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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập  
Công ty Cổ phần tập đoàn năng lượng xanh EU 

____________________________ 

 

 Thực hiện Quyết định số 162/QĐ-SKHĐT, ngày 06/12/2018  của Giám 
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 
2019; Thông báo số 219/TB-SKHĐT ngày 30/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về lịch kiểm tra các dự án đầu tư và doanh nghiệp tháng 9/2019;   

 Ngày 09/9/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với UBND 
thành phố Lạng Sơn 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 tập đoàn năng lượng xanh EU (sau 
đây viết tắt là Công ty) tại trụ sở chính: Số 84, đường Trần Phú, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Kết quả kiểm tra như sau: 

 I. Nội dung kiểm tra tại doanh nghiệp 

1. Kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

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 

- Trụ sở chính của Công ty: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại trụ sở 
chính của Công ty; lưu trữ hồ sơ, tài liệu, con dấu tại trụ sở chính. Tuy nhiên 
chưa gắn biển hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật doanh nghiệp. 

- Công ty hoạt động ngành nghề kinh doanh theo hồ sơ đã đăng ký, hiện 
nay chưa hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thực hiện 
mở sổ sách kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về 
kế toán. Thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

- Về góp vốn, lập Sổ đăng ký cổ đông: Doanh nghiệp báo cáo đã góp đủ 
vốn. Tuy nhiên chưa xuất trình được các chứng từ góp vốn chứng minh việc 
hoàn thành góp đủ vốn của các cổ đông. Đã lập sổ đăng ký cổ đông theo quy 
định tại Điều 121 Luật Doanh nghiệp. Nhưng nội dung chủ yếu tại Sổ đăng ký 
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cổ đông chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định (thiếu nội dung tổng số cổ phần 
được quyền chào bán). 

- Công ty chưa tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên quy định 
tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

- Kiểm tra Điều lệ Công ty cho thấy, thông tin cổ đông sáng lập đã bị sửa 
đổi sau khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần là chưa đúng theo quy định 
tại khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp. 

2. Lao động:  

Lao động thường xuyên 03 người. Có hợp đồng lao động; nộp BHXH, 
BHYT cho người lao động. Tạo thu nhập bình quân cho người lao động: 
3.500.000đồng/người/tháng. 

3. Tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 

- Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là: lắp đặt hệ thống điện (4321); 

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 15,0 tỷ đồng; 

- Doanh số, sản lượng sản xuất kinh doanh: 926,8 triệu đồng;  

- Lợi nhuận sau thuế: 50,0 triệu đồng. 

4. Tổ chức đảng, đoàn thể: không có. 

III. Kết luận  

1. Doanh nghiệp chuẩn bị nội dung, báo cáo đầy đủ làm việc làm việc với 
Đoàn kiểm tra, xuất trình hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. 

2. Sau khi đăng ký thành lập, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng chấp 
hành các quy định của pháp luật, tiến hành hoạt động kinh doanh như: Thực 
hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lập sổ kế toán, báo cáo tài chính 
đầy đủ theo quy định; có văn phòng làm việc, quản lý, lưu trữ hồ sơ, con dấu và 
hoạt động tại trụ sở đã đăng ký; góp vốn để hoạt động kinh doanh; lập Sổ đăng 
ký cổ đông; thực hiện ký hợp đồng lao động và nộp bảo hiểm cho 03 lao động 
thường xuyên. 

3. Tuy nhiên, một số nội dung chưa thực hiện, chưa đảo bảo theo quy 
định, vi phạm Luật doanh nghiệp cần khắc phục, cụ thể như sau: 

- Tại trụ sở chính của Công ty không gắn biển hiệu theo quy định tại 
khoản 2 Điều 38 Luật Doanh nghiệp; 

- Chưa xuất trình được chứng từ góp vốn của các cổ đông công ty; 

- Thông tin về tổng số cổ phần được chào bán chưa được thể hiện trong 
Sổ đăng ký cố đông. Cần hoàn thiện lại; 

- Công ty chưa tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy 
định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 
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- Thông tin cổ đông sáng lập tại Điều lệ Công ty chưa chính xác, chưa 
đúng cổ đông sáng lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp. Cần 
sửa đổi lại Điều lệ Công ty. 

4. Yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục ngay các nội dung trên; có báo 
cáo kết quả khắc phục và tài liệu chứng minh hoàn thành việc khắc phục, gửi Sở 
Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/9/2019.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả kiểm tra như trên. Đề nghị 
Công ty Cổ phần tập đoàn năng lượng xanh EU nghiêm túc thực hiện; UBND 
thành phố Lạng Sơn phối hợp theo dõi tình hình và quản lý doanh nghiệp trên 
địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 
- CTCP tập đoàn năng lượng xanh EU; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng ĐKKD; 
- Văn phòng Sở (đăng thông tin); 
- Lưu: VT, TTr.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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