
UỶ BAN NHÂN DÂN        

HUYỆN ĐỨC LINH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:  5579 /QĐ-UBND                                 Đức Linh, ngày  24  tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể bắt buộc đối với các Hợp tác xã 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012; 

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Nghị định số 107/2017/NĐ-CP 

ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Hợp tác xã; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động 

của Hợp tác xã; 

 Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công văn số 1166/TCKH 

ngày  21 /11/2022 về việc đề nghị giải thể bắt buộc đối với các Hợp tác xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Giải thể bắt buộc đối với 03 Hợp tác xã trên địa bàn huyện Đức 

Linh, cụ thể: 

 1. Hợp tác xã Chăn nuôi heo sạch Đông Hà 

 2. Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Minh Hạo 

 3. Hợp tác xã Sản xuất gạch làng nghề Thôn 1 Vũ Hòa 

- Lý do giải thể: Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, không hoạt 

động trong 12 tháng liên tục; vi phạm Khoản 2 Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012. 

Điều 2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội 

đồng giải thể bắt buộc đối với 03 Hợp tác xã nêu trên theo quy định. 

Kể từ ngày ban hành Quyết định giải thể, các Hợp tác xã phải ngừng mọi 

hoạt động, thực hiện các yêu cầu liên quan đến việc giải thể hợp tác xã của Hội 

đồng giải thể bắt buộc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề phát sinh 

(nếu có). 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính 

- Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Tánh Linh – Đức Linh, Trưởng 

phòng Kinh tế & Hạ tầng, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch Hội 

Nông dân, Chủ tịch UBND các xã Đông Hà, Nam Chính, Vũ Hòa, các Hợp tác xã 

có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:       CHỦ TỊCH 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện (Đ/c Tú); 

- Lưu VT; TCKHLinh, Dương. 

 

 

 

 Huỳnh Văn Tỉnh 
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