
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Số: 1322  /STC-QLNS Bình Thuận, ngày  17  tháng 5  năm 2022 

V/v đề nghị chỉ đạo Trung tâm 

thông tin thực hiện công bố công 

khai thông tin của doanh nghiệp 

theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 

ngày 01/4/2021 của Chính phủ 
                                                                   

                                                                     Kính gởi: Văn phòng UBND tỉnh  

Sở Tài chính nhận được Công văn số 133/XSKT-HC ngày 28/3/2022 và Công văn 

số 251/XSKT-HC ngày 05/5/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết 

Bình Thuận; Công văn số 149/CTLN-KHKD ngày 28/3/2022 của Công ty TNHH Một 

thành viên Lâm nghiệpBình Thuận; Công văn số 216/CTKTCTTL-KTKH ngày 

03/03/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình 

Thuận; Công văn số 42/LNSD ngày 21/4/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Lâm 

nghiệp Sông Dinh và Công văn số 66/MTĐT-KT ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần  

Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận về việc báo cáo nội dung công bố công khai 

thông tin trên Website của các doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 của Chính phủ. 

Vấn đề này, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp:  

- Tại khoản 1 Điều 23 quy định về định kỳ Doanh nghiệp Nhà nước phải công 

bố các thông tin sau đây: 

a) Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

b) Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hằng 

năm đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo nội dung quy định tại Biểu 

số 2 Phụ lục II kèm theo Nghị định này; thời hạn công bố trước ngày 31 tháng 3 của 

năm thực hiện. 

- Tại khoản 2 Điều 23 quy định: “ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% 

vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện công bố thông tin theo 

quy định tại điểm a) Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ công ty”. 

- Tại khoản 2 Điều 25 quy định thực hiện công bố thông tin: “Cơ quan đại diện 

chủ sở hữu đăng tải trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan các thông 

tin phải công bố định kỳ của doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được báo cáo của doanh nghiệp”.  
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Theo báo cáo của các doanh nghiệp và qua theo dõi hiện nay Công ty TNHH Một 

thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp 

Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh, Công ty TNHH Một 

thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận và Công ty Cổ phần  Môi trường và 

Dịch vụ đô thị Bình Thuận đã thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021 trên 

Website cụ thể: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận theo địa chỉ: 

www.xosobinhthuan.com.vn; Công ty NHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận theo 

địa chỉ: www.lamnghiepbinhthuan.com; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công 

trình thủy lợi Bình Thuận theo địa chỉ: www.thuyloibinhthuan.vn; Công ty TNHH Một 

thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh theo địa chỉ: www.lamnghiepsongdinh.vn; Công ty Cổ 

phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận theo địa chỉ: 

www.moitruongdothibinhthuan.vn. 

Sở Tài chính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Trung tâm 

thông tin (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) công bố thông tin của Công ty TNHH Một 

thành viên Xổ số Kiến thiết Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp 

Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh, Công ty TNHH 

Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận và Công ty Cổ phần Môi 

trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận cụ thể: 

1. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bình Thuận tại Công văn số 

133/XSKT-HC ngày 28/3/2022 và Công văn số 251/XSKT-HC ngày 05/5/2022, gồm 

nội dung: 

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty và bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp;  

- Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022. 
 

2. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận tại Công văn số 

149/CTLN ngày 28/3/2021, gồm nội dung: 

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin;  

- Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022. 

3. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận tại 

Công văn số 216/CTKTCTTL-KTKH ngày 03/03/2022, gồm nội dung: 

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin; 

- Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022. 

4. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh tại Công văn số 

42/LNSD ngày 21/4/2022, gồm nội dung: 

http://www.xosobinhthuan.com/
http://www.lamnghiepbinhthuan.com/
http://www.thuyloibinhthuan.vn/
http://www.lamnghiepsongdinh.vn/
http://www.moitruongdothibinhthuan.vn/
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- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin;  

- Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022. 

5. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận tại Công văn số 

66/MTĐT-KT ngày 27/4/2022, gồm Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.  

(Đính kèm Công văn số133/XSKT-HC ngày 28/3/2022 và Công văn số 251/XSKT-

HC ngày 05/5/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận; 

Công văn số 149/CTLN-KHKD ngày 28/3/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Lâm 

nghiệp Bình Thuận; Công văn số 216/CTKTCTTL-KTKH ngày 03/03/2022 của Công ty 

TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận; Công văn số 42/LNSD  

ngày 21/4/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh và Công văn 

số 66/MTĐT-KT ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị 

Bình Thuận). 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu VT, QLNS-DN, V.Anh.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ba 
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