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Bến Tre, ngày 29 tháng 5 năm 2020 

       

QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước  

và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019 
         

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về việc giám sát đầu tư đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 

chính và 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 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối 

với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1641/TTr-STC ngày 

28 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 

có vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2019 như sau: 

T

T 
Tên doanh nghiệp 

Lĩnh vực 

hoạt động 

Xếp loại 

doanh 

nghiệp 

Xếp loại người 

quản lý, người 

đại diện 

I Công ty TNHH MTV    

1 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Bến Tre 

Kinh 

doanh 

A Hoàn thành tổt 

nhiệm vụ 

2 Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi Bến Tre 

Công ích A Hoàn thành tổt 

nhiệm vụ 

II Công ty cổ phần có vốn nhà 

nước 

   

1 Công ty CP Cấp Thoát nước Bến 

Tre 

Công ích A Hoàn thành 

nhiệm vụ 

2 Công ty CP Công trình đô thị 

Bến Tre 

Công ích A Hoàn thành tổt 

nhiệm vụ 
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3 Công ty CP Xây dựng và Bảo trì 

cầu đường Bến Tre 

Công ích A Hoàn thành tổt 

nhiệm vụ 

4 Công ty CP Cấp nước sinh hoạt 

Châu Thành 

Công ích B Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nội 

vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế; Người quản lý, 

Người đại diện các Công ty tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính (để báo cáo);  

- TT-TU,TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- CT, Các PCT UBND tỉnh (để biết); 

- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh; 

- Phòng: KT, TCĐT, TH; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

  - Lưu: VT, LTH.   

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trúc Sơn 
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