
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-STC Trà Vinh, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của  

các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước  

 

 

Căn cứ Công văn số 7478/BTC-TCDN ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính về 

việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Thực hiện Công văn số 2558/UBND-KT ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 

có vốn nhà nước. 

Qua tổng hợp số liệu báo cáo của các doanh nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp có vốn nhà nước, Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân 

tỉnh như sau: 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý vốn nhà nước tại 04 doanh nghiệp:  

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh (100% vốn điều lệ); 

- Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh 

(100% vốn điều lệ); 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (82,34% vốn điều lệ); 

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (64% vốn điều lệ). 

1. Về việc thực hiện gửi dữ liệu báo cáo tài chính năm 2019 lên hệ 

thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp theo quy định tại Điều 10 

Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính. 

Hiện nay, 04 doanh nghiệp trên đã thực hiện gửi dữ liệu báo cáo tài chính 

năm 2019 đã được kiểm toán lên hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh 

nghiệp trên website tại địa chỉ http://soe.mof.gov.vn. Sở Tài chính Trà Vinh đã 

thực hiện kiểm tra, phê duyệt báo cáo gửi Bộ Tài chính theo quy định. 

2. Về việc lập báo cáo theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 

32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

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. 

Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước 

(Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và Công ty cổ phần công trình đô thị 
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Trà Vinh) đã thực hiện lập báo cáo theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định 

số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và Sở Tài chính Trà Vinh đã thực hiện báo 

cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2020 của các 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước gửi Bộ Tài chính tại 

Báo cáo số 255/BC-STC ngày 29/4/2020 của Sở Tài chính Trà Vinh. 

3. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2019 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp có vốn nhà nước. 

a) Báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2019 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (đính 

kèm Phụ lục 1, 2). 

b) Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, tình 

hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của các doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (đính kèm Phụ lục 3). 

Trên đây là tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh, Sở Tài chính Trà Vinh báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCDN&THTK.  
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