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Thực hiện Văn bản số 300/VPUBND-KSTT ngày 18/3/2022 của Văn 
phòng UBND tỉnh Lào Cai; Văn bản số 1760/BKHĐT-ĐKKD ngày 18/3/2022 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết phản ánh của bà Mai Thị Trang   
(là người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH  

phát triển và Xây dựng Quốc Huy do ông Vương Văn Khuyên là chủ sở hữu 
đồng thời là người đại diện theo pháp luật). 

- Địa chỉ: Lô 09  khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0921201305. 

- Mã số PAKN: “20220303.0037” 
Sau khi xem xét nội dung đơn phản ánh ngày 03/3/2022 của bà Mai Thị 

Trang về việc xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của phòng ĐKKD. Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh báo cáo cụ thể 
quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH phát 

triển & xây dựng Quốc Huy trên hệ thống đăng ký thông tin điện tử Quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả giải quyết phản ánh như sau: 
1. Về nội dung thông báo số 1186/22 ngày 01/03/2022 của phòng Đăng 

ký kinh doanh:  
1.1. Về nội dung liên quan đến việc sửa nội dung Giấy ủy quyền: Trên thực 

tế người được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng 
Tài khoản đăng ký kinh doanh; Tuy nhiên tại nội dung ủy quyền có ghi: “Bên nhận 

ủy quyền làm thủ tục đăng ký thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; được toàn quyền nộp và rút hồ sơ…”. Nội dung trên được hiểu là người 

được ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính; Phòng đã tiếp thu ý kiến phản ánh của Quý doanh nghiệp, đồng 
thời để tránh tình trạng vướng mắc trong sử lý hồ sơ doanh nghiệp cần có hướng 

dẫn cụ thể, rõ ràng hơn về nội dung này.  
 Sau khi xem xét nội dung đơn phản ánh, việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung 

nội dung hồ sơ của phòng Đăng ký kinh doanh gửi cho doanh nghiệp chưa được 
cụ thể, rõ ràng những nội dung doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung. Sở Kế hoạch 

và Đầu tư yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh cần phải rút kinh nghiệm trong 
việc thực hiện nghiệp vụ, bảo đảm chuẩn xác. 



1.2. Về nội dung người đại diện pháp luật đồng thời là kế toán của doanh 
nghiệp: Do cán bộ xử lý hồ sơ của phòng đăng ký kinh doanh có sự nhầm lẫn về 

nội dung người đại diện theo pháp luật đồng thời là kế toán theo quy định đối 
với Công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, nhưng đây là loại 
hình Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, theo quy định 

tại khoản 7, điều 13, Luật kế toán cho phép người có trách nhiệm quản lý, điều 
hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, do đó việc hướng dẫn  

chưa được đúng theo quy định. 
- Thay đổi thông tin về dân tộc của chủ sở hữu và người đại diện theo 

pháp luật: Nội dung đề nghị thay đổi thông tin về dân tộc do cán bộ xử lý hồ sơ 
sơ suất khi chỉ yêu cầu sửa đổi đối với thông tin của người đại diện theo pháp 

luật, không đề cập đến thông tin của chủ sở hữu công ty. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu phòng đăng ký kinh doanh phê bình, 

đối với công chức Trần Thị Vân cần rút kinh nghiệm khi thực hiện thủ tục hành 
chính về đăng ký doanh nghiệp đảm bảo theo quy định.  

1.3. Về việc sửa đổi, bổ sung trong điều lệ của công ty: 
- Nội dung thay đổi vốn điều lệ được căn cứ theo quy định tại Điều 87 Luật 

Doanh nghiệp năm 2020; Qua việc rà soát nội dung điều lệ của công ty, đối chiếu 
quy định tại Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thấy thiếu nội dung:“Việc tổ 
chức quản lý công ty được thực hiện như sau: 

a. Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn 
điều lệ; 

b. Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện 
theo quy định tại Điều 202 của Luật này”. Việc đề nghị bổ sung nội dung trên sẽ 

giúp cho Điều lệ của công ty được rõ ràng, đầy đủ hơn các quy định về việc thay 
đổi vốn điều lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh 

doanh. 
 

- Nội dung “Thực hiện quyền của chủ sở hữu trong một số trường hợp đặc 
biệt”: Tại điều lệ của công ty có nội dung quy định về quyền và trách nhiệm của 

Chủ Sở hữu công ty, việc bổ sung nội dung trên sẽ giúp cho điều lệ của công ty 
được hoàn thiện đầy đủ hơn các quy định về quyền và trách nhiệm của Chủ sở 

hữu công ty và có tính pháp lý cao hơn khi giải quyết các tranh chấp trong quá 
hoạt động của doanh nghiệp, nội dung chỉ mang tính khuyến nghị, không mang 
tính bắt buộc. 

Đây là khuyến nghị đối với doanh nghiệp không mang tính bắt buộc, vì 
vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh chấn chỉnh 

rút kinh nghiệm, đồng thời có hướng dẫn cụ thể các nội dung cần phải bổ sung 
cho người nộp hồ sơ biết. 

2. Căn cứ nội dung sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp đã 
đảm bảo  theo quy định, ngày 04/03/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh đã thực 

hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH phát 
triển & xây dựng Quốc Huy và đã trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Lào Cai. 



 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng tiếp thu ý kiến phản ánh, đồng thời  

chỉ đạo phòng Đăng ký kinh doanh chấn chỉnh công tác đăng ký doanh nghiệp, 
đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, 

thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên hệ thống thông tin Quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp. 
 Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết nội dung phản ánh của bà Mai Thị 

Trang về việc đăng ký thành lập công ty TNHH phát triển & xây dựng Quốc 
Huy. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Văn phòng UBND tỉnh; Cục Đăng ký kinh 

doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi (b/c); 

- Bà Mai Thị Trang, Lô 09 khu N1 ngõ 1, 
đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;  

- Giám đốc Sở; 
- Phòng ĐKKD; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hòa 
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