
 

 

 

Kính gửi:  

  - Cục Thuế tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 562/VPUBND-TH ngày 15/3/2022 

của Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 

tạm ngừng kinh doanh (Gửi kèm Công văn số 1502/BKHĐT-ĐKKD ngày 11/3/2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư); 

Để kịp thời giải quyết thủ tục đăng ký của các hợp tác xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn 

cứ hướng dẫn tại Công văn số 1502/BKHĐT-ĐKKD ngày 11/3/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, đề nghị các cơ quan đăng ký hợp tác xã trong tỉnh tập trung các nội dung sau: 

1. Về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng 

kinh doanh của hợp tác xã: Hiện nay chưa có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký 

tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã. Cơ 

quan đăng ký hợp tác xã các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục ghi nhận vướng mắc của hợp 

tác xã gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 

nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ pháp lý về hợp tác xã. 

2. Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã trong thời gian tạm 

ngừng hoạt động: Luật Hợp tác xã không có quy định cấm hợp tác xã đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hợp tác xã trong thời gian tạm ngừng hoạt động. Trình tự thực hiện trao đổi 

thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế quy định tại Điều 9 Quy chế số 

01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến Quý cơ quan để chỉ đạo Cơ quan đăng ký hợp tác xã 

và Cơ quan quản lý thuế triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm: CV số 562/VPUBND-TH ngày 15/3/2022 của VPUBND tỉnh; CV số 

1502/BKHĐT-ĐKKD ngày 11/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quy chế số 

01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

Nơi nhận:              KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo);           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, các PGĐ Sở;     

- Liên minh HTX;             

- Lưu: VT, ĐKKD (Toàn).                                                      

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SKHĐT-ĐKKD 

V/v đăng ký tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã thông báo tạm 

ngừng kinh doanh. 

Bình Phước, ngày         tháng        năm 2022 
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