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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra Công ty cổ phần Toàn Phát 
____________________________ 

 

 Theo Thông báo số 53/TB-ĐKKD ngày 06/07/2022 của Phòng Đăng ký 

kinh doanh về Chương trình kiểm tra thực hiện theo nội dung hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp và tuân thủ Luật Doanh nghiệp trong tổ chức, hoạt động, kinh 

doanh; ngày 12/7/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh đã chủ trì phối hợp với Thanh 

tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra Công ty cổ phần 

Toàn Phát. Kết quả kiểm tra như sau: 

I. Tóm tắt nội dung đăng ký doanh nghiệp: 

Công ty cổ phần Toàn phát có mã số doanh nghiệp 4900483068 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh tỉnh cấp lần đầu ngày 06/01/2010, cấp thay đổi lần 8 ngày 

18/7/2018. 

Địa chỉ: Khu Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn   

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh:  Đăng ký 18 mã ngành kinh doanh. Ngành nghề 

chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (mã 2392) 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Tuấn, chức danh: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị kiêm Giám đốc ; Giấy CMND số 011579656 do Công an thành 

phố Hà Nội cấp ngày 27/02/2010; Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở hiện tại: Số 4A, Lê 

Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

II. Nội dung kiểm tra tại doanh nghiệp 

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

nghiệp. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy 

định của pháp luật có liên quan. 

2. Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

III. Kết quả kiểm tra.  

1. Việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định 

của pháp luật có liên quan 

- Doanh nghiệp hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trụ sở chính của doanh 

nghiệp có treo biển hiệu thể hiện các thông tin của doanh nghiệp theo quy định. 

- Doanh nghiệp đăng ký 18 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó chỉ phát 

sinh hoạt động 01 ngành nghề chính đó là: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 

(mã: 2392), các ngành nghề khác chưa hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra có một 
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số ngành nghề chưa khớp mã theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 

16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt 

Nam. 

Đoàn kiểm tra hướng dẫn và đôn đốc doanh nghiệp cập nhật và cơ cấu lại 

ngành nghề cho phù hợp với Quyết định hiện hành (cụ thể các mã ngành: 0141, 

0144, 0210, 0221, 4100, 0145, 0118). Khi có sự đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp thì sẽ kết hợp đăng ký thay đổi các mã ngành nghề nêu trên. 

 - Doanh nghiệp đã tổ chức thực hiện công tác kế toán, có báo cáo tài 

chính và kê khai nộp thuế. Công ty đã xuất trình báo cáo tài chính năm 2021 bao 

gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với 

ngân sách nhà nước, bảng cân đối kế toán, bảng thuyết minh báo cáo tài chính, 

bảng lưu chuyển tiền tệ. Tại sổ sách kế toán công ty cung cấp đã thể hiện vốn 

điều lệ đăng ký là: 15.000.000.000 VNĐ; đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế 

theo quy định. Việc lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán không khoa học và đầy đủ, 

không tập trung và logic qua các năm cho nên doanh nghiệp cung cấp được báo 

cáo tài chính năm 2021, các sổ sách, chứng từ kế toán khác không xuất trình 

được theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. 

-  Theo người đại diện theo pháp luật báo cáo, doanh nghiệp đã tạm ngừng 

hoạt động kinh doanh từ ngày 01/02/2022, đến thời điểm kiểm tra doanh nghiệp 

vẫn đang trong tình trạng ngừng hoạt động nhưng không thực hiện thủ tục đăng 

ký tạm ngừng kinh doanh quy định tại Điều 66, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 của Chính Phủ về việc đăng ký doanh nghiệp. 

- Việc lưu trữ tài liệu, quản lý con dấu của doanh nghiệp chưa đảm bảo 

theo quy định. Các tài liệu, hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp, quy chế quản lý nội 

bộ của công ty; các tài liệu về biên bản, nghị quyết, quyết định của công ty, sổ 

sách, chứng từ kế toán,… không được lưu trữ đầy đủ, không xuất trình được khi 

đoàn kiểm tra có yêu cầu. 

- Các vấn đề liên quan đến việc góp vốn của các cổ đông: 

+ Thực hiện góp vốn của cổ đông: Trên cơ sở sổ sách kế toán doanh 

nghiệp cung cấp đã thể hiện được việc hoàn thành việc góp vốn: 15.000.000.000 

VNĐ của các cổ đông 

+ Chuyển nhượng cổ phần: Theo báo cáo của người đại diện pháp luật, có 

sự chuyển nhượng cổ phần giữa Ông Đỗ Văn Mạnh và Ông Trần Đức Công từ 

khoảng thời gian tháng 4 năm 2021 (Không xuất trình được giấy tờ liên quan 

đến việc chuyển nhượng trên), nhưng đến thời điểm kiểm tra chưa thực hiện 

xong việc chuyển nhượng nên chưa cập nhật thông tin của cổ đông nhận chuyển 

nhượng là Ông Trần Đức Công vào Sổ đăng ký cô đông công ty.  

 - Lập Sổ đăng ký cổ đông: Công ty đã lập sổ đăng ký cổ đông thời điểm 

ngày 26/5/2017, thể hiện vốn góp của các cổ đông là 15.000.000.000 VNĐ 



3 

 

 

chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của công ty (gồm 3 cổ đông: Ông Hoàng Tuấn, 

Ông Hoàng Lại Nam, Ông Đỗ văn Mạnh).   

- Đại hội đồng cổ đông thường niên: theo báo cáo của người đại diện theo 

pháp luật, công ty vẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm với 

các nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả hoạt động năm trước và 

phương hướng hoạt động của năm sau (nhưng không xuất trình được các Biên 

bản, Nghị quyết về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của các năm đã họp). 

Riêng năm 2021 doanh nghiệp chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. 

 - Tình hình sử dụng Lao động: 142 người; trong đó: Lao động thường 

xuyên: 22 người và Lao động thời vụ: 120 người; với mức thu nhập bình quân là 

5.000.000 đồng/lao động. Có ký hợp đồng và tham gia bảo hiểm xã hội cho 22 

lao động. 

  2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 

 - Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp là thực hiện Dự án Đầu 

tư nhà máy sản xuất gạch Tuynel, công xuất 20 triệu viên/năm; mặt hàng chủ 

yếu là gạch các loại. 

 - Năm 2021: Doanh số: 23.626.575.920 đồng, mặt hàng chủ yếu là gạch 

các loại; thuế và các loại lệ phí khác là: 2.929.739.119 đồng; lợi nhuận sau thuế 

-7.491.839.295 đồng (theo số liệu báo cáo của doanh nghiệp). 

 - Năm 2022: Ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến nay. 

III. Kết luận, kiến nghị  

1. Doanh nghiệp đã bố trí thành phần làm việc với đoàn kiểm tra, tuy 

nhiên công tác chuẩn bị chưa đạt yêu cầu: chưa hoàn thiện báo cáo theo đề 

cương, không xuất trình được cơ bản các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu.  

Yêu cầu doanh nghiệp gửi hoàn thiện báo cáo và gửi cho đoàn kiểm tra 

trước ngày 16/7/2022. 

 2. Do khó khăn về nguyên, nhiên liệu đầu vào nên công ty đã ngừng hoạt 

động sản xuất. Các vấn đề về số liệu báo cáo tài chính, về tình hình sản xuất 

đoàn kiểm tra ghi nhận theo số liệu báo cáo của doanh nghiệp. 

 3. Đề nghị doanh nghiệp thực hiện một số nội dung như sau: 

- Về ngành nghề kinh doanh: có một số ngành nghề chưa khớp mã theo 

quyết định số 27/0218/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp cập nhật và 

cơ cấu lại ngành nghề cho phù hợp với Quyết định hiện hành (cụ thể các mã 

ngành: 0141, 0144, 0210, 0221, 4100, 0145, 0118), có thể thực hiện kết hợp khi 

có đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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- Về Sổ Đăng ký cổ đông: Người đại diện theo pháp luật thực hiện cập 

nhật thông tin cổ đông đầy đủ kịp thời khi có sự thay đổi để đảm bảo quyền lợi 

của cổ đông theo quy định (khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần thì cổ 

đông nhận chuyển nhượng phải được cập nhật thông tin vào sổ Đăng ký cổ 

đông).  

- Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp phải 

được lưu giữ đầy đủ tại tại Trụ sở chính của công ty hoặc địa điểm khác theo 

quy định tại Điều lệ công ty. 

- Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký tạm 

ngừng kinh doanh theo đúng quy định tại Điều 66, Nghị định 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 về việc đăng ký doanh nghiệp.  

-  Thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động theo quy định của pháp luật. 

- Đề nghị Chủ tịch hội đồng quản trị công ty tiến hành tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 

nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông công ty. Gửi bản sao Biên bản; 

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đến phòng Đăng ký 

kinh doanh (chứng minh đã khắc phục). 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả 

kiểm tra đến Công ty cổ phần Toàn phát; đề nghị người đại diện theo pháp luật  

công ty (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc) thực hiện khắc phục các vi phạm đã 

được đoàn kiểm tra chỉ ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Công ty cổ phần Toàn Phát; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra sở; 

- Văn phòng Sở (đăng thông tin); 

- Lưu: VT, ĐKKD.  

  TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

 

 
 

 

 Vy Thúy Nga 
 

 

 

 


		2022-07-19T15:06:07+0700




