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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Sa Pa     

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 

tác xã;   

 Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/04/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03/3014/TT-

BKHĐT; 

Theo Tờ trình số: 522/ TTr- GT HTX BB ngày 11/05/2020 của Hội đồng 

giải thể HTX bắt buộc trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Sa Pa    

không còn hoạt động tại địa bàn xóm 4 thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

(nay là phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), cụ thể: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 7006, do UBND huyện Sa Pa 

cấp ngày 02/04/2001, ngành nghề kinh doanh: Sản xuất trang phục dệt kim, đan 

móc. 

- Lý do giải thể bắt buộc: Vi phạm tại khoản 2 điều 54 Luật Hợp tác xã 

ngày 20/11/2012, (Hợp tác xã không còn hoạt động trong 12 tháng liên tục, 

không tổ chức đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không 

có lý do). Hợp tác xã đã ngừng hoạt động từ năm 2014.   

Điều 2. Giao cho Hội đồng giải thể Hợp tác xã bắt buộc trên địa bàn Thị 

xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, có nhiệm vụ tiến hành thực hiện các bước giải thể Hợp 

tác xã theo quy định của Luật HTX năm 2012. 

Trong thời gian 60 ngày, Ban chủ nhiệm của Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ 

Sa Pa, thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Luật HTX năm 2012, về việc xử 

lý tài sản và vốn của Hợp tác xã... (nếu có), và nộp con dấu, bản gốc giấy chứng 

nhận đăng ký Hợp tác xã cho Hội đồng giải thể thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (cơ 



quan thường trực phòng Tài chính - Kế hoạch), riêng con dấu nếu đã nộp trả cho 

công an, thì nộp giấy xác nhận đã trả dấu của công an tỉnh Lào Cai. 

Kể từ ngày ban hành Quyết định giải thể bắt buộc, Ban chủ nhiệm Hợp 

tác xã thủ công mỹ nghệ Sa Pa và các tổ chức, cá nhân, có quan hệ kinh tế với 

Hợp tác xã, nếu không có phản ảnh vướng mắc gì với hội đồng giải thể bắt buộc, 

thì cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh, sẽ tiến hành xóa tên hợp tác xã trong 

sổ đăng ký kinh doanh, và được công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Hợp tác xã thủ 

công mỹ nghệ Sa Pa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                           
- Như Điều 3;     
- TT. UBND thị xã; 

- Sở KH&ĐT, Sở NN &PTNT; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Phòng TC-KH, KT, QLĐT; 

- Trung tâm VHTT-TT (đưa Tin); 

- Chi cục thuế Sa Pa;                                          

- UBND phường Sa Pa; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Sa Pa 

- Lưu: VT, Len; HĐGT.An. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Thông 
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