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Kính gửi:    Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện văn bản số 658/SKHĐT-ĐKKD ngày 22/3/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phối hợp rà soát bộ, sửa đổi, bổ sung bộ TTHC về lĩnh 

vực đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện Kỳ Anh có ý kiến như sau: 

Các văn bản QPPL mới ban hành của Trung ương được áp dụng trong thủ 

tục hành chính về lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh gồm: 

- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 

năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Doanh nghiệp. 

Văn bản QPPL mới của cấp tỉnh ban hành được áp dụng trong thủ tục 

hành chính về lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh gồm: Nghị quyết số 87/2018/NQ-

HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định một số 

chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Tại Dự thảo bộ TTHC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3639/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm), các văn bản 

QPPL mới ban hành trên đã được cập nhật, bổ sung đầy đủ. UBND huyện đồng 

ý với các nội dung trong dự thảo, không có ý kiến gì thêm. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

Gửi VB điện tử. 
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Phạm Văn Dũng 
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