
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 587 /SKHĐT-DNKTTT 

 
Lạng Sơn, ngày 30  tháng 5  năm 2018 

V/v thực hiện công bố thông tin của 
doanh nghiệp nhà nước năm 2018 

 

 
Kính gửi:   

 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình  
  thủy lợi Lạng Sơn; 
- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn; 
- Trung tâm THCB thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ về 
công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;  

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 1628/VP-
KTTH ngày 10/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện công bố 
thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018,  

Ngày 25/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiểm tra việc thực hiện đăng 
công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử 
của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn và Công ty 
TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn.  

1. Kết quả việc thực hiện đăng công bố thông tin ngày 29/5/2018  

a) Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã có chuyên mục riêng công bố thông 
tin doanh nghiệp nhưng chưa công bố đầy đủ thông tin định kỳ theo quy định tại 
Điều 10 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ về công 
bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước:  

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn đã thực 
hiện công bố thông tin về: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 
năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018; Báo 
cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo chế độ tiền lương của doanh 
nghiệp; Báo cáo tài chính năm 2016; 

Chưa thực hiện công bố thông tin về: Chiến lược phát triển của doanh 
nghiệp; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) 
đã được phê duyệt tại Quyết định số 2637/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 
2016 và năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách 
nhiệm xã hội khác (nếu có); Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh 
nghiệp hàng năm; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh 
nghiệp; Báo cáo tài chính sáu (06) tháng năm 2016 và báo cáo tài chính năm 
2016 và năm 2017 của doanh nghiệp. 
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- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã thực hiện công bố 
thông tin về: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo 
cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; 

Chưa thực hiện công bố thông tin về: Chiến lược phát triển của doanh 
nghiệp; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) 
đã được phê duyệt tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND, ngày 31/12/2016 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 
2016, 2017 và năm 2018 của doanh nghiệp; Báo cáo kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); Báo cáo tình hình thực 
hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016, 2017 và năm 2018; Báo cáo thực 
trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Báo cáo tài chính sáu (06) 
tháng và báo cáo tài chính năm 2016 và năm 2017 của doanh nghiệp; Báo cáo 
chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. 

b) Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 
thủy lợi Lạng Sơn đã thực hiện công bố (đăng) đầy đủ thông tin theo quy định 
tại Điều 10 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: Chiến lược phát triển của Công ty 
TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn đến năm 2025; Kế hoạch 
sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020); Kế hoạch sản xuất 
và Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2016 và năm 2017; Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2016 và năm 2017; 
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp; Báo cáo kết quả thực 
hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 và năm 2017; Báo 
cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016, 2017 và năm 
2018; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.  

c) Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng 
Sơn đã thực hiện công bố thông tin nhưng chưa đầy đủ theo quy định tại Điều10 
Nghị định số 81/2015/NĐ-CP:  

- Đã thực hiện công bố thông tin về: Chiến lược phát triển của Công ty 
TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn đến năm 2025; Báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
phát triển 05 năm (2016-2020); Báo cáo tiền lương, tiền thưởng của doanh 
nghiệp năm 2015; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016; 

- Chưa thực hiện công bố thông tin về: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
đầu tư phát triển năm 2016, 2017 và năm 2018 của doanh nghiệp; Báo cáo kết 
quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); Báo 
cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016, 2017 và năm 
2018; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Báo cáo 
tài chính sáu (06) tháng năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2016 và năm 2017 
của doanh nghiệp; Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. 

 d) Cổng thông tin doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư) chuyên mục công bố thông tin về doanh nghiệp nhà nước tại địa chỉ 
http://www.business.gov.vn: Sở Kế hoạch và Đầu tư có tra cứu vào nhưng 
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không thực hiện được. Trong thời gian tới khi tra cứu được vào Cổng thông tin 
doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tiếp tục thông báo tới các Công ty về kết quả công bố thông tin. 

2. Đề nghị 

 Để việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 
2018 và những năm tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 
81/2015/NĐ-CP; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty TNHH MTV Xổ số 
kiến thiết Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng 
Sơn: 

- Chủ động rà soát, thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo định kỳ trên 
Trang thông tin điện tử của mỗi Công ty; Kiểm soát việc đăng thông tin trên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đảm bảo đầy đủ tránh tình trạng phối hợp chưa chặt chẽ giữa các bên có 
liên quan dẫn tới đăng thiếu thông tin như năm 2016 và năm 2017 (UBND tỉnh 
báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 237/UBND-KTTH ngày 
19/3/2018); 

- Chủ động, phối hợp với Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh (Đầu mối liên hệ ông: Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Trung 
tâm Tin học – Công báo, Số điện thoại: 02053.812565, di động: 0913359415) rà 
soát, thực hiện đăng tải, công bố đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử 
của tỉnh; 

- Chủ động, phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư thực hiện đăng tải, công bố đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 
số 81/2015/NĐ-CP trên Cổng thông tin doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chuyên mục công bố thông tin về doanh nghiệp nhà 
nước tại địa chỉ http://www.business.gov.vn. (Số điện thoại liên hệ: 080.44603 
hoặc 0949190881). 

Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với 
Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 
điện thoại 02053.812.570). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

           GIÁM ĐỐC 

 

 

      Đã ký 

 
Nguyễn Hữu Chiến 
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