
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT     Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

V/v thoái vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp nhà nước theo Quyết định số 

908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

  

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực 

hiện thoái vốn đến hết năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ 

trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 

quan liên quan đề xuất UBND tỉnh thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý và chuyển giao quyền đại diện chủ 

sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo 

chỉ đạo tại Quyết định trên; báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu Sở Tài chính hoàn thành dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình 

hình thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND 

tỉnh quản lý gửi UBND tỉnh trước ngày 26/12/2020. 

(Quyết định số 908/QĐ-TTg được gửi kèm theo qua iOffice và trên Trang 

thông tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, NV, LĐ –TB&XH; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng: KT, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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