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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL 

Số:       /BC-KTTL 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày       tháng     năm 2022 
  

 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 
 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông thực 

hiện báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu 

năm 2022 như sau: 

1. Các quyết định của Chủ tịch Công ty 6 tháng đầu năm 2022 

TT Số văn bản Ngày 
Người kí, 

ban hành 
Nội dung 

1  01/QĐ-KTTL 06/01/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Quyết định về việc bổ nhiệm phó 

giám đốc Công ty 

2  07/QĐ-KTTL 06/01/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Quyết định về việc chuyển xếp 

lương cán bộ quản lý doanh nghiệp 

đối với ông Trần Văn Chạy 

3 27/KTTL-CT 18/01/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện sửa chữa, thay thế 

tủ bù các Hệ thống trạm bơm điện 

trên địa bàn huyện Krông Nô 

4 18/QĐ-KTTL 17/01/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Quyết định về việc phê duyệt quỹ 

tiền lương thực hiện năm 2021 của 

người lao động thực hiện cung cấp 

sản phẩm dịch vụ thủy lợi 

5 37/CTCT 24/01/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương hoạt động trở lại của Xí 

nghiệp xây dựng và dịch vụ 

6 46/QĐ-KTTL 24/01/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Quyết định về việc hoạt động trở 

lại đối với xí nghiệp xây dựng và 

dịch vụ. 

7 56/QĐ-KTTL  09/02/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Quyết định về việc hoạt động trở 

lại đối với Xí nghiệp xây dựng và 

dịch vụ 

8 64/CTCT 18/02/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2022 

9 69/QĐ-KTTL 21/02/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Quyết định về việc tạm ngừng hoạt 

động sản xuất kinh doanh đối với xí 

nghiệp Xây dựng và dịch vụ 
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10 80/QĐ-KTTL 02/03/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Quyết định ban hành chương trình 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

giai đoạn 2021-2025 Của Công ty 

TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk 

Nông 

11 87/QĐ-KTTL 31/03/2022 
Chủ tịch 

Công ty 

Quyết định về việc phê duyệt quỹ 

tiền lương kế hoạch năm 2022 của 

người lao động 

12 159/KTTL-CT 04/05/2022 

Phụ trách 

điều hành 

theo chức 

danh Chủ 

tịch Công  

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện mua hóa chất xử 

lý nước các công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung nông thôn 

nguồn vốn vay WB (đợt 1) 

13  121/QĐ-KTTL 06/05/2022 

Phụ trách 

điều hành 

theo chức 

danh Chủ 

tịch Công ty 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế hoạt động của Công ty TNHH 

MTV Khai thác CTTL Đắk Nông 

14 137/QĐ-KTTL 28/05/2022 

Phụ trách 

điều hành 

theo chức 

danh Chủ 

tịch Công ty 

Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng thi đua, khen thưởng và kỷ 

luật năm 2022 

15 215/KTTL-CT 09/06/2022 

Phụ trách 

điều hành 

theo chức 

danh Chủ 

tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý thanh toán 

kinh phí thuê xe vận chuyển, mua 

vật tư phục vụ lắp đặt phai chắn 

nước các đập dâng Đắk Thành, Đắk 

Trung và Quảng Hà, xã Đắk Sôr, 

huyện Krông Nô 

16 216/KTTL-CT 09/06/2022 

Phụ trách 

điều hành 

theo chức 

danh Chủ 

tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện mua sắm máy 

bơm tại các công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung nông thôn (đợt 

1) 

17 216A/KTTL-CT 09/06/2022 

Phụ trách 

điều hành 

theo chức 

danh Chủ 

tịch Công ty 

Công văn về việc hê duyệt kế 

hoạch mua sắm máy móc, trang 

thiết bị phục vụ quản lý, vận hành 

công trình thủy lợi đợt 1 năm 2022 

18 147/QĐ-KTTL 10/06/2022 

Phụ trách 

điều hành 

theo chức 

danh Chủ 

tịch Công ty 

Quyết định về việc phân công 

nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác 

quản lý giữa Chủ tịch và Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

2. Thống kê về các giao dịch với người có liên quan: Không phát sinh 

3.Thống kê về các giao dịch của Doanh nghiệp: 
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 Đối với các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của Doanh 

nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu,..: không 

phát sinh. 

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 

tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh 

Đắk Nông. Vậy, Công ty báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thực 

hiện công bố thông tin theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KSV Cty; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin DN; 

- Website Công ty; 

- Website Bộ KH&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH THEO 

CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thừa Anh 



 4 

 


		2022-07-29T17:36:51+0700


		2022-07-29T17:41:55+0700


		2022-07-29T17:45:07+0700


		2022-07-29T17:45:07+0700


		2022-07-29T17:45:07+0700




