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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp về dự thảo Điều lệ  

của các công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp 

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Đình Quang chủ trì họp nghe dự thảo Điều lệ của các công ty trách nhiệm 

hữu hạn lâm nghiệp (hai thành viên): Tuyên Bình, Sơn Dương, Chiêm Hóa. 

Dự họp có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch, 

Giám đốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Tuyên Bình, 

Sơn Dương, Chiêm Hóa. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định 

dự thảo Điều lệ của các công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp: Tuyên Bình, 

Sơn Dương, Chiêm Hóa và các ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:  

1. Ban sắp xếp đổi mới các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

lâm nghiệp: Tuyên Bình, Sơn Dương, Chiêm Hóa và Người đại diện phần vốn 

nhà nước tại Công ty nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp 

và thống nhất với thành viên góp vốn thứ hai tại Công ty để hoàn chỉnh dự thảo 

Điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp (hai thành viên), đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật và bảo toàn, phát triển phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp; hoàn thành, gửi các Sở liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 20/10/2019 để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để hướng dẫn, xem xét 

giải quyết cụ thể các vướng mắc liên quan và có ý kiến cụ thể bằng văn bản về 

nội dung dự thảo Điều lệ của các công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có 

trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Ban sắp xếp đổi mới các công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên lâm nghiệp: Tuyên Bình, Sơn Dương, Chiêm Hóa và Người 

đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản này; thẩm định nội dung, Điều lệ hoàn chỉnh của các Công ty; báo 

cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/10/2019. 



Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo 

Điều lệ của các công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp; các cơ quan, đơn vị liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                              

- Các PCT UBND tỉnh;    

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Các công ty TNHH một thành viên Lâm 

nghiệp: Tuyên Bình, Sơn Dương, Chiêm Hóa; 

- Lưu: VT (Vân TH). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 
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