
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 02 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ thay 

thế Quyết định s  31/2017/QĐ-TTg 

 

 

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

  

Thực hiện Công văn s  443/BKHĐT-PTDN ngày 21/01/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định s  31/2017/QĐ-TTg; sau khi nghiên 

cứu, UBND tỉnh Lạng  ơn báo cáo và có ý kiến như sau:  

1. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg 

a) Tình hình xây dựng danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành 

Công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định s  31/2017/QĐ-TTg  

Căn cứ Quyết định s  31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về ti u chí, danh  ục ngành,   nh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công 

 ập thành công ty cổ phần; Công văn s  159/TTg-ĐMDN ngày 31/01/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đôn đ c trình danh  ục đơn vị sự nghiệp công  ập thành 

công ty cổ phần theo Quyết định s  31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về ti u chí, 

danh  ục ngành,   nh vực thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công  ập thành 

công ty cổ phần. UBND tỉnh Lạng  ơn có Tờ trình s  73/TTr-UBND ngày 

22/8/2018 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị ph  duyệt danh  ục đơn vị sự 

nghiệp công  ập trực thuộc tỉnh Lạng  ơn chuyển thành công ty cổ phần; B o c o 

s  887/UBND-KTTH ngày 17/9/2018 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc b o c o bổ 

sung thông tin đ i với c c đơn vị sự nghiệp công  ập chuyển thành công ty cổ phần 

theo quy định tại Quyết định s  31/2017/QĐ-TTg. Ngày 07/01/2019, Thủ tướng 

Chính phủ có Công văn s  17/TTg-ĐMDN về việc ph  duyệt Danh  ục c c đơn vị 

sự nghiệp công  ập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng  ơn; theo 

đó tỉnh Lạng  ơn có 07 đơn vị sự nghiệp công  ập chuyển thành công ty cổ phần 

theo quy định tại Quyết định s  22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

b) Một s  khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định s  

31/2017/QĐ-TTg  

UBND tỉnh Lạng  ơn đ  ban hành Kế hoạch s  81/KH-BCĐ ngày 20/6/2019 

của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa c c đơn vị sự nghiệp công  ập 
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thành công ty cổ phần đ n nă  2020. Tuy nhi n trong qu  trình triển khai thực hiện 

chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công  ập chuyển thành công ty cổ phần gặp  ột s  

khó khăn vướng  ắc, cụ thể như sau: 

- Hiện nay, tỉnh Lạng  ơn đ  thực hiện ph  duyệt gi  trị đơn vị sự nghiệp 

chuyển đổi của 03 đơn vị (gồ  Trung tâ  Quy hoạch xây dựng thuộc  ở Xây 

dựng, Trung tâ  kiể  định chất  ượng công trình xây dựng thuộc  ở Xây dựng và 

Nhà kh ch UBND huyện Chi Lăng), đang rà so t x c định gi  trị đơn vị sự nghiệp 

chuy n đổi (Nhà kh ch Tỉnh ủy thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Lạng  ơn). Tuy nhiên, 

trong công t c xây dựng phương  n chuyển đổi còn  ột s  vướng  ắc như sắp xếp 

vi n chức,  ao động, nguồn thu hoạt động, về năng  ực quản trị, năng  ực chuyển 

đổi của đơn vị.  au chuyển đổi c c đơn vị sẽ gặp khó khăn, do chưa có kinh 

nghiệ  trong   nh vực sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, do đó cần có 

sự quan tâ  tạo điều kiện của c c ngành trong qu  trình xây dựng phương  n cổ 

phần hóa để hạn chế được khó khăn, vướng  ắc ph t sinh sau chuyển đổi và việc 

trình Thủ tướng Chính phủ ph  duyệt phương  n chuyển đổi theo quy định tại 

Quyết định s  22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Một s  đơn vị không thể thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần (Ban 

Quản  ý chợ Giếng Vuông, Ban Quản  ý bảo trì đường bộ, Nhà khách A1)  sau khi 

rà soát đ nh giá lại chưa đ p ứng được ti u chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công 

 ập theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 2 của Quyết định s  31/2017/QĐ-

TTg, chưa đả  bảo điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Quyết định s  

31/2017/QĐ-TTg. Nội dung này đ  được UBND tỉnh Lạng Sơn trình Thủ tướng 

Chính cho phép rút 03 đơn vị sự nghiệp công  ập (Ban Quản  ý chợ Giếng Vuông, 

Ban Quản  ý bảo trì đường bộ, Nhà kh ch A1) ra khỏi Danh  ục c c đơn vị sự 

nghiệp công  ập chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Công văn s  17/TTg-

ĐMDN tại Tờ trình s  65/TTr-UBND tỉnh ngày 20/6/2019 về việc đề nghị điều 

chỉnh danh s ch c c đơn vị sự nghiệp công  ập chuyển thành công ty cổ phần thuộc 

UBND tỉnh Lạng  ơn. 

2. Đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

thủ thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg 

a) Về cơ bản nhất trí với nội dung và b  cục của dự thảo Tờ trình và dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính thủ thay thế Quyết định s  31/2017/QĐ-TTg. 

b) Về dự thảo Tờ trình  

- Tại gạch đầu dòng thứ 2 và thứ 3 Điể  b Khoản 2.3 của dự thảo Tờ trình 

về danh  ục chuyển đơn vị sự nghiệp công  ập thành công ty cổ phần, Nhà nước 

nắ  giữ 36% v n điều  ệ tại công ty cổ phần, bỏ   nh vực "quản lý chợ, trung tâm 

thương mại và Kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày và 

phục vụ hội họp", vì hiện nay c c   nh vực kinh doanh này kh i tư nhân đ  triển 

khai thực hiện kh  t t; b n cạnh đó c c địa phương đang thực hiện chủ trương x  
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hội hóa công t c quản  ý chợ, chuyển đổi c c trung tâ  thương  ại, kinh doanh 

kh ch sạn, nhà nghỉ và dịch vụ  ưu trú ngắn ngày thành công ty cổ phần.  

- Đề nghị bổ sung nội dung giải trình  ựa chọn  ức nhà nước nắ  giữ 50% 

và 36%, trong đó tập trung n u rõ những ưu việt trong qu  trình quản  ý; đồng thời 

bổ sung th    ục những   nh vực, ngành nghề có thể tho i v n trong giai đoạn tới.  

-  ửa  ại  ỗi chính tả tại Điể  g, Khoản 2.3: "… đã triển khai cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp côn; …" thành"… đã triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; …" . 

c) Về dự thảo Quyết định: Tại Điể  b, c Khoản 2 Điều 2 của dự thảo Quyết 

định bỏ nội dung “b) quản lý chợ, trung tâm thương mại; c) Kinh doanh nhà 

khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày và phục vụ hội họp”. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng  ơn tha  gia ý kiến về dự thảo Tờ trình và 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định s  31/2017/QĐ-TTg 

kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xe  xét, tổng hợp./. 

  
Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- Chủ tịch, c c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C c  ở: TC, KH&ĐT, NV, LĐ-TB&XH; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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