
 

                               

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

 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật dấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, 

luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự; 

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 công bố thông tin doanh nghiệp lần 3 năm 2022 tại đơn vị với các nội dung 

như sau: 

1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng 

đầu năm 2022. 

2. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022. 

(Có 2 báo cáo đính kèm ) 

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

báo cáo để Quý Sở triển khai các công việc tiếp theo./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, 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 

                                           

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

CTY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /KTTL-KHTC 

V/v thực hiện công bố thông tin doanh 

nghiệp Nhà nước năm 2022 (lần 3) 

Đắk Nông, ngày     tháng  năm 2022 
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