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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:         /STC-TCDN&THTK 
V/v thực hiện gửi dữ liệu báo 

cáo tài chính năm 2019 lên hệ 

thống thông tin quản lý tài chính 

doanh nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 4 năm  2020 

          

 

                    

  Kính gửi: 

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh; 

- Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình                                        

thủy lợi Trà Vinh; 

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh; 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. 

 

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

hướng dẫn một số nội dung 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; 

Căn cứ Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của 

Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, 

tài sản tại doanh nghiệp. 

Để có cơ sở dữ liệu cho việc thực hiện phê duyệt báo cáo của doanh 

nghiệp về Bộ Tài chính theo đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện gửi dữ liệu báo cáo tài 

chính năm 2019 lên hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp trên 

website tại địa chỉ http://soe.mof.gov.vn hoặc http://dnnn.mof.gov.vn theo quy 

định tại Điều 10 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính 

trước ngày 20/4/2020. 

Sở Tài chính đề nghị Quý Doanh nghiệp quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCDN&THTK. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Thanh Dũng 
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