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Số:         /UBND-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2021 

V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn 

nhà nước vào doanh nghiệp trong 

năm 2020 và kế hoạch giám sát 

hoạt động đầu tư vốn nhà nước 

vào doanh nghiệp năm 2020 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

  

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 15802/BTC-TCDN ngày 23/12/2020 của Bô ̣Tài 

chính về viêc̣ tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong 

năm 2020 và đề xuất kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp trong năm 2020 (triển khai thực hiện trong năm 2021), UBND 

tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

1. Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 

- Số doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh 

Lạng Sơn quản lý gồm 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Khai 

thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến 

thiết Lạng Sơn. 

- Trong năm 2020 UBND tỉnh Lạng Sơn không thực hiện đầu tư vốn nhà 

nước vào các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 

số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về việc phê duyệt phương án điều chỉnh 

tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên  Khai thác công trình thủy 

lợi Lạng Sơn, cụ thể phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH 

một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn từ 25.000 triệu đồng lên 

962.538 triệu đồng; nguồn vốn bổ sung tăng vốn điều lệ cho Công ty từ các 

nguồn sau: 

 + Nguồn đầu tư của các dự án hoàn thành đã hình thành tài sản và được 

UBND tỉnh phê duyệt đến thời điểm 31/12/2018 là 857.562 triệu đồng.  

+ Nguồn bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 

79.976 triệu đồng. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 1162/UBND-KTTH ngày 

31/10/2019 về việc bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển 

doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định bổ sung phần vốn điều lệ còn thiếu cho Công ty TNHH  một thành 

viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Lạng Sơn là: 79.976 triệu đồng (Bảy 

mươi chín tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu đồng) từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát 
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triển doanh nghiệp; nhưng đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn chưa 

được Bộ Tài chính cấp kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 

nghiệp (Có Biểu số 01.B kèm theo). Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm xem xét và 

hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Lạng Sơn để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo 

quy định. 

2. Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp trong năm 2020 

Trong năm 2020 việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không phát 

sinh, do đó UBND tỉnh Lạng Sơn không đề xuất Bộ Tài chính kế hoạch giám sát 

hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. 

3. Đối với Kế hoạch giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và 

công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có 

vốn nhà nước: UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo và thực hiện theo đúng quy định 

tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ. 

 UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: TC, KH&ĐT;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Đoàn Thu Hà  
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