
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NN     Cao Lộc, ngày       tháng  03 năm 2021 

V/v Điều tra, đánh giá thực 

trạng HTX nông nghiệp hoạt 

động theo Luật HTX năm 2012 

và xếp loại HTX nông nghiệp 

 

 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

           - Phòng Tài chính - Kế hoạch  

 

Thực hiện các Công văn số 257/SNN-PTNT ngày 25/02/2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, về việc báo cáo kết quả xếp 

loại hợp tác xã nông nghiệp năm 2020; Điều tra, đánh giá thực trạng HTX nông 

nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch; UBND các 

xã, thị trấn tổng hợp thu thập thông tin Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn và 

phân loại, đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 theo 

Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

(Đính kèm Phiếu thu thập thông tin và Phụ lục đánh giá, xếp loại HTX ) 

Báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 20/03/2021 (qua 

phòng Nông nghiệp và PTNT, đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ email: 

nncaoloc@gmail.com)  để tổng hợp báo cáo của UBND huyện gửi về sở 

NN&PTNT trước ngày 23/03/2021 theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng NN&PTNT, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch; UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT,PCT UBND huyện; 

- C,PVP UBND huyện; 

- Phòng NN & PTNT; 

- Lưu: VT. 

   TL. CHỦ TỊCH 

  CHÁNH VĂN PHÒNG   

 

 

 

 

 

      Hứa Anh Tuấn 
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