
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

          

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho các doanh nghiệp tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính  

để dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương về 

việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 

2019 và dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 380/TTr-STC ngày 

18/12/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho các doanh nghiệp tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính để 

dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá năm 2020 như sau: 

1. Tổng số tiền cấp tạm ứng là 30.000 triệu đồng (Ba mươi tỷ đồng), trong đó: 

a) Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn: 24.000 triệu đồng. 

b) Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn:        6.000 triệu đồng. 

2. Lãi suất là không phần trăm (0%).   

3. Thời hạn tạm ứng: Từ ngày cấp tiền đến ngày 31/10/2020. 

4. Số lượng, danh mục hàng hóa dự trữ, thực hiện bình ổn giá như Phụ lục 

kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính cân đối ngân sách cấp tạm ứng cho doanh nghiệp và hướng 

dẫn doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, thu hồi vốn 

đúng thời gian quy định; phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. 

2. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo thực 

hiện kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc dự trữ hàng hóa, đảm bảo bình ổn 

giá cả thị trường nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. 
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3. Các doanh nghiệp được tạm ứng vốn từ ngân sách có trách nhiệm đảm bảo 

cam kết thực hiện dự trữ hàng hóa thiết yếu theo các hợp đồng, danh mục hàng dự 

trữ đăng ký; chỉ đạo các điểm phân phối hàng hóa thực hiện bình ổn giá; thực hiện 

đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không được tùy tiện tăng giá 

bất hợp lý; sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn đúng thời gian 

quy định. Nếu có vi phạm các cam kết về bình ổn giá và quá thời hạn mà doanh 

nghiệp chưa hoàn trả vốn sẽ bị xử lý theo quy định và doanh nghiệp phải thực hiện 

trả lãi theo lãi suất hiện hành của ngân hàng nơi doanh nghiệp giao dịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công 

Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đại diện 

theo pháp luật của các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng  

- Như Điều 3 (T/h); 

- Bộ Công Thương (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, 

  PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu VT, KTTH(LC). 
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