
UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

       SỞ TÀI CHÍNH 

 
Số:          /STC – TCDN 
V/v Thực hiện hồ sơ trình phê duyệt  

chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ  

      của các doanh nghiệp 100%  

               vốn nhà nước. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hoà Bình, ngày        tháng  10 năm 2022 

                       

               

                 Kính gửi:  

                               - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

                               - Các Công ty TNHH một thành viên: Cao Phong; 2-9; Thanh 

Hà; Xổ số Kiến thiết Hòa Bình; Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình. 

                                

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 8302/VPUBND-KTTH ngày 30/9/2022 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư 

bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ Ban 

hành quy chế làm việc của Chính phủ; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 

13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 

140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp 

nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;  

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, 

sử dụng vốn, tài sản tạn doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 

ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 

121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 

30/11/2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 6461/VPCP-KHTH ngày 29/9/2022 của Văn phòng 

chính phủ về việc hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

của các DN 100% vốn nhà nước; 

Căn cứ Văn bản số 9594/BTC-TCDN ngày 20/9/2022 của Bộ Tài chính về 

việc hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các DN 

100% vốn nhà nước; 

Sở Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các Công ty TNHH một 

thành viên: Cao Phong; 2-9; Thanh Hà; Xổ số Kiến thiết Hòa Bình; Khai thác 
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công trình thủy lợi Hòa Bình nghiên cứu tổ chức thực hiện nội dung nêu trên tại 

Văn bản số 9594/BTC-TCDN ngày 20/9/2022 của Bộ Tài chính và thực hiện theo 

Văn bản số 6461/VPCP-KHTH ngày 29/9/2022 của Văn phòng chính phủ. 

(Văn bản số 6461/VPCP-KHTH ngày 29/9/2022 của Văn phòng chính phủ 

được đăng tải trên Cổng thông tin điệu tử Sở Tài chính). 

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở 

Tài chính để tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên hướng xử lý theo quy định. 

Sở Tài chính thông báo đến Quý cơ quan để biết, nghiên cứu thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc, Phó PGĐ phụ trách; 

- Phòng Tin học TK (đăng tải); 

- Phòng TCDN; 

- Lưu: VT(Hg).                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                    Hoàng Văn Lộc 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-05T05:48:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Văn Lộc<lochv.stc@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-10-06T16:25:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-10-06T16:25:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-10-06T16:25:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




