UY BAN NHAN DAN
HUY1N MINH LONG
So:24 /BC-UBND

CQNG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIIT NAM
Dc Ip - Tii' do - Hnh phtic
Minh Long, ngày 17 tháng 01 nàm 2019

BAO CÁO
Tlnh hlnh tài chInh, nç' dçng và dê xuãt phu'o'ng an xfr iç nç' dçng
cüa các hçp tác xä dã ngñ'ng hot dng
Thc hin Cong van so 43/STC-TCDN ngày 05/01/2019 cüa SO Tài chInh
tinh Quàng Ngãi ye vic báo cáo tInh hInh tài chInh, nç dpng và dê xuât phuGng
an x 1 ng d9ng cüa các hgp tác xã dà ngghot dng. UBND huyn Minh
Long báo cáo tInh hmnh tài chInh, nc dong và dC xuãt phu'ong an xi' 1 nc dng
cüa các hp tác xà dã ngrng hot dông vó'i các ni dung sau:
Hin nay, trên da bàn huyn Minh Long có 03 Hgp tác xà dup'c thành 1p,
hot dng trong linh vrc nOng nghip (deu hot dng theo Lut Hpp tác xà nàrn
6
20 12). Các hpp tác xà trên da bàn huyn hâu nhu dêu mói duc thành 1p (t
tháng den 3 näm); khOng có hc'p tác xã nào ngrng hot dng nën lOng có so
báo cáo ye tInh hInh tài chIi, ng dpng ca các hp tác xä dã ngng hot
lieu

dng.
Trên day là báo cáo tInh hInh tài chInh, ng dng và d xuât phuong an x
l ng dng cüa các hcp tác xã dä ngrng hot dng trên da bàn huyn Minh
Long. TJBND huyn Minh Long kInh báo cáo SO Tài chinh tinh Quàng Ngãi
tong hcp báo cáo cap trên./.
No'i n/ian:
- SóTài chinh;
- Lien rninh HTX tmh;
- CT, PCT;
- C,PVP;
- P.TCKH;
-Lu'uVT.
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