
 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; 

Để có cơ sở đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác phân tích đánh giá về vai trò 

đóng góp của khối doanh nghiệp FDI trong thời gian qua; tổng hợp báo cáo về 

Bộ Tài chính theo quy định. 

Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh nộp báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo gửi về Sở Tài chính 

Trà Vinh (Phòng Tài chính doanh nghiệp và Tin học Thống kê), địa chỉ số: 03, 

đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Thời gian nộp báo cáo chậm nhất đến ngày 22/5/2020. 

Sở Tài chính thông báo đến các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT,TCDN&THTK. 
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Lê Thanh Dũng 
 

                                                                                    

                                                                                    

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:              /STC-TCDN&THTK 

V/v nộp báo cáo tài chính năm      

2019 của doanh nghiệp FDI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Trà Vinh, ngày     tháng 5 năm 2020 
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