ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2158/QĐ-UBND

Văn Quan, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã Phúc Lợi
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 ;
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;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan tại Tờ
trình số 45/TTr-TCKH ngày 11/6/2018 về việc đề nghị giải thể bắt buộc đối với
các Hợp tác xã không hoạt động và đã ngừng hoạt động nhiều năm liên tục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã Phúc Lợi huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã: Số 1407F00006, ngày
cấp: 19/12/2008.
- Trụ sở giao dịch: Tại nhà bà Hoàng Thị Vựng, phố Tân Thanh II, thị trấn
Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
- Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức khai thác khoáng sản, sản xuất, chế biến
xuất nhập khẩu các loại; sản xuất vật liệu xây dựng, đúc cống, sản xuất than tổ
ong; dịch vụ sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình dân
dụng; dịch vụ thương mại tổng hợp, dịch vụ vận tải, dịch vụ vệ sinh môi trường.
- Lý do giải thể bắt buộc: Từ năm 2012 đến nay (hơn 6 năm) Hợp tác xã
ngừng hoạt động; không tổ chức được Đại hội thường niên theo quy định.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện thành
lập Hội đồng giải thể và thực hiện công tác giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã theo
quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài
chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Ban Quản trị Hợp tác xã Phúc Lợi; Chủ tịch
UBND thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Ngân hàng NN&PTNT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các HTX trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
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