
UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                 Số:          /TB-TCKH TP. Ninh Bình,  ngày tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc vi phạm của hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

                Kính gửi: Hợp tác xã vận tải Hoàng Minh 

Địa chỉ: Đường Lưu Cơ, phố Bình Yên, phường 

Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. 

Mã số: Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã: 

09-07A-000.17. 
 

Cơ quan đăng ký hợp tác xã: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố 

Ninh Bình. 

Địa chỉ trụ sở: Số 33, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố 

Ninh Bình. 

Điện thoại: 0229875634. 

Căn cứ: Điều 56 Luật Hợp tác xã năm 2012. 

Phòng Tài chính - kế hoạch UBND thành phố Ninh Bình thông báo nội dung 

vi phạm của hợp tác xã như sau: Hiện tại Hợp tác xã vận tải Hoàng Minh chưa 

đăng ký mã số thuế theo thời gian quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch yêu cầu 

người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã đến trụ sở của cơ quan để giải trình 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Thông báo này. Sau thời hạn 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong Thông báo này mà người được yêu 

cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì Phòng Tài chính - Kế 

hoạch sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

 - Chi cục thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư; 

 - Chi cục quản lý thị trường thành phố; 

 - Trang thông tin điện tử thành phố Ninh Bình; 

- Trang thông tin điện tử các xã, phường; 

 - UBND phường Ninh Khánh;  

- Lưu. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Trương Thị Thu Thủy 
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