ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: 2524 /UBND-KTTC

Long An, ngày 29 tháng 5 năm 2019

V/v báo cáo giám sát tài chính
năm 2018 của các doanh nghiệp
thuộc UBND tỉnh LongAn

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về
giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; 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;
Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;
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 Long An tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính năm
2018 đối với các doanh nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu, như sau:
1. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước gồm 03 Công ty TNHH MTV độc lập
(Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An, Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đồng Tháp IV và công ty TNHH MTV Đồng tháp I).
2. Công ty cổ phần có vốn nhà nước gồm 10 công ty, trong đó Công ty cổ
phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điểu lệ 07 công ty, Công ty cổ phần có vốn
nhà nước dưới 50% vốn điều lệ 03 công ty. Các công ty hoạt động lĩnh vực cung
cấp nước sạch, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng
công cộng, xây dựng, bảo trì đường bộ.
3. Tổng hợp Báo cáo giám sát tài chính của 13 doanh nghiệp như sau:
3.1. Kết quả thực hiện năm 2018:
- Tổng doanh thu thực hiện: 3.783.546 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận thực hiện: 704.048 triệu đồng
- Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách thực hiện: 1.401.032 triệu đồng
(Đính kèm Biểu số 3)
3.2. Phân loại doanh nghiệp:
- Số doanh nghiệp an toàn về tài chính: 12 doanh nghiệp;
- Số doanh nghiệp mất an toàn về tài chính: 01 doanh nghiệp.

4. Báo cáo đánh giá chi tiết của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp (đính
kèm).
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kính báo cáo Bộ Tài chính./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Ngan.
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