
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  :         /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 

V/v báo cáo tình hình đầu tư v n 

nhà nước vào doanh nghiệp trong 

năm 2019 và kế hoạch giám sát 

hoạt động đầu tư v n nhà nước vào 

doanh nghiệp năm 2019 

 

 

Kính gửi:  Bộ Tài chính. 

  

Th c hiện   ng văn s   57   BT -T    ngà   5       9 c a Bộ Tài 

chính v  việc t ng h p  ết qu  đầu tư v n nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 

   9 và đ  xuất  ế hoạch giám sát hoạt động đầu tư v n nhà nước vào doanh 

nghiệp trong năm    9 (triển  hai th c hiện trong năm     ), UBND tỉnh Lạng 

Sơn báo cáo như sau: 

 . V  đầu tư v n nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 

- Năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định s  

2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 v  việc phê duyệt phương án đi u chỉnh tăng 

v n đi u lệ c a Công ty TNHH MTV Khai thác công trình th   l i Lạng Sơn, cụ 

thể: Phê du ệt đi u chỉnh tăng v n đi u lệ cho Công ty TNHH MTV Khai thác 

c ng trình th   l i Lạng  ơn từ  5.   .   .    đồng lên 96 .538.39 .8 5 đồng; 

nguồn v n b  sung tăng v n đi u lệ cho Công ty từ các nguồn sau: 

 +  guồn đầu tư c a các d  án hoàn thành đã hình thành tài s n và đư c Uỷ 

ban nhân dân tỉnh phê du ệt đến thời điểm 3        8 là 857.56 .978.8 5 đồng.  

+  guồn b  sung từ Quỹ hỗ tr  sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 

79.976.4 4.    đồng. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn s  1162/UBND-KTTH 

ngày 31/10/2019 v  việc b  sung v n đi u lệ từ Quỹ hỗ tr  sắp xếp và phát triển 

doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Th  tướng  hính ph  xem xét, 

qu ết định b  sung phần v n đi u lệ còn thiếu cho Công ty TNHH MTV Khai thác 

c ng trình th   l i tỉnh Lạng  ơn là: 79.976.4 4.    đồng (Bảy mươi chín tỷ, chín 

trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng) từ Quỹ hỗ tr  sắp xếp và 

phát triển doanh nghiệp.  Tuy nhiên đến nay Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chưa 

đư c Bộ Tài chính cấp b  sung v n đi u lệ từ Quỹ hỗ tr  sắp xếp và phát triển 

doanh nghiệp. 

(Có Biểu số 01.B kèm theo). 
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2. Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư v n nhà nước vào doanh nghiệp trong 

năm 2019 

Trong năm 2019 việc đầu tư v n nhà nước vào doanh nghiệp không phát 

sinh, do đó Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng  ơn đ  nghị chưa th c hiện giám sát hoạt 

động đầu tư v n nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 đ i với Công ty 

TNHH MTV Khai thác c ng trình th   l i Lạng  ơn. 

3. Đ i với Kế hoạch giám sát tài chính, đánh giá hiệu qu  hoạt động và công 

khai thông tin tài chính c a doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có v n nhà 

nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng  ơn th c hiện theo đúng quy định tại  ghị định 

s  87    5  Đ-CP ngày 06/10/2015 c a Chính ph . 

 UB   tỉnh Lạng  ơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem xét, t ng h p./. 

 

Nơi nhận: 
-  hư trên; 

-  h  tịch, các Phó  h  tịch UB   tỉnh;  

-  ác  ở: T , KH&ĐT, NV, LĐ-TB&XH; 

-  , PVP UB   tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT  (VT ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu  
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