
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:         /2021/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Lai Châu, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 

của Chính phủ; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của 

Chính phủ, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ; 

 Căn cứ 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; 

 Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của 

Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
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 Điều 2. Hiệu lực thi hành 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 và 

thay thế Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế hoạt động của Người đại diện theo 

ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- T.Trực Tỉnh uỷ; 

- T.Trực HĐND Tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Uỷ Ban MTTQVN tỉnh; 

- Sở Tư Pháp; 

- Các Công ty CP có vốn UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V, CV; 

- Công báo tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Lưu: VT, KT3.         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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