
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:           /UBND-TH Bình Định, ngày        tháng       năm 2022 
 

V/v kết quả giám sát tài chính 

 năm 2021 tại các DN do NN nắm 

trên 50% vốn điều lệ và không  

quá 50% vốn điều lệ 

 

 
    Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Công ty cổ phần Môi trường Bình Định;  

- Công ty cổ phần CVCX và CSĐT Quy Nhơn;  

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; 

- Công ty cổ phần Dược – TTB y tế Bình Định;  

- Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định. 

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài 

chính năm 2021 do các doanh nghiệp xác lập (đã được liên ngành thẩm định) và 

đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 219/TTr-STC ngày 13/5/2022 về việc 

phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại 

doanh nghiệp năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Thống nhất kết quả giám sát tài chính năm 2021 đối với 05 doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều 

lệ. Chi tiết thông tin, số liệu tại Biểu số 03.A đính kèm theo Văn bản này.  

2. Giao Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp có liên quan 

thực hiện việc công khai thông tin theo đúng nội dung, biểu mẫu và thời hạn 

Nhà nước quy định.  

(Có kèm theo các Biên bản thẩm định của liên ngành)  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan 

theo dõi, triển khai thực hiện./.     
    

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cục TCDN – BTC (để báo cáo);  

- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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