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THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Công ty Cổ phần Chế biến Lâm Sản Việt
____________________________

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-SKHĐT, ngày 14/12/2021 của Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm
2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Ngày 21/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra việc chấp
hành các quy định của Luật doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập đối với Công ty Cổ phần Chế
biến Lâm Sản Việt (sau đây viết tắt là Công ty) mã số doanh nghiệp
4900871039 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng
Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/11/2020. Công ty thành lập để thực hiện dự án
“Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn” được UBND tỉnh phê
duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 và
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1630706302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Lạng Sơn cấp ngày 26/10/2020.
Địa điểm kiểm tra: tại phòng họp 401, Sở Kế hoạch và Đầu tư (do Công
ty không có trụ sở để làm việc)
Kết quả kiểm tra như sau:
I. Nội dung kiểm tra
1. Kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp.
2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy
định của pháp luật có liên quan.
3. Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
II. Kết quả kiểm tra
1. Việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định
của pháp luật có liên quan
- Tại thời điểm kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được
lưu tại cơ quan đăng ký kinh doanh cho thấy: Doanh nghiệp không hoạt động,
không có trụ sở làm việc tại địa chỉ đã đăng ký (doanh nghiệp giải trình do chưa
giải phóng được mặt bằng), không treo biển hiệu, không có hoạt động kinh
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doanh theo nội dung đăng ký đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp (ngành nghề kinh doanh chính: “Chế biến và bảo quản rau quả”).
- Công tác tổ chức kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định của
pháp luật về kế toán, thống kê: người đại diện theo pháp luật của công ty đã xuất
trình được sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2020, công ty có kế toán
theo quy định.
- Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy
định của pháp luật: công ty có nộp thuế môn bài năm 2020, từ đó đến nay chưa
kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định
của pháp luật thuế (do công ty chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh).
- Công ty không thực hiện các nghĩa vụ về đăng ký thay đổi nội dung
đăng ký doanh nghiệp, sau hơn 1 năm thành lập chưa đi vào hoạt động nhưng
Công ty không có văn bản thông báo đến các cơ quan có liên quan; không thực
hiện báo cáo định kỳ theo quy định.
- Công ty không xuất trình được hồ sơ lưu trữ tài liệu theo quy định tại
Điều 11, không lưu giữ và quản lý con dấu theo quy định Điều 43 Luật Doanh
nghiệp 2020. Công ty thực hiện việc lưu giữ con dấu tại văn phòng đại diện của
Công tỷ ở Hà Nội (Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Tân Hà).
- Tại buổi kiểm tra Công ty không xuất trình được các tài liệu (Sổ đăng ký
cổ đông) chứng minh việc góp vốn điều lệ đăng ký: 60.000.000.000 VNĐ theo
quy định.
- Tổng số lao động làm việc trong Công ty là 05 lao đông; đã có Hợp
đồng lao động, đóng BHXH, BHYT (lao động được ký hợp đồng để thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng dự án).
III. Kết luận, đề nghị
1. Kết luận
Doanh nghiệp đã vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp số
59/2020/QH14 và quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:
- Chưa thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Luật
Doanh nghiệp 2020: Chưa thực hiện nghĩa vụ thuế, chưa thực hiện đầy đủ, kịp
thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
doanh nghiệp, công khai thông tin về hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên
quan.
- Chưa thực hiện chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo quy định
Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020 về Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp:
“Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại trụ sở chính trong Điều lệ
công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật…”, tại buổi làm
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việc không xuất trình được hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra.
- Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không thực hiện việc
gắn biển tên và địa chỉ doanh nghiệp theo quy định tại Điều 42 Luật doanh
nghiệp 2020. Việc treo biển hiệu là nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký, chưa hoàn
thành việc góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp, không thông báo thay đổi vốn góp với cơ quan
đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giảm vốn. Vi phạm các hành vi bị nghiêm
cấm quy định khoản 5, Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020: “Kê khai khống vốn
điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp
vốn không đúng giá trị”.
2. Đề nghị
Công ty khẩn trương thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy
định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020; thực hiện chế độ lưu giữ tài liệu của
doanh nghiệp theo quy định Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020; thực hiện việc
góp vốn theo quy định hiện hành; khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về thay đổi địa chỉ trụ sở chính, treo
biển tên công ty với phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Lạng Sơn, đồng thời báo cáo bằng văn bản gửi Thanh tra Sở trước ngày
30/5/2022.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả kiểm tra như trên và yêu cầu
Công ty Cổ phần chế biến Lâm sản Việt nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Công ty CP chế biến Lâm sản Việt;
- UBND huyện Lộc Bình;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng ĐKKD;
- Văn phòng Sở (đăng thông tin);
- Lưu: VT, TTr.
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