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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập  

Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng Dịch vụ Lạng Sơn 
____________________________ 

 

 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;   

 Ngày 27/5/2022, 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 TNHH Sản xuất và Cung ứng Dịch vụ Lạng 

Sơn (sau đây viết tắt là Công ty) tại trụ sở chính: Số 28 đường Ngô Quyền, 

phường Vĩnh Trại, 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: Công ty hoạt động theo đúng địa chỉ đã đăng 

ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, việc treo hiển hiệu tại trụ sở chinh của công 

ty đúng theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp quy định. 

- Công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu và con dấu: Việc lưu trữ hồ sơ tại bộ phận 

văn phòng công ty, sắp xếp logic cẩn thận và đầy đủ thành phần hồ sơ theo yêu 

cầu; Con dấu lưu trữ đảm bảo theo quy định. 

- Ngành nghề kinh doanh đăng ký: qua thực tế kiểm tra, hiện tại công ty 

đang hoạt động ngành nghề bán buôn nông lâm sản, cây trồng, hoạt động đúng 

theo ngành nghề đã đăng ký. 

- Về tình hình góp vốn và sổ sách kế toán của công ty: Công ty đã xuất 

trình đầy đủ số sách kế toán theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, bao gồm: Báo cáo 

tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối tài khoản, Báo cáo doanh thu 
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hoạt động tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, số liệu trên báo cáo đã phản 

ánh thực trạng hoạt động tài chính của doanh nghiệp và hoàn thành việc góp vốn 

Điều lệ là 100.000.000.000 VNĐ theo quy định. 

- Công ty đã xuất trình được giấy chứng nhận vốn góp của 02 thành viên 

trong công ty theo đúng số vốn và tỷ lệ vốn góp và thời hạn góp vốn trong công 

ty đủ số vốn Điều lệ đã đăng ký. 

2. Lao động:  

Công ty có 05 lao động. Có hợp đồng lao động; nộp BHXH, BHYT cho 

người lao động. Tạo thu nhập bình quân cho người lao động: 

15.000.000đồng/người/tháng. Theo đúng số lao động mà công ty đã đăng ký tại 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mà công ty đã khai báo với cơ quan đăng ký 

kinh doanh 

3. Tình hình hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022 

- Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty: Bán buôn, bán lẻ nông lâm 

sản nguyên liệu;  

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 100.000.000.000 đồng; 

- Doanh số: 3.115.857.085.438 đồng;  

- Lợi nhuận sau thuế: 391.047.592 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, có 

gắn biển hiệu và hoạt động tại trụ sở đã đăng ký; góp vốn để hoạt động kinh 

doanh; lập Sổ đăng ký thành viên và có Giấy chứng nhận vốn góp của các thành 

viên công ty; thực hiện ký hợp đồng lao động và nộp bảo hiểm cho người lao 

động trong công ty. 

3. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đề nghị Công ty duy trì 

đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật 

có liên quan.  
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Đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp theo dõi tình hình và quản 

lý doanh nghiệp trên địa bàn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả kiểm tra như trên đến Công ty 

TNHH Sản xuất và Cung ứng Dịch vụ Lạng Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn 

được biết./.  

 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng 

Dịch vụ; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng ĐKKD; 

- Văn phòng Sở (đăng thông tin); 

- Lưu: VT, TTr.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Vũ Hoàng Quý 
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