản nợ 

của hợp tác xã ngừng hoạt động theo văn bản số 17/BTC-TCDN ngày  

04/01/2021 của  Bộ Tài chính. 

(Có biểu tổng hợp các HTX kèm theo Công văn này) 

3. Giao phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố tổng hợp, xây dựng phương 

án giải thể dứt điểm hợp tác xã không hoạt động, khó khăn giải thể, chưa đăng 

ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2021 trên địa bàn. Tham mưu cho 

UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 30/11/2021 
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UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hạnh 
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