
UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                         
    Số:        /TC-KH                           Cù Lao Dung, ngày      tháng      năm 2020 

V/v triển khai thực hiện phòng 

chống dịch Covid-19 trong 

công tác đăng ký kinh doanh, 

hợp tác xã        

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Quý hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

 
 

Thực hiện Công văn số 496/SKHĐT-ĐKKD, ngày 31/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong công tác 

đăng ký kinh doanh; Công văn số 273/UBND-HC, ngày 01/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc tăng cường phòng chống Covid-19 trong công tác đăng 

ký kinh doanh; Công văn số 280/UBND-HC, ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng công tác phòng, 

chống dịch Covid-19.  

Để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký hợp tác 

xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch xin thông báo đến Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân có liên quan như sau: 

Trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2020 Phòng Tài 

chính – Kế hoạch chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả về đăng ký hộ kinh 

doanh, đăng ký hợp tác xã tại Bộ phận Một cửa huyện thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích và hướng dẫn thực hiện thủ tục thông qua điện thoại, email, 

v.v.. cụ thể như sau: 

- Quý hộ kinh doanh, hợp tác xã, người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục 

đăng ký kinh doanh, đăng ký hợp tác xã truy cập vào trang 

http://motcua.culaodung.soctrang.gov.vn/ để tải các mẫu biểu có liên quan, điền 

đầy đủ thông tin hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định, gửi hồ sơ và nhận kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận Một cửa huyện (tiền phí dịch vụ bưu chính 

do hộ kinh doanh, hợp tác xã chi trả). 

- Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, quý hộ kinh doanh, 

hợp tác xã có thể liên hệ với công chức phụ trách đăng ký kinh doanh để được 

hỗ trợ từ xa qua địa chỉ email nguyenvantoancld2018@gmail.com, số điện thoại 

0987401907, zalo 0987401907.  

http://motcua.culaodung.soctrang.gov.vn/
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 Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị Bưu điện huyện phối hợp thực hiện 

việc nhận, chuyển hồ sơ do hộ kinh doanh, hợp tác xã gửi đảm bảo đúng thời 

gian và địa chỉ tiếp nhận theo quy định. Đài Truyền thanh huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn phối hợp, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã, 

người dân biết để thực hiện. 

                                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG 

Nơi nhận:                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                           
- Như trên; 

- Lưu: VT.     

        

 

 
 

   Đoàn Tuấn Cường 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-03T08:53:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đoàn Tuấn Cường<dtcuong@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-03T09:02:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<phongtckh.huyencld@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-03T09:02:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<phongtckh.huyencld@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-03T09:02:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<phongtckh.huyencld@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-03T09:02:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<phongtckh.huyencld@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




