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VAN PHONG
UBND TfNH NINH B1NH

BAN TIEP CONG DAN
S& 4L /BTCD
V/v chuyn don cüa cong dan

KInh gui:

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Ti.r do - Hinh phIic
Ninh Bin/i, ngày

5tháng 7 nàm 2022

Uy ban nhãn dan huyn Nho Quan

UBND tinh nhn dugc don kin nghj cüa ông Nguyn Pháp Ch, trü ti thôn 4
Hihi Thixqng, xã Thuqng Hôa, huyn Nho Quan, vâi ni dung kiên nghj lien quan den
vic xây dimg câu phao thôn 4 Hftu Thuçing, xä Thucmg Hôa, huyn Nho Quan.
Sau khi xem xét và xin kin cüa Chü tjch UBND tinh, Ban Tip cong dan
tinh chuyên don cüa ông Nguyen Pháp Chê den UBND huyn Nho Quan dé xem xét
chi dto giâi quyêt và trã Rn cong dan, báo cáo kêt qua giâi quyêt ye UBND tinh theo
quy djnh.
(Gz'i kern theo don cia cong dán)./
Ncinhln:
- Nhix trên;
- Chü tjch UBND tinh (d bao cáo);
- Ong Nguyen Pháp Chê ( dê biêt);
- Liru: VT, VP1O

tiYAt uA ih ;;N 61ti
SOOEL,JO

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Doe 1p - Tir do - Hnh phñc
DN MEN NGH
vic cay cáo phao thôn 4 Hfru Thurô'ng, xã Thirçrng Hôa

K,'nh wi: - UBND tinh Ninh BInh
- Ban Thanh tra Kinh t tinh Ninh BInh
- Các Ban ngành frong tinh Ninh BInh có lien qua
Ban kin thi& Cu phao thôn 4, Hüu Thuing, xã Thuçing Hôa, huyn
Nho Quan, tinh Ninh Binh.
Gm có các ông bà có ten duói day:
1. Ong Nguyn Pháp Ch

Sinh näm: 1962

2. Ong Nguyen Van Tang

Thành viên

3. Ba Nguyen Thj Viii (Qu)

Thành viên

4. Ba Nguyen Thj Tuyên (Dir) Thành viên
Cüng vi mt s h gia dInh chua 1y tin h trq v c.u, vâi 1 do sau day:
Th.rçc sr quan tam cüa Dãng và nba nithc cUng vOi các cp lânh do, chInh
quyn cho nhân dan thôn 4, Htu Thrnmg, xã Thuçmg Hôa, huyn Nho Quan,
tinh Ninh Binh
Cho nhân dan chüng tôi cay cu phao btng ngân sách nhà nuOc 100% ,
phiic vii phát trin kinh t xã hi theo giy thông báo cüa UBND xã Thuçmg Hôa
và thông báo trên ba cüa thôn, can b thôn, bI thu thôn, tru1ng thôn, phó thôn
thông báo su& ngày dêm, sau 1.i cho 3 phái doàn xung thôn Co can b cüa xã,
cong an nm vüng xã và can b trong thôn di dn timg h gia dInh.
1. Doàn do ông Hung tru&ng thôn dn di
2. Ong Tru&ng bI thu dn di
3. Ong Vuong phó thôn dn di
Du có can b xâ và cOng an xã di cüng, di dn tuxng h gia dInh dn d bão
k vào giy t van bàn lam cu mOi, thI nhthig h dóng tin ri d lam c.0 h9
không k, con nhUng h không dóng tin thI hQ k vào lam cu môi

I
Chüng tôi thty bt thuing thI nói vci nhau nu nhà nithc lam that thi can
b hç dâu phài vt và nhu vy?
Trong ban cu chüng tôi mang danh sách dn tfrng h gia dInh vào nhUng
nhà ho dã dóng tiM cu và cam on h9 nói là khi lam cu rt khó khän ma gia
dInh nhà ta dâ dóng gop tiM vào lam cu, dü gia dInh dóng không dü tiM khu
cüa gia dInh thI gia dInE ông bà dã có quyM lçii rt cao vào cay cu nay. Nhu Ru
chü tjch huyn Nho Quan dà nói dM nay nhà nuâc lam cu mdi, thI gia dInh có
khu phn trong cay c.0 nay, nu nht trI ban thI ghi bàn, nM không thI ghi
không, trong ban cu di dM tüng h gia dInh dM nói nhu' 4y thI nhân dan h9
du ghi không ban là 90% không ban, con 5 h hç ban
1. Ba NguyM Xuân Huung
2.HôngS
3. H ông Chánh
4. H ông Sam
5. H ông Mong
Con mt s h di lam xa h9 din v là không ban, con lai là can b trong
thôn không k, không thtn nçu.
Nêu anh em chüng tôi không di hOi các h gia dInh và di chi&i dMg tiM
ma chiing tôi t11 ban sau nay sai thl nhân dan ho oán su& di. Disgc mt thñ
gian sau thI can b trong thôn 1ii thông báo cho hp mt trn m rng chir
không cho hçp nhân dan, vào bui hp ông Tris?ing là bI this thôn chü trI hi
nghj và cüng thông báo truéc biic giâng nhà van hóa thôn, cay cu phao chiing
tôi ban không nói rö là ban bao nhiêu. Bi this, truung thôn, phó thôn cUng quyt
dinE là ban cay cu nay, dü phâi di tü thI chüng tôi quyt vn ban, sau khi tranh
lun câi vã trong ban cu ching tôi to tiMg, chiri tiic và có nói véd ông Tu?ng bI
this thôn "ông là bI this là duçuc Dâng c1r, vy ông là linh hn cüa cái thôn nay
dy, sau nay cht con cháu no không thp hisong cho dâu" sau cui cuc hçp
chüng tôi ghi vào biên bàn hp là không nht trI vào buM h9p horn nay.
Mt thai gian lai trôi qua không dng tInh gi.

Anh em chüng tôi thy can b thôn quay d.0 1ti vâi nhân dan chüng tôi
cam thy không con khã näng di 1i duçc cay cu cho nhân dan nüa.
Ri ban cu chiing tôi dirng len dng nào cüng phãi tInh lam an a tai quê
hucmg nay và dja phuang ncii day quy& djnh lam dan thành 1p HTX kinh
doanh da ngành ngh& nba ban tu vn lien minh HTX tinh Ninh BInh tu van
giüp dc tü tháng 4/2022. Trong khi lam thu tiic chüng tôi dã xin htra sê t chirc
và hoat dng theo lut cüa HTX näm 2012, chip hành t& các quy djnh cüa pháp
lut và th%rc hin dy dü nghia vii dii vai nhà nuâc và dja phucing, thI du?c các
cp lãnh dto chirng nhn cho chüng tôi, cho tai tháng 6 näm 2022 thI các cap
lAnh dio dã cp giy chixng nhn dàng k HTX s 09030700000629, cap ngày
12/5/2022, dja chi thôn 4, Hftu Thumg, xã Thuçmg HOa, huyn Nho Quan, tinh
Ninh BInh, ngithi dti din pháp lut là:
Ong Nguyn Pháp Ch (nam).

SDT: 0376674039

Gitr chirc Chü tich HDQT kiêm Giám dc
Sinh ngày: 10/6/2062

Dan tc: Kinh

Quc tch: Vit Nam

- Giy chirng than dang k thu nhà ntthc, ma s thu 8756093077-00 1
HTX kinh doanh djch v1i thng hçp Dông Dinh
Ngày cp ma si thu 18/5/2022, Co quan thu Nho Quan, Gia Vin trirc
tiêp quán l
Là HTX có dU ti.r cách pháp nhân, có con du, có tài khoàn riêng hoat dng
theo quy lu.t cüa pháp lut và diu 1 duçic các co quan nhà nuâc có thm quyn
phé duyt.
Xong ye tai dja phuang chiing tôi da thành 1p disçc 6 t ngành ngh và HTX
Chüng tôi mang danh sách vào UBNID xA ngày 02/06/2022 (cho tai ngày
09/06/2022) thI xã vit giy mai mang giy tâ cüa HTX vào nhn duçc tin tôi
vao luôn, tôi nói vâi van phOng là dc Näm cho dn nay các dng chI không xem
giy ta tôi báo cào a? ThI van phong mói ly ra và nói d cháu báo cáo vai lânh
do, cho tai 2 ngày sau xã chuyn giy ta cho dn h nhân dan, thông báo trén
truyn thanh cüa thôn là không cho ban cu thu tin ye tin cu nüa, cho tai
ngày 17/6 thI huyn Nho Quan 1p thành ban xung d di chap vâi nhân dan,

Nhrng h không dóng tin thI di hp 5, 6 nguôi/ 1 gia dInh, con nhftng h dóng
tin thI không di h9p, d 1y biu quy&, nhân dan gia tay quyt djnh lam cu
mâi nlumg iaj doanh nghip mua laj cay cu Cu vâi giá nhu dan dã giri v huyn
(co dan g1ri huyn kern theo), ban cu chüng tôi nu duçic si,r thOa thun vth giá
câ hin nay thI chüng tôi méci ban và ban tt cá nhu'ng cái gI nhân dan vâ chiing
tôi lam ra, cOn theo giá Ca ma huyn dim ra quyt djnh cüa huyn nãm 2020
chOng tôi không nghe, chüng tôi nói quy& djnh giá câ cüa nàm 2020 cho tâi giá
cá 11am 2022 thj trumg bin di, giá Ca len qua cao chüng tôi không nhât trI.
Vy kInh mong UBND tinh Ninh BInh, Ban thanh tra kinh tê tinh Ninh
BInh và các cp ca quan có lien quan trong tinh dã cp các loai giy t?i cho
chüng tôi, cay cu có dü giy ti pháp 1 cüa nhâ nizOc và dã khai báo thu.
Vy kInh mong các cp, các ngânh xem xét giüp di cho nhân dan và HTX
kinh doanh djch v11 tng hqp Dng Dinh chüng tôi, tt câ các dun trên tôi viêt ra
nu sai tôi xin hoàn toàn chju trách nhim trithc pháp lut.
Mt ln nfta kInh mong UBND tinh, các cp lien ngành trong tinh tao mi
diu kin giüp di cho nhân dan chüng tôi.
Chüng tôi xin trân trong cam an!
Hthi Thztông, ngày - tháng é nàm 2022
DVTH Bong Binh

U TCH HOQT
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NGUYEN PHAP CHE

CONG HOA xA 1101 CH1J NGHA VIT NAM
Doe 1p - Ti' do - Hanli phác
DON MEN NGHI
V vic cay cào phao thôn 4 HIiu Thirô'ng, xã Thirqng Hôa

Ki'nh u'i:

- TJBND huyn Nho Quan
- Bàn Dir an xây dipg huyn Nho Quan
-Các Ban ngành có lien quan

Trong t cu cháng tôi càng vol bà con nhn dn Irong thôn mu&i d nghj vói cc cp
länh do mt vic sau day:
Nhg ngirôi di din cho nhn dn:
1. Ong Nguyn Pháp Chê

Sinh nAm: 1962

2. Ong Nguyk Van T.ng

Thành viên

3. Ba Nguyn Thj Vi (Qu).

Thành viên

4. Ba Nguyn Thj Tuyn (Dir) Thành viên
Cüng vâi mt s h gia dlnh chua ly tin h trçi v c.u, vth 1 do sau day:
Duçic sv quan tam cüa Dàng và nhà nithc cing vói các c.p lãnh dao, chInh
1yn cho nhn dn thôn 4, Hiru Thu?mg, xâ Thuqng Hôa, huyn Nho Quan,
tinh Ninh BInh
Cho nhân dn chñng tôi cay cu phao bang ngân sách nhà mróc 100%,
nhân dan trong thôn lai duçic min phi lâu dài. Thi chñng tôi và ithân dan du
dng lông nhât trI.
Nhixng lai không dóng cu m&i ma lai mua cay cu Cu cüa nhân dan dâ
lam, cay cu có dü giy t pháp l2 cüa các c.p länh do däng k, dãng kiêm
phap tiêu, bin báo, báo v an toàn tuyt d& cho an thrmg thüy và dithng b,
chüng tôi là t câu không ban v&i 1 do không duçc thOa thun v giá Ca, nguô'i
cm gi.y tô cüng không duçic.nói dn ma cay cu vin ban cay câu không có chü
dn khi tru&ng thôn thông báo cho nhân dan ngây mai den lay tiên thI ching tôi
rnó'i biët, ching tôi hOi thI cay cu ban vói giá 915 triu trong thô'i diem giá cü.
Thai di&n giá hin nay len mt gp dôi, chênh 1ch nhau hang t dông, nguyen
cay cu không k phii kin kern theo vâ m& cu hai ben bà' song và 4 ct lôc

buOc d.y flea, phao tiu bin báo. Tin gi.y tä, phucrng tin di l?i, xàng xe tn
ung trên thrông không tInh. Vy ai chi trâ cho chüng tôi khi lüc du di lam
duic giy giád thiu to. xâ, huyen, cho phép di chy giy
to. khi có giy to. anh
em chüng tôi cllng Ban cong tác Mt tr.n thôn hçp dan 1i bàn v vic dóng cu.
Nhãn dn nht tn cao v quyt dnh dóng cAu. Vi ngun ngân sách cüa nhân
dan tir nguyen dóng gop 700.000/kh.0 thI nhân dan dng lông nht tn cao, cho
nén ban kin thi& chiing tôi quyt dnh di lam cu.
Khi di di.rçrc cong ty, doanh nghiep, ông Nguyn Van Cành: Thôn ng
Chi.ra, xâ Gia Thjnh, huyn Gia Vin drng len nhn lam cay cu. Trong khi lam
thI tmo.ng thôn và çã không cho thu tin cüa nhân dan nüa.
Trong tho.i gian b t.c nguyen 4t 1iu dã 1.y ht ri, tin cong chLra cO, lam
can tro. vic thi công, 4 gia dInh ching tOi phài mang bIa dO di cm ngân hang
1y tin v d.1àm cu cho nhân dan. Lc chua 1y thrçc tin mua vt Iiu cho
cong nhân lam phãi vay lãi xut ngoài vci giá cao d ly tin chi trâ cho nguyen
4t lieu và cong nhan, khi hoãn thanh cu mang v to. 25/6/20 19 thl chua ducc
giâi quy& hai ben m& cu, cho dn ngày 1/8/2 019 tlfi xã ra cho bc tam mt
ben duo.ng lang và mt ben di.thng nhà tho. d cho h9c sinh và nhãn dan di t?.m
tho.i, Thy mt an toàn, không giàu phóng ducic m.t bang. Hai cay cu nm song
song trén dOng song. Cu không thu phi duçTc 1 do nguo.i dóng tin min phi thI
di cu mdi, ngro.i không dóng tin thi di cu cü, thu phi không dü tin chi trâ
cho lãi xut ngân hang, cho t&i tháng 4/2021 thi cu cü dLrçYc giâi phóng, câu
mi vi di vào chInh thüc hoat dng s tin hang ngày thu có 3 khoán:
1. Tin thu tàu thuyn, 2. Tin cho cong nhân di thong, 3. Tin h trçr cüa
bà con ben ngoài thI d tin sira chtta, bào trI cu trong khi hu hông.
COn tin hang ngay thu thi d trá vào lâi ngan hang mi ngày 1 bIa
GCNQSDD mt 62. 000 dng x 4 bIa 248.000 dng trong 1 ngày, 1 tháng 30
ngày x 248.000 ding = 7.440.000 dng, ma vay sut tnong 3 nàm thI mirc d lâi
xut len 7.440.000 x 36 tháng = 267.480.000 dng tInh thu trong Ca nàm khOng
mua lü bInh quân khOng dü 200.000d/ngày, cho nen không d tin trà lãi xut
cho ngân hang, con không noi v tin cOng trOng coi cña t cu.

V.y ching tôi phái clii trà cho nhüTlg khoãn nay vay ai chi ha h cho ching tôi.
1. Tin chênh 1ch v giá Ca nguyen 1iu hin nay
2. Tin lâi ngân hang trong su& 3 nm qua
3. Tiên 1am 4 môi cAu hai ben b song
4. Tin day neo, day buc, phao tiêu, bin báo và gi.y t dang kim
Trong nhftng vic lam nay anh em chñng tOi không tir nguyen bO ra, di vay
ngân hang d mua nguyen 4t 1iu d 1àm tin cong không nói, thI dn nay sao
có s1.r an toin cho ngi.thi dn d có ch di l.i trong su& 3 nàm qua.
Dn ngày 17/6/2022 thl xâ rni chüng tOi vào d thOa thuan

ye

kinh t x

dua ra, chüng tôi k1iông nht tn vi sir áp dAt cüa xâ dA dira ra, xâ l.i dira ra
chuyn cu sang mt ben và dua toàn bô h sa, giy t?i cháng tOi không nMt tn
vikiêncüaxâ.
V.y chüng tOi lam dcrn nay len cp trên kInh mong TJIBND huyn Nlio
Quan, và Ban dir an xây dçrng huyên Nho Quan, cüng các ban ngânh có lien
quan xem xét, giài quyt cho các gia dInh ba con nhân dan chi1ng tôi.
Trong khi chira thóa thuan song ben nao

lam

ành hu&ng mat trat tr an ninh

ben dy phâi chju hoàn toàn tnr6c pháp luat.
Chiing tôi

lam

dan nay là hoàn toàn sçr that, nu sai chiing tOi chju hoàn

toán tnró'c pháp luat.
Vy giy ti trên day tôi iam dan nay là hoan toàn d(ing sir that cüa bà con trong
thôn, kInh mong các cp 1nh dao quan thm, ing h, giüp dO' cho chi'mg tôi.
Tôi xin tran tr9ng cam an!
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p- Tir do- Hnh phuic
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V/v Giãi phOng mt bng hai mu eAu phao tii km23 +00 cila
Nhà thô' Giáo xfr DIng Binh d trã ku mt bang
cho thôn 4 Hfru Thtrô'ng bc cãu phao mó'i
Kt'nhgii: -
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- Dông kInh giri các ccc quan có thâm quyn

Chüng tôi gm có: Ban cong tác Mt trn thOn
1. Ong: Dinh Van Tarn

Chirc vii: Trithng ban cong tác Mt trn thôn

2. Ong Nguyn Van Hung

Chüc vi: Trung thôn

3. Ong Büi Ng9c Chi

Chüc vil: Dii din cOng giáo

4. Nguyn Quc TMng

Chüc vi: Triim hQ

5. Ong Dinh Huy Tri.rtmg

Chirc vçt: Hi Ciru chin binh

6. Ba Nguyn Thj Toàn

Chrc vii: Hi phi n

7. Ong Büi EDüc Vucrng

Chirc vii: BI thu Chi Doàn

8. Ong Nguyn Van Huóng

Chirc v11: Di din Cong giáo

9. Ong Nguyn Pháp Ch

Chirc vIi: Chi hi Nông dan

10. Ba Nguyn Thj Xuân

Chic vçi: Hi Pht giáo

Cüng các chü ho dan trong thôn 4 Hihi Thumg, xã Thi.rçmg Hôa, huyn Nho
Quan, tinh Ninh BInh.
Lam don d nghi len các Qu c.p ccc quan có thm quyên vth ni dung nhu sau:
- Can th Quyê't djnh so' 807 UBND tinh Ninh BInh ngày 19/11/2018
- SO'Nóng nghiçp &PTNT so' 1O9SNNQLXD ngày 27/11/2018
- S& Ké' hoçich và ddu tir so' 2492KUDTKTN ngàv 27/11/2018
- S& GTVT sO' 3204 SGTVTKCHTngày 30/11/2018
- Can c vào van bàn sO' 106 ngày 25/11/2019 cz'ia UBND huyn Nho Quan.
Can ci vào tinh than chi do cüa UBND xa Thu9ng Hôa vâ các Nghj quyêt
hop cüa thOn 4 HtIu Thuà'ng v viêc t chilic thuc hiên xây dçrng câu phao mâi

1.

bng st là cn thi& nht di vâi nhãn dan trong thôn và phçic v1i cho san xuât nông
nghip d& vri HTX NN Hihi Thumg và phiic vu cho hgc sinh den trixrng. VI câu
phao

lam

bang các thuyn be tong Cu tir nm 2008 sira 1i nay dã qua xuOng cap

gay mt an toàn cho ngithi dan di qua cu, mirc thu phi chua thrgc phê duyt. Qhü
cu cu chi duçrc thu tr HTX NN Hihi Thuông'là 2.5 00kg thóc/nàm ngoài ra không
duqc phép thu khoân phI nào cia ngixôi dan trong thôn. Th ithung chü câu cü dâ
lam

sai tr thu phI cüanguôi dan tCr xe may, xc ch& hoc sinh và cá trâu bô qua 1i

trong 10 nàm qua thai d phyc vii ciia thu cu dng nhung 1i thiu van hóa d&
vci nguôi dan di qua c.0 gay mt t4t tçr trong thôn, chü cu cü không np tin
thu, không np thus cho nhà nuâc. ChInh vi l do do nhãn dan trong thOn dâ m,t
lông doàn k& quyt tam xây dimg cu phao mOi bang st theo dung htx&ng dn cüa
chuyên ngãnh GTVT vri dir tInh ban du khoãn 550.000.000 ci (näm tram nAm
mucii triu dng), ngun kinh phi xây drng tü các nhà háo tam và nhân dan trong
thôn tçr nguyen dóng gop dn nay dã huy dng dugc ngun kinh phi và
dirng hoàn thành.

cia

xây

D dam báo dung tin d và dáp t'mg dñng nguyen v9ng chInh dáng cüa
nhân dan và phcic vii cho dn sinh duccc an toàn, thun lgi.
Nay can b và nhân dan thôn 4 Hihi Thu&ng chiing tôi lam don d ngh vói
các co' quan chi'rc nng có thm quyn t?o mçi diu kin giCtp do' giâi phóng mt
bng hai ben m.0 cu cfl dang ho?t dng trong thôi gian nhanh nht tai km23 + 00
song Hoàng Long ctra nhà th? Giáo xü Ding Dinh d trá l?.i cho nhãn dan thôn 4
Hfiu Thuông 1p dt cu phao mâi theo diing tin d và ci3ng d d bâo an ninh
chinh tn trén dja bàn thôn xóm gop phn vào miic tiéu xây dçmg nông thôn mfri.
V.y can b và nhn d thôn 4 HCru Thixông r.t kInh mong ctuçic sir nhit
huyt quan tarn giüp do' giài quy& cun các Qu Ca quan trong thO'i gian sam nht.
Chñng tôi xin tân tr9ng cam cm!
Th'n 4 Hth Thit&ng, ngàyJthángnäm 2019
dy là các chfr k cña các Ban cong tác Mt trn
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CQNG HOA XA nQi CHTIJ NGHIA VIT NAM
Doe 1p - Tu' do - Hanh phüc
DANH SACH THU TIEN LAM CAU PHAO MOI
CUA THON 4 HOU THUG, XA TH1JONG HOA - NHO QUAN - NINH BINH
TT

HQ ten

Ngu'ô'i thu

So tiên

1

NguynVàn San

2

Nguyn Van Oanh

3

NguynPhápCh

175.000.000

4

Nguyn Van Qu

5

Nguyn Thj QuS'nh

175.000.000 /
350.000

K ten

2.000.000

c

500.000

6, Nguyn Van Chung

3.000.000

7

Nguyn Thi Dung

3.000.000

8

NguynThánhDô

1.000.000

-

9

NguynVànEDin

1.000.000

l7ie

1 0 Nguyen Van Dip

5 00.000

ii Nguyn Van Duni

1 .000.000

12 NguynVànDoanh

1.500.000

2yj,ji.

13 NguynVànIKIhoàn

1.000.000

JCoctt

14 Dinh Van Quán

1. .000.000

15 Dinh Van Quyn

1.000.000

16 Dinh Van Quân

2.000.000

17 Nguyn Van Mai

2.800.000

19 NguynVãnScm(Mai)

2.000.000

20 NguynTinTho

1.000.000

21

1.000.000

22 NguynKh.cDa

500.000

23 Nguyn.VänThái

1.500.000

24 Nguyn Van Cong

1.000.000

25 Nguyn Van Thut

1 .800.000

26 Nguytn Xuân Hucing
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c
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/
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o
ô Jcilj
k9

500.000

18 DinhVànHanh

Nguyn Thânh Long

Ghi chii

500.000

j1 j tQ.

f1Ln
(j/p

TT

HQ ten

Ngirô'i thu

S tin

27 NguynXuãnHu

2.000.000

28 NguynVänSi

2.800.000

29 NguynNggcLârn

1.000.000

30 DinhCôngKhanh

3.000.000

31 DinhCôngAi

1.000.000

32 DinhCôngTránh

2.000.000

33 NguynVänBiên
34 DinhThjNga

Hai1n1tr

CL

/,,

500.000
1.000.000

36 Nguyn Van Lng

1.000.000

37 Nguyn Van Quyt

2.000.000

38 Nguyn Th Nhi

3.300.000

39 Nguyn\ànTâp

1.800.000

40 NguynVnDy

3.500.000

41 NguynVanDep

1000.000

43 Dinh Van Dat

Ghi chü

1.000.000

35 NguynVãnSârn

42 Nguyen Van De

K ten

Q..

4t

e J c'n

0

7Q.000
1.500.000

44 Dinh Thi Gái
45 Dinh Xuân Ban
46 DinhVànl-loat

1.000.000

47 Dinh Van Mn
48 NguynVàn Qu

1.000.000 N\
2.000.000

49 Nguyen Thj Giôi Thóa

1.500.000

50 NguyenVanQuyen(Thuy)

2.800.000%-jq

51 NguynThiDiic
52 Dinh Van Manh (Xa)

700.000
3.000.000

53 DinhMnhHñng

700.000

54 Dinh Huy Truà'ng

1.400.000

55 Dinh Tru'èng Giang

2.400.000

56 BiiDIrthTiêu

1.000.000
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119 ten

Ngtrôi thu

57 DinhVànChinh

S tin
V2

K ten

800 000

58 DinhVänSáu(Tin)

1.400.000

59 DinhThjKháng

2.800.000

60 NguynVànDir

191.000.000

61 Bii Van Crông

1.000.000

62 Hoàng Thi Thrn

4.000.000

63 Nguyn Quang XCrng (Thm)

3.500.000

64 NguynVänLâm

2.500.000J,.

65 NguyênVãnNam

1.500.000

66 BiVänKhánh

1.100.000

67' BüiDü'cVuog

2.000.000

68 Nguyn Van Thuyt

1.000.000

69 NguynVanLinh

2.600.000

.
V

)

p

0

.

207.000.000

70 NguynVãnTng+Hung
71

Ghi chil

1.000.000

NguyénVãbSir

72 NguynVãnLiuAnh

1.000.000

73 NguyënVànNirn

1.000.000

(/?
-

20.000.000

74 Cha An-re Dào Van Du

2.000.000

75 Nguyen Van Tuyén (Than)

500.000

76 Nguyn Van Minh (Lan)
77 Nguyen Van Lam (Sáu)

1.500.000

78 Nguyen Van Van (Nhài)

1 .200.000 [
1.000.000

-

79 Büi Van Mong

V

r
V

500.000

80 DinhVänDLrcic(Thu)

891.950.000
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UBND HUYN NHO QUAN CQNG HOA XA HçJ CHU NGHiA VIT NAM
PHONG TA! CHINJI-KH
Dôc lap - Tiy do - Hnh phüc
GIAY C1115NG NHJN BANG K'2 HqP TAC

xA

S: 09030700000629
Dáng kj. ln dcu, ngày 12 tháng 05 iiám 2022
1.Tênhçrptácx:
HP TAC xA KINH DOANH DICH VJ TONG HQ'P BONG BINH
2. Bia chi tri s& chInh:
THON 4 Hffll THIfOG, XA THU1NG HOA, HUYEN NHO QUAN, T!NH NINH B!NH.
3. Ngành, ngh kinh doanh:
STT

Ten ngành

Ma ngành

01

Vn tái hang boa di.rông thüy ni dja.

5022

02

Vntáihànghóabngthx&ngbo.

4933

03

Trng ch9t, chän nuôi h& hcip.-

01 sO

04

GiacôngccikhI.

2592

05

Ban buôn 4t 1iu, thit bj 1p dt khác trong xây

A

06
07
08

dirng.
Hoatdngdjchvuthuhoach

o63

0162

Djch vii h trq lien quan dn quãng bá và t

chtc
7920

tua du lich.
Xây dirng cong trinh dan dung.
,rr - .9s
- --- - -

4102
- -

-

-

Xli chi au hoat d'Ong, kin/i dowili. khi có dii l&'u !den t/ieo quy din/i ciiapháp hid!).

4. Vn diu l (bngso'; VND): 2.000.000.000 dng

-

(Btng chfr: Hai tj d4ng chin).
5. Ngtrôi dii din theo pháp lut cüa h9p tác xã
H và ten (ghi bang chI? in hoa): Nguyn Php Ch

Gi&i tInh: Narn

Chüc danh: Chu-tich HBQT HTX.
Sinh ngày: 10/6/1962

- Dan tOc: Kinh

Quc tjch: Vit Nam.

Loi gi.y ti chirng thic cá nhân: Can cu'rc cong dan.
Si giy chi'rng thrc cá nhn: 0370.6201.1048

Ngày cap: 28/6/2021

Ni cap: Cue cãnh sat DKQL.
Ncyi dän k) h khu thu&ng trü: Thôn 4 Hfru Thir?rng, X Thtrçrng HOa, Huyn Nho Quar
Tnh Niirh BInh.
Ch & hin ti: Thôn 4 Hfru Thur&ng, Xã Thu'ng Hôa, Huyn Nho Quan, Tinh Ninh Bmnh.
6. Thông tin v chi nhánh
7. Thông tin v van phông di din
8. Thông tin v dIn dim kinh doanh: Thôn 4 Hfru Thtro'ng, Xã Thtrqng Hôa, Huyii
Nho Quan, Tnh Ninh iBInh.
(H9p Mc x không hoçzl dftzg kink doanh hoc không hoàn thank nghia v: Mi chink Irong 06 (hang, gidy
cháng nhuz dâng kj hsip Mc xã sê hat hit,, !z.rc./.) C.
UE3ND THI IRAN NHO QUAN
CHUNO THUC BAN SAO BUNG VOI BAN CHNH
Ngâ.y: 1 8 -05- 2022

KT.TRUONG PHONG
PHOTRU1NG PHONG

Sô'ctünq thc:,,,s'I'C Quyn s6:.L2'/ SCIIBS
A CHIN, •i'
HO\(H J*)j

Vu Qüy Dirong
(j
çî. CHOTCH
PHC) CHU 1CH

LN rr 1JNC. HI

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phüc

BO TAI CHINH

Mau so:
Form No
10- MST

GIAY CHI1NG NHN BANG KY THUE
CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION

MA sO NGIJOI NOP THUE
TAX IDENTIFICATION NUMBER

TEN NGIJOI NOP THUE

HP TAC xA KINH DOANH DICH
VU TONG H€W BONG DINH

FULL NAME OFTAAYER

sO, NGAY THANG.NAM GIAYCHU'NG
NHNDANGK4INHDOANHHOAC
GIAY PHEP THANH LP VA HOAT
BONG, GIAY CHJNG NHN PAU TU

0903070O0029
12/05/2022

cG;P;3;;
'T?.L:
CEIIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION
CERTIFICATE, iNVESTMENT CERTIFICATE

sO, NGAY THANG NAM CUA
QUYET BINH THANH LAP
NUMBER AND DATE OF ERFABL!SHMEI%T DECISION

sO, NGAY THANG NAM, NOI
CHI)NG MINH THU'NHAN DAN
NUMBER OF IDENTIFY CARD ISSUED ON (DDIMMIYY) iN

NGAY CAP MA sO THUE
DATE OF ISSUING TAXIDEIVTIFiCATiON NUMBER

CO QUAN THU QUAN L' TRUC TIEP
TAXDEPAKTMENT IN CHARGE

03 7062 0 1 1 048
28/06/2021
Cue cã n Ii
18/05/2022
Chi cuc Thu khi vyc Nho Quan - Gia
Viên
Nho

thf
,
g
(d rnmlyy).

fl0j31

THU TRUNG CO QUAN THUE
':.Dfl?CTOROF TAX 'EPARTMENT

ran Xuan Phi

