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Số: 1792/UBND-TCKH

Cao Lộc, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phân loại và đánh giá của Hợp tác
xã năm 2021 (lần 2)

Kính gửi: - Các Hợp tác xã trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
(Có danh sách HTX kèm theo)
Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Nghị định số
193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật hợp tác xã; Thông tư 01/TT-BKH&ĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã.
Để có số liệu tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động của Hợp tác xã trên
địa bàn huyện. UBND huyện Cao Lộc yêu cầu các Hợp tác xã trên địa bàn huyện
báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã năm 2021 như sau:
1. Các Hợp tác xã tự chấm điểm theo Hướng dẫn tại Phụ lục 1 và tổng hợp
báo cáo theo Phụ lục 2 quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19
tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo của các hợp tác xã gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế
hoạch huyện Cao Lộc theo địa chỉ: Khối 6, TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn) trước ngày 22/7/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên
minh hợp tác xã tỉnh đảm bảo thời gian quy định.
Đề nghị các HTX gửi Bản giấy, đồng thời gửi (file) mềm về địa chỉ gmail:
phongtckhcl@gmail.com; Mọi thông tin chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với
Phòng Tài chính - Kế hoạch theo số điện thoại: 0205.3860.975; 0912.948.069. (Có
phụ lục I và II gửi kèm)
2. Giao UBND các xã, thị trấn: Đôn đốc các Hợp tác xã trên địa bàn
nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi bản tự phân loại và đánh giá của hợp tác xã
vê UBND huyện đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.
3. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: Tổng hợp báo cáo gửi Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã tỉnh đảm bảo thời gian quy định.
UBND huyện yêu cầu phòng TCKH huyện, UBND các xã, thị trấn và các
Hợp tác xã nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- các Phòng TCKH, NN&PTNT, KT&HT;
- CVP, PCVP;
- Lưu:VT.
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