
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MỸ LỘC 

           Số:              /UBND-TCKH    
V/v tổng hợp danh sách HTX, LHHTX  

có doanh thu cao, tài sản cao, hoạt động 

 hiệu quả và thu hút nhiều thành viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày            tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 891/SKH&ĐT-QLN ngày 13/5/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp danh sách Hợp tác xã, Liên hiệp HTX có 

doanh thu cao, tài sản cao, hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên. 

Để tổng hợp, báo cáo theo quy định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND 

huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: Rà soát các HTX, LHHTX trên địa bàn, xây 

dựng báo cáo tổng hợp danh sách HTX, LHHTX có doanh thu cao, tài sản cao, 

hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên (Có mẫu biểu gửi kèm) gửi về 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài chính - Kế hoạch trước 

ngày 25/5/2022. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trên cơ sở báo cáo của 

UBND các xã, thị trấn, có ý kiến bằng văn bản về kết quả rà soát, tổng hợp 

danh sách HTX, LHHTX của các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua 

phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 27/5/2022. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, 

thị trấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện xây dựng báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

01/6/2022 theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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