
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v  xem xét đề nghị của Công ty  

cổ phần Xi măng Hồng Phong 
 

 

                                   Kính gửi: 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 15/ĐN-XMHP ngày 23/3/2020 của Công ty cổ phần 

Xi măng Hồng Phong (Công ty) về việc đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ 

quan liên quan căn cứ các quy định hiện hành xem xét, giải quyết kiến nghị của 

Công ty; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền, cụ thể như sau: 

1. Cục Thi hành dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị: xem xét cho lùi thời gian thi 

hành bản án theo Quyết định số 236/QĐ-CCTHADS, số 237/QĐ-CCTHADS ngày 

10/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cao Lộc sang các năm tiếp theo, 

giúp Công ty có thời gian ổn định lại được hoạt động sản xuất. 

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét, giải quyết kiến nghị: tạo điều kiện cho Công ty khi phát sinh doanh 

thu được trích một phần nhỏ số tiền từ tài khoản tiền gửi để trả nợ ngân hàng, phần 

doanh thu còn lại tiếp tục để Công ty sử dụng duy trì hoạt động sản xuất, tìm kiếm 

cơ hội vượt qua khó khăn hiện nay. 

  3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 

giải quyết kiến nghị: tạo điều kiện cho Công ty được đầu tư và cung ứng vật tư xi 

măng, cát, đá, sỏi cho các tuyến đường giao thông liên xã, tạo điều kiện thanh toán 

vốn kịp thời đối với các công trình có nguồn vốn ngân sách để Công ty tiếp tục duy 

trì hoạt động, trả nợ ngân hàng và các đối tác, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. 

(Công văn số 15/ĐN-XMHP được gửi kèm theo qua Chương trình iOffice, 

trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).                                                                                                                                                                                                                                                         

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT; 

- Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Ngân hàng BIDV Việt Nam; 

- Ngân hàng BIDV Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong; 

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

- Lưu: VT, KTN(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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