
            

  Kính gửi: 

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

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

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

  - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. 

     

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về 

giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về giám đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám 

sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính, Sở Tài 

chính đề nghị các Công ty lập báo cáo giám sát tài chính năm 2019 theo các nội 

dung quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài 

chính. Cụ thể như sau: 

- Đối với doanh nghiệp nhà nước: lập báo cáo giám sát theo nội dung quy 

định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ 

Tài chính. 

- Đối với doanh nghiệp cổ phần: lập báo cáo giám sát theo nội dung quy 

định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của 

Bộ Tài chính. 

Nội dung báo cáo đề nghị đánh giá chi tiết và đầy đủ theo quy định, gửi về 

Sở Tài chính (Phòng Tài chính doanh nghiệp – Tin học thống kê) chậm nhất đến 

hết ngày 10/5/2020. 

Sở Tài chính rất mong sự phối hợp của Quý Công ty./. 

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 báo cáo giám sát tài chính 

năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Trà Vinh, ngày     tháng 4 năm 2020 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-14T14:10:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Thanh Dũng<ltdung@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-14T00:21:18-0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-14T00:21:26-0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-14T00:21:34-0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




