
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v quản lý, điều hành tại các doanh 

nghiệp nhà nước và sắp xếp, xử lý tài 

sản công 

 

  

 

   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

-  Các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có  

vốn nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

                     

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 

tại Công văn số 6114/VPCP-ĐMDN ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về 

việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước 

và sắp xếp, xử lý tài sản công; để tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý bảo toàn 

và phát triển vốn nhà nước, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan, các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước 

thuộc tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau: 

1. Sở Tài chính 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước 

thuộc tỉnh thực hiện quy định về công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 

vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp theo Luật Quản lý sử dụng tài sản 

công, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện 

quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước và các văn bản có liên quan 

đến quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát,  

tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh; đánh giá kết 

quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; 

tham mưu UBND tỉnh xử lý các doanh nghiệp gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản 

nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xử lý kịp thời các đề xuất, kiến 

nghị của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tăng cường giám sát, đánh giá các dự án đầu tư của các doanh nghiệp nhà 

nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý; tham mưu 

UBND tỉnh biện pháp xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 

có vốn nhà nước vi phạm pháp luật về đầu tư, để xảy ra các dự án đầu tư chậm 

tiến độ, kém hiệu quả. 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm định chiến lược, 

kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, 
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doanh nghiệp có vốn nhà nước trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; theo dõi, đôn 

đốc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện theo kế 

hoạch được duyệt; đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh công khai, công bố thông tin của doanh 

nghiệp về chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài 

hạn, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và các nội dung khác theo quy định 

hiện hành. 

3. Các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước 

thuộc tỉnh  

- Thực hiện nghiêm quy định về công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp theo Luật Quản lý sử dụng tài 

sản công và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 

tại doanh nghiệp; chủ động tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy 

định tại Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ. Chấn 

chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp trong giai đoạn vừa 

qua. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; đảm bảo việc 

quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp được thực hiện 

đúng theo quy định pháp luật. 

- Chủ động, kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, 

không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và 

những trường hợp sai phạm khác. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người 

đứng đầu doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại 

doanh nghiệp. 

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền và tham 

mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, 

đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp; xem xét cơ chế, chính sách 

nhằm tháo gỡ khó khăn trong xử lý các vấn đề về tài chính, đất đai, lao động và 

các vấn đề khác... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp nhà nước./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Các phòng  CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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