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Hải Lãng, ngày 30 thảng 5 năm 2018
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Kết quả xin V kiến sớ Ke hoạch và Đầu tư về nội dung
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liên quan đến HTX Trà Lộc xã Hải Xuân
t ỉ |4 Nf%Ị C h u 'c n :...................
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....................... ........Thwc hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huvện về
{pÁsoịĩỊ 7T-KY việc xin ý kiến chỉ đạo các Sở chuyên môn về một số nội dung liên quan đến
,
công tác quản lý HTX Trà Lộc xã Hải Xuân. Phòng Tài chính- Kê hoạch huyện
L/iqyu
/ oHải Lăng đã gửi Công văn số 243/CV-TCKH ngày 17/5/20 ỉ 8 xin ý kiến chỉ đạo
gỏr Ke hoạch và Đầu tư và trực tiếp làm việc xin ý kiến chỉ đạo ngày
18/5/2018. đến nay sở Ke hoạch và Đầu tư đà có Công văn trả lời hướng dẫn sổ
' 644/SKHDN ngày 25/5/2018 (sao gửi kèm theo).
Phòng Tài chính- Ke hoạch kính báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND
huyện biết đê chí đạo./.
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Nơi nhận:
Thường trực Huyện ùy (b/c);
- ƯBND huyện (b/c);
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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
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V Vcõng tác Cịuán !v Hạp tác xã

Kính gửi: Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện Hải Lăng.
Ngày 2 ỉ/5/2018, sỏ ' K.ế hoạch và Đầu tu' nhận được Công văn số 243/CVTCKH cùa Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện Hải Lãng về đề nghị hưóng dan
mội số nội dung trong công tác quản lý Hợp tác xã. Sau khi nghiên cứu Luật
Hạp tác xã 2012 và các quy định có liên quan, sỏ ' Ke hoạch và Đâu tư xin co V
kiến tham gia và trao đối thêm một số nội dung cụ thố như sau:
/. Theo Nhiệm kỳ Đại hội chuyên đôi của Hợp tác xũ lù núm 2015-20ỉ 7
nhung đến nay quá thời gian không tỏ chức đại hội thì HĐOT, BKS củ cùn hiệu
Ịực dế điều hành không? HĐỌT có tố chức triệu tập dại hội được không?
- Cán cứ .Điều 37, Luật Hợp tác xã năm 2012, thì khi kết thúc năm lài
chính hoặc nhiệm kv chủ tịch hội đồng quản trị cỏ trách nhiệm chuân bị nội
dung, chương trình, triệu tập và chủ tri cuộc họp của hội dồng quan trị, đại hội
thành viên theo quv dịnh để tiến hành đại hội theo quy định.
Sonu, dối với trong trường họp của Hạp tác xã dịch vụ sán xuất nông
nghiệp Trà Lộc chưa tố chức dại hội ớU'ực là có ỉý do khách quan và đang trong
thời gian CO' quan nhà nước có thâm quvên thanh tra tài chính vì có dâu hiệu vi
phạm. Tuy nhiên, việc sai phạm này chưa dược CO' quan.có thâm quyên kết luận
hoặc quyết định xử lv vi phạm. Do đó, Hội dồng quản trị của họp tác xà dịch vụ
sán xuất nông nghiệp Trà Lộc nhiệm kỳ 2015-2017.vẫn lièn hành tô chức dại hội
bình thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sai phạm cùa mình. Những
tôn lại vướng măc hoặc những nội dung liên quan đên tập thê hoặc cá nhân dã bị
miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng lao dộng dều phải chịu trách
nhiệm doi vói các quvêt' định của minh trong thời gian đảm nhiệm chức vụ dó.
Đề nghi huyện Hài Lăng chí đạo UBND xà Hải Xuân có trách nhiệm giai
thích cho thành viên rõ về quy định của luật và diều kiện khách quan của hợp tác
xà hiện tại tránh trường hợp lợi dụng, kích dộng phá rôi anh hưởng hoạt dộng
sán xuất của dịa phưưng.
2. Trong đại hội nen không thực hiện dược việc bâu HtìQT, BKS nhiệm
kỳ mới 20ì 7-2020 thì Dại hội củ thê cứ một bộ máy lâm thời dê ỉiêp lục diêu
hành hoạt động cho đền khi đủ diêu kiện tô chức triệu tập Dại hội vù hâu cư có
dược không ?
Do Hợp tác xà dịch vụ sản xuất nông nghiệp Trà Lộc đà thành lập và hoạt
dộng trên 30 năm và dâv chỉ là sự cố về công tác nhân sự, không phủi do Họp
tác xà bị phá sản haV thua ỉỗ gâv ảnh hưởng dển các hoạt dộng cua Họp tác xà

hoặc thảnh viên không thiết tha với họp tác xã. Do dó, nếu Hợp tác xã tô chức
đại hội thành viên mà không bầu ra được hội dồng quản trị, ban kiếm s oát mới
đê điều hành thì mới cử bộ máy lâm thời để tiếp tục diồu hành hoạt động cho
đỗn khi đại hội bầu dược hội đồng quản trị, ban kiếm soát nhưng thời gian
không quá 18 tháng kc LÙ ngàv cư ban lâm thời diêu hành (Đièm c. Mục 2, Diêu
54 của Luật Hợp tác xã năm 2012). Trường hợp dã quá 18 tháng mà van không
triệu tập dược đại hội, không bầu dược hội đồng quản trị, ban kiếm soát: dê diều
hành thì mới tiến hành giái thể theo luật định.
Vậy, Sỏ' Ke hoạch và Đầu tư có ý kiến dể Phòng tài chính
huyện Hải Lăng nghiên cứu, thực hiện./
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