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BÁO CÁO 

Tình hình đăng ký Hộ kinh doanh tháng 12 năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 1114/SKHĐT-ĐKKD ngày 03/8/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác 

đăng ký hợp tác xã và đăng ký hộ kinh doanh. Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập 

báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 12 năm 

2021 như sau: 

1. Công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tháng 12 

năm 2021: 

- Tổng số hộ kinh doanh thành lập mới: 13 hộ, tổng số vốn đăng ký 

2.030.000.000đ (Hai tỷ không trăm ba mươi triệu đồng). 

- Tổng số lượt thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: 01 hộ, tổng số 

vốn đăng ký: 2.200.000.000đ (Hai tỷ hai trăm triệu đồng). 

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

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0 hộ. 

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0 hộ. 

2. Lũy kế số hộ kinh doanh đến ngày 31/12/2021: 923 hộ. 

Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; 

- Chi cục Thuế KV II; 

- Đội QLTT số 3; 

- Lưu: VT.                                                             
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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