
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
    

Số:               /STC-TCDN Sóc Trăng, ngày        tháng 4 năm 2021 

V/v thông báo lịch giám sát năm 

2020 và 06 tháng đầu năm 2021 đối 

với doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

                                                

                                       

                           Kính gửi:   

                                           - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết; 

                                           - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; 

                                          - Người đại diện vốn nhà nước tại 02 công ty cổ phần: 

Cấp nước và Công trình Đô thị; 

                                   - Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết, 

                                                                                                            tỉnh Sóc Trăng. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức giám sát tài chính năm 2020 và 06 tháng đầu 

năm 2021 đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước (đã được 

đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính, chuyên mục Tin chuyên ngành 

– Tài chính doanh nghiệp ngày 05/02/2021), 

Sở Tài chính thông báo lịch giám sát, đánh giá tình hình tài chính năm 2020 

và 06 tháng đầu năm 2021 đối với các doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần Tổ giám sát liên ngành 

- Đại diện Sở Tài chính; 

- Đại diện Cục Thuế; 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Giám sát các đơn vị 

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng; 

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng; 

- Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng; 

- Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. 

3. Nội dung, tổ chức giám sát tài chính 

3.1. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

a) Nội dung giám sát: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 

87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ. 

b) Quy định về Biểu mẫu, các chỉ tiêu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo: 

Để thực hiện nội dung giám sát trên, đề nghị doanh nghiệp lập Báo cáo phân 

tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (sau đây gọi là 

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính 
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theo đúng nội dung và mẫu biểu quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC, ngày 

15/12/2015 của Bộ Tài chính. Thời gian gửi báo cáo được quy định như sau: 

+ Đối với Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2020: Hạn nộp trước 

ngày 09/4/2021. 

+ Đối với Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2021: Hạn 

nộp trước ngày 31/7/2021. 

3.2. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 

không quá 50% vốn điều lệ 

a) Nội dung giám sát: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị 

định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ. 

b) Quy định về Biểu mẫu, các chỉ tiêu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo: 

Để thực hiện nội dung giám sát trên, đề nghị Người đại diện vốn nhà nước 

lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị 

định số 87/2015/NĐ-CP nêu trên, theo đúng nội dung và mẫu biểu quy định tại 

Thông tư số 200/2015/TT-BTC, ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và gửi về Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 09/4/2021. 

4. Lịch giám sát, phương thức giám sát: 

4.1. Giám sát tài chính năm 2020 

- Giám sát trực tiếp đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 

vào lúc 14 giờ ngày 07/5/2021 (thứ Sáu) tại Văn phòng Công ty. 

- Giám sát trực tiếp đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng 

vào lúc 14 giờ ngày 11/5/2021 (thứ Ba) tại Văn phòng Công ty. 

- Giám sát gián tiếp (Người đại diện vốn chỉ gửi báo cáo) đối với 02 công ty 

sau: Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng và Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng. 

4.2. Giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 

- Giám sát gián tiếp (các Công ty chỉ gửi báo cáo) đối với 02 công ty sau: 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Sóc Trăng. 

Sở Tài chính thông báo đến Quý cơ quan cùng tham gia giám sát, các doanh 

nghiệp nhà nước và Người đại diện vốn nhà nước để cùng phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Cục Thuế; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thanh tra tỉnh (để biết); 

- CTCP Cấp nước ST; 

- CTCP Công trình Đô thị ST; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VP, TCDN.      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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