
UBND TỈNH  AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Số:  1540/VPUBND-KTN        An Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2019  
V/v chuyển dữ liệu đăng ký HTX 

vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký HTX 

 

 
 
 

                               Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- UBND huyện, thị, thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 1698/BKHĐT-ĐKKD ngày 19/3/2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc chuyển dữ liệu đăng ký HTX vào Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký HTX. Vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư 
có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên 
quan và UBND huyện, thị, thành phố thực hiện việc chuyển dữ liệu đăng ký HTX 
vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX. Đồng thời là đơn vị đầu mối trực 
tiếp hướng dẫn nghiệp vụ triển khai việc chuyển dữ liệu như nội dung chỉ đạo của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1698/BKHĐT-ĐKKD. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và 
các cơ quan có liên quan biết, để tổ chức thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP; 
- Phòng: KTN; 
- Lưu: VT. 
 
 
(Kèm CV số 1698/BKHĐT-ĐKKD) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
  
  (Đã ký)  
 

 
Đinh Minh Hoàng 
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