
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
         TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 112  /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2019 
 

   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 
01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác 
cơ cấu lại, sắp xếp đổi mới, cổ phần 
hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 

có vốn nhà nước 

 

   
                              

Kính gửi: 
                                              - Các sở, ban, ngành; 
                                              - Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn  
                                                 nhà nước thuộc tỉnh. 

                         

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp đổi 
mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có 
vốn nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh 

a) Chịu trách nhiệm tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện 
đúng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và 
danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 
28/12/2016; thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng kế hoạch tại văn bản 
số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 
của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát không để xảy ra thất 
thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, thoái vốn và quản lý, sử dụng 
vốn nhà nước; kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc 
chấp hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp; trách nhiệm trong việc tổ chức, hoàn thành kế hoạch hoạt động sản 
xuất kinh doanh hằng năm. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan liên quan hướng dẫn các  
doanh nghiệp nhà nước xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 
2016 – 2020 theo quy định tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng 
tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”. 

b) Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông 
tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP 
ngày 18/9/2015 của Chính phủ. 
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3. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp 
nhà nước, người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng lộ 
trình, thời gian cụ thể để triển khai việc thoái vốn tại doanh nghiệp theo Quyết 
định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.  

b) Chủ trì rà soát, tham mưu điều chỉnh lại danh sách các đơn vị thực hiện 
cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2018 – 2020 theo quy định. 

c) Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nghiêm túc thực 
hiện việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán và việc thu, 
nộp tiền thu phát sinh từ cổ phần hóa, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát 
triển doanh nghiệp theo quy định. 

4. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp có vốn nhà nước  

a) Thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường 
chứng khoán theo quy định của pháp luật. 

b) Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động 
dưới hình thức công ty cổ phần (Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi I, Công ty  
cổ phần Xi măng, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông, Công ty  cổ 
phần Xây lắp điện) còn nợ Quỹ thu từ cổ phần hóa và cổ tức của các doanh 
nghiệp thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. 

c) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Công ty cổ phần Quản lý và 
Xây dựng giao thông và Công ty cổ phần Chợ xây dựng lộ trình triển khai thực 
hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ.  

5. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn và Công ty TNHH 
MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 

a) Chịu trách nhiệm thực hiện đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, gồm các nhiệm vụ:  

- Xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 (với 
mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030) trình cơ 
quan có thẩm quyền trong tháng 4/2019.  

- Sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật 
đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Rà soát, xác định nhiệm vụ, tập trung 
vào kinh doanh những ngành nghề kinh doanh chính và những ngành liên quan 
phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính. Xây dựng phương án tổ chức 
sản xuất kinh doanh không dàn trải, phân tán nguồn lực.  

-Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt phù hợp với 
chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản 
xuất, kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh tranh và 
phát triển bền vững. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ. 

- Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị trường. 
Bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện phần vốn nhà nước đủ phẩm 
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chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại diện chủ sở hữu nhà 
nước tại doanh nghiệp. 

- Sắp xếp lại, nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp; trọng tâm 
là đội ngũ lao động kỹ thuật với số lượng hợp lý, cơ cấu ngành nghề và bậc thợ 
tối ưu đối với từng công nghệ, dây chuyền, công đoạn, công việc, trên cơ sở đó 
nâng cao năng suất của từng người lao động và năng suất lao động tổng hợp của 
doanh nghiệp. 

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, sản 
phẩm, dịch vụ; từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp 
ứng tiêu chuẩn môi trường; thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều 
năng lượng, nguyên, vật liệu; từng bước loại bỏ sản phẩm không thân thiện với 
môi trường để phát triển bền vững. 

b) Thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch, công bố, công khai 
thông tin hoạt động theo quy định; công khai phương án cơ cấu lại doanh nghiệp 
giai đoạn 2016-2020; thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 
theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.  

6. Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tăng cường 
kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản 
nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn 
nhà nước; kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp 
hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp; trách nhiệm trong việc tổ chức, hoàn thành kế hoạch hoạt 
động sản xuất kinh doanh hằng năm. 

7. Trước ngày 20 hằng quý, Thủ trưởng các sở, ban, ngành báo cáo kết quả 
thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai công tác cơ cấu lại, sắp xếp, 
đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn gửi về Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển doanh 
nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CV, TTTH-CB;              
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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