
 
 

UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:            /STC-TCDN 

V/v triển khai thực hiện Thông 

tư của Bộ Tài chính 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hòa Bình, ngày         tháng  9  năm 2019 

 

  Kính gửi:   - Các Doanh nghiệp nhà nước; 

  - Các Công ty cổ phần có vốn nhà nước. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Công văn 

số 4321/VPUBND-TCTM ngày 16/7/2019 về việc thực hiện Thông tư số 

34/2019/TT-BTC; Công văn số 5037/VPUBND-TCTM ngày 13/8/2019 về 

việc thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC; Công văn số 5521/VPUBND-

TCTM ngày 30/8/2019 về việc thực hiện Thông tư số 55/2019/TT-BTC; Công 

văn số 5522/VPUBND-TCTM ngày 30/8/2019 về việc thực hiện Thông tư số 

54/2019/TT-BTC; 

Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư: 

1. Thông tư số 34/2019/TT-BTC ngày 11/6/2019sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của 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 chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

2. Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí 

đăng ký doanh nghiệp; 

3. Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn quản lý và sử 

dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; 

4. Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn bán đấu giá 

lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, 

bán, xử lý nợ;  

5. Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 hướng dẫn quản lý, sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 

dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên; 

6. Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 hướng dẫn bàn giao, tiếp 

nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh 

nghiệp nhà nước; 



 
 

7. Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 hướng dẫn cơ chế xử lý 

ruit ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình, các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện 

theo quy định tại các Thông tư trên của Bộ Tài chính.  

Toàn văn các Thông tư trên đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Website 

http: sotaichinh.hoabinh.gov.vn. 

Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Các Sở: Kế hoạch &ĐT; Tư pháp; 

   Nông nghiệp & PTNT; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó GĐ; 

- Lưu: VT, P.TCDN. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
    Trần Quốc Khánh 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 


	diem_c_2_4

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-09-03T17:07:21+0700
	Việt Nam
	Trần Quốc Khánh<khanhtq.stc@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-09-04T14:21:11+0700
	Việt Nam
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-09-04T14:21:33+0700
	Việt Nam
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-09-04T14:21:41+0700
	Việt Nam
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




