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BÁO CÁO 

Tình hình đăng ký Hộ kinh doanh và Hợp tác xã tháng 10 năm 2018 

 
 

Căn cứ Công văn số 256/SKHĐT-DNKTTT ngày 09/3/2017 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện báo cáo tình hình đăng ký hộ 

kinh doanh, hợp tác xã, UBND huyện Đình Lập báo cáo về tình hình cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, HTX tháng 10 năm 2018 như sau: 

1. Hộ kinh doanh 

a) Công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2018: 

- Tổng số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới: 03 hộ, vốn đăng ký: 30 

triệu đồng;  

- Tổng số lượt đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung và vốn đăng ký kinh 

doanh: 02 hộ; Vốn đăng ký, thay đổi nội dung: 170 triệu đồng; 

- Tổng số hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh: 0 hộ.  

b) Lũy kế số hộ kinh doanh đến ngày 18/10/2018: 891 hộ 

2. Hợp tác xã 

a) Công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã trong tháng 10/2018: 

- Tổng số HTX đăng ký thành lập mới: 0 HTX.  

- Tổng số lượt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 0 HTX;  

- Thực hiện thủ tục giải thể: 0 HTX. 

b) Số hợp tác xã luỹ kế đến 18/10/2018: 09 HTX đang hoạt động, số vốn 

đăng ký là 12.300 triệu đồng. 

(Chi tiết số liệu về HTX, Hộ kinh doanh theo biểu đính kèm) 

3. Nhiệm vụ tháng 11/2018 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động Hộ kinh doanh sau đăng 

ký. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời phát triển 

các Hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo tình hình đăng ký Hộ kinh doanh và Hợp tác xã trên địa 

bàn huyện Đình Lập tháng 10 năm 2018./. 
Nơi nhận:                                                                      
- Sở KH & ĐT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch,    (eOffice) 

Kinh tế và Hạ tầng 
- Chi cục Thuế; 

- Đội QLTT số 12; 

- Lưu: PTCKH.                                                               
 

KT. CHỦ TỊCH 
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