
UBND HUYỆN ĐAKRÔNG 

PHÒNG TC - KH 
 

 Số:       /TCKH-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Đakrông, ngày       tháng 5 năm 2022 

Về việc báo cáo kết quả đăng ký, 

quản lý hộ kinh doanh; những tồn 
tại, khó khăn, vướng mắc trong 

việc thực hiện các quy định của 
Luật Doanh nghiệp 2020  

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện Công văn số 808/SKH-ĐKKD ngày 26/04/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả đăng ký, quản lý hộ 

kinh doanh; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy 

định của Luật Doanh nghiệp 2020; Phòng TC-KH huyện Đakrông báo cáo nội 

dung sau: 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp được ban hành đã cụ thể hoá những cải cách, đổi mới của Luật 

Doanh nghiệp 2020, đồng thời khắc phục những bất cập, xử lý những vướng 

mắc trong thời gian qua, có tác động lớn đến việc tổ chức, hoạt động của doanh 

nghiệp nói chung, hộ kinh doanh nói riêng. 

1. Về kết quả đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đakrông: 

- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022: 

Đăng ký mới hộ kinh doanh: 18 hộ, Số lao động đăng ký: 18 lao động. 

Đăng ký thay đổi hộ kinh doanh: 3 hộ 

- Lũy kế đến hết tháng 4/2022: 813 hộ. 

2. Những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện: 

- Vẫn còn xảy ra trường hợp hộ kinh doanh không đăng ký thuế trực tiếp 

với cơ quan thuế theo thời hạn quy định, bên cạnh đó gây ảnh hưởng đến việc 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. 

- Đơn vị còn gặp khó khăn về kinh phí trong thực hiện in ấn phôi, bìa, vận 

hành hệ thống đăng ký kinh doanh. 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

- Đề xuất các sở, ban ngành cấp tỉnh liên quan, xem xét đưa thủ tục cấp 

mã số thuế hộ kinh doanh liên thông trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử để 



đồng bộ dữ liệu quản lý hộ kinh doanh tại cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện. 

- Đề nghị xem xét về tỷ lệ để lại, tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước để thực 

hiện in ấn phôi, bìa và duy trì, vận hành hệ thống đăng ký kinh doanh. 

Kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng TC-KH huyện; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đoàn Mạnh Hùng 
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