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                    Thanh hóa, ngày 05 tháng 11 năm 2015. 
 

QUY CHẾ 
Về công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên  

Môi trường & Công trình đô thị Thanh Hóa 
(Ban hành theo quyết định số 01/QĐ-CTCT-MT ngày 05/11/2015) 

 

Chương I: Những quy định chung. 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố 
thông tin của Công ty TNHH một thành viên Môi trường & Công trình đô thị 
Thanh Hóa. 

Điều 2: Đối tượng áp dụng 

Quy chế này được áp dụng với Chủ tịch công ty, Ban giám đốc, Kiểm 
soát viên, các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty. 

Điều 3: Giải thích từ ngữ 

Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

      3.1. ”Ngày làm việc”: là các ngày làm việc trong tuần theo quy định thời 
gian hành chính của công ty, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật 
lao động. 

      3.2. ”Trường hợp bất khả kháng”: là trường hợp công ty không thể kiểm 
soát được việc xảy ra các sự kiện này hoặc không thể thiết lập các biện pháp hợp 
lý nhằm ngăn chặn để không cho nó xảy ra hoặc hạn chế thiệt hại khi nó xảy ra. 

Điều 4: Yêu cầu thực hiện công bố thông tin 

4.1.Việc công bố thông tin của các công ty nhằm bảo đảm yêu cầu công 
khai, minh bạch về hoạt động của công ty, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong 
hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với công 
ty. 

4.2.Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy 
định của pháp luật. Việc công bố thông tin do người đại diện theo pháp luật của 
công ty hoặc người ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Công ty, trực tiếp là 
người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền chịu trách nhiệm về 
tính đầy đủ kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin khi được công bố. 

4.3.Trường hợp các thông tin được công bố có sự sai lệch, chưa chính 
xác, làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật 
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hoặc người được ủy quyền công bố thông tin phải xác nhận và điều chỉnh thông 
tin thay đổi hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn hai mươi bốn (24) 
giờ kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 
Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, doanh nghiệp phải có 
văn bản báo cáo giải trình với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. 

Điều 5: Phương tiện và hình thức công bố thông tin 

5.1.Hình thức công bố thông tin gồm: Văn bản và dữ liệu điện tử của công 
ty. Địa chỉ: www.urencothanhhoa.com.vn 

5.2.Ngày nộp các nội dung công bố thông tin là ngày văn bản đến cơ quan 
có thẩm quyền, ngày gửi fax, gửi email, ngày công bố trên cổng hoặc trang 
thông tin điện tử của doanh nghiệp. Ngày công khai thông tin là ngày thông tin 
xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin. 

Điều 6: Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của công ty là: Tiếng Việt. 

Điều 7: Tạm hoãn công bố thông tin 

7.1. Trường hợp việc công bố thông tin không thể thực hiện đúng thời hạn 
vì những lý do bất khả kháng, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ 
sở hữu nhà nước và phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất 
khả kháng được khắc phục. 

7.2. Việc tạm hoãn công bố thông tin phải được công bố trên phương tiện 
công bố thông tin của doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử, ấn phẩm khác), 
đồng thời doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước lý 
do của việc tạm hoãn công bố thông tin. Doanh nghiệp phải gửi thông báo đề 
nghị tạm hoãn công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước 
chậm nhất là năm (05) ngày làm việc sau khi sự kiện bất khả kháng phát sinh. 

Điều 8: Điều chỉnh nội dung công bố thông tin 

Trong trường hợp cần điều chỉnh các nội dung công bố thông tin, doanh 
nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, cập nhật thông tin trên cổng hoặc trang thông tin 
điện tử của doanh nghiệp trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi các nội 
dung thông tin điều chỉnh được phê duyệt. Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi các 
nội dung điều chỉnh công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà 
nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi các 
nội dung điều chỉnh được phê duyệt để thực hiện đăng tải thông tin theo quy 
định tại Điều 10 của quy chế này. 

Điều 9: Bảo quản, lưu giữ thông tin 

Thông tin công bố phải được duy trì trên cổng hoặc trang thông tin điện tử 
của doanh nghiệp tối thiểu là năm (05) năm. Doanh nghiệp công bố thông tin 
thực hiện việc bảo quản, lưu giữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định của 
pháp luật. 

Chương II: Công bố thông tin định kỳ của công ty. 

Điều 10: Các thông tin phải công bố định kỳ 
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10.1. Doanh nghiệp phải định kỳ công bố các thông tin sau đây: 

a) Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; 

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh 
nghiệp; 

c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh 
nghiệp; 

d) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng 
năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 

đ) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác 
(nếu có); 

e) Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; 

g) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; 

h) Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; 

i) Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. 

10.2. Đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư có nội 
dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí 
mật kinh doanh, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước 
quyết định việc công bố nhằm tránh việc lạm dụng các quy định về nội dung bí 
mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
đầu tư của doanh nghiệp. 

10.3. Chủ tịch công ty có trách nhiệm phê duyệt các nội dung công bố 
thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo thẩm quyền; bảo đảm tính công khai, 
minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố. 

Điều 11: Phân công tham mưu 

11.1. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 

a) Xây dựng và công bố chiến lược phát triển của công ty: 

     - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty 
tham mưu xây dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty phê duyệt để trình cơ 
quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt chiến lược phát triển của công ty 
trước ngày 30/09 của năm đầu tiên trong kỳ xây dựng chiến lược với một số nội 
dung cơ bản như: Quan điểm, định hướng phát triển, mục tiêu, các nhiệm vụ, 
giải pháp để đạt được các mục tiêu để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà 
nước phê duyệt trước ngày 31/12 của năm đầu tiên trong kỳ xây dựng chiến lược 
phát triển công ty. 

     - Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày chiến lược phát triển 
của công ty được phê duyệt, công ty thực hiện công bố chiến lược trên cổng 
thông tin điện tử của công ty đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để công bố 
theo quy định. 
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b) Xây dựng và công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 

năm (05) năm của công ty: 

    - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tham 
mưu xây dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty phê duyệt để trình cơ quan 
đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
phát triển năm (05) năm của công ty trước ngày 30/09 của năm đầu tiên của kỳ 
xây dựng kế hoạch theo các nội dung quy định (phụ lục III nghị định 
81/2015/NĐ-CP). 

    - Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của công ty được cơ quan đại diện chủ 
sở hữu phê duyệt, công ty thực hiện công bố chiến lược trên cổng thông tin điện 
tử của công ty đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định. 

c) Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của 

công ty: 

    - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tham 
mưu xây dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty phê duyệt để trình cơ quan 
đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
phát triển hàng năm theo các nội dung quy định (phụ lục IV nghị định 
81/2015/NĐ-CP). 

     - Sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
đầu tư phát triển hàng năm của công ty được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê 
duyệt, công ty thực hiện công bố chiến lược trên cổng thông tin điện tử của công 
ty trước ngày 31/03 của năm kế hoạch đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để 
công bố theo quy định. 

d) Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo: 

    - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tham 
mưu xây dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty về báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính 
đến năm báo cáo theo các nội dung quy định ( Phụ lục V nghị định 81/2015/NĐ-
CP). Báo cáo đánh giá phải nêu nhận xét, phân tích về tình hình thực hiện, kết 
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tính đến thời điểm báo cáo và các 
giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
năm kế tiếp. 

    - Công ty thực hiện công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty báo cáo 
đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) 
năm gần nhất, đồng thời gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước 
và Sở Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định. 

e) Công bố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm 

xã hội: 
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    - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tham 
mưu xây dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty về báo cáo kết quả thực 
hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội theo các nội dung quy định 
(phụ lục VI nghị định 81/2015/NĐ-CP).  

    - Công ty thực hiện công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty báo cáo 
kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác đồng thời 
gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư 
để công bố theo quy định. 

11.2. Phòng Tài chính - Kế toán: 

- Phòng Tài chính - Kế toán chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tham 
mưu xây dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty về báo cáo tài chính sáu 
(06) tháng và báo cáo tài chính năm theo các nội dung quy định (Phụ lục IX 
nghị định 81/2015/NĐ-CP).  

- Công ty thực hiện công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty báo cáo 
tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán), đồng thời 
gửi các báo cáo này đến cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Sở Kế hoạch 
và Đầu tư để thực hiện công bố theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo 
cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư không 
muộn hơn ngày 15 tháng 8 của năm báo cáo đối với báo cáo tài chính sáu (06) 
tháng và không muộn hơn ngày 31 tháng 5 của năm liền sau năm báo cáo đối 
với báo cáo tài chính năm. 

11.3. Phòng Nhân sự: 

a) Công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty hàng năm: 

   - Phòng Nhân sự chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tham mưu xây 
dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty về báo cáo tình hình thực hiện sắp 
xếp, đổi mới công ty hàng năm theo các nội dung quy định (Phụ lục VII nghị 
định 81/2015/NĐ-CP). Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty 
hàng năm cần có các phân tích, đánh giá về công tác sắp xếp, đổi mới công ty 
trong năm, báo cáo và kế hoạch sắp xếp trong năm kế tiếp; dự kiến mức độ hoàn 
thành và các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ theo phương án đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 

   - Công ty thực hiện công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty báo cáo 
tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty hàng năm, đồng thời gửi báo cáo 
tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư để công bố 
theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu 
nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 31 tháng 3 của năm 
liền sau năm thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty. 

b) Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty hàng 

năm: 

    - Phòng Nhân sự chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tham mưu xây 
dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty về báo cáo thực trạng quản trị và cơ 
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cấu tổ chức của công ty theo các nội dung quy định (Phụ lục VIII nghị định 
81/2015/NĐ-CP).  

    - Công ty thực hiện công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty báo cáo 
thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty đồng thời gửi báo cáo đến cơ 
quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công 
bố theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở 
hữu nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 20 tháng 6 của 
năm liền sau năm báo cáo. 

c) Công bố chế độ, tiền lương, tiền thưởng của công ty: 

- Phòng Nhân sự chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tham mưu xây 
dựng trình Ban giám đốc, Chủ tịch công ty về báo cáo chế độ tiền lương, tiền 
thưởng của công ty theo các nội dung quy định tại (Phụ lục X nghị định 
81/2015/NĐ-CP).  

- Công ty thực hiện công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty báo cáo 
chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty, đồng thời gửi báo cáo tới cơ quan 
đại diện chủ sở hữu nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố 
theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu 
nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 31 tháng 3 của năm 
liền sau năm báo cáo. 

11.4. Phòng Hành chính  

Phòng Hành chính chủ trì phối hợp với các phòng ban công ty tiếp nhận báo 
cáo thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin của công ty và gửi báo cáo 
đến các cơ quan cấp trên có liên quan. 

Chương III: Công bố thông tin bất thường của công ty. 

Điều 12: Các thông tin phải công bố bất thường 

Công ty phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và công bố 
công khai các thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại 
Khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

Điều 13: Trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin bất thường 

Khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 109 Luật 
Doanh nghiệp, công ty phải công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của 
công ty, ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh 
doanh của công ty. Thời hạn báo cáo các thông tin bất thường cho cơ quan đại 
diện chủ sở hữu và Sở Kế hoạch và Đầu tư là không muộn hơn 24 giờ và thời 
hạn công khai các thông tin bất thường là không muộn hơn 36 giờ kể từ thời 
điểm xảy ra sự kiện.  

Chương IV: Điều khoản thi hành. 

Điều 14: Tổ chức thực hiện 

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2015.  
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Chủ tịch công ty, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên và các thành viên công 
ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, các cá 
nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này. 

Điều 15: Xử lý vi phạm về công bố thông tin 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện quy chế này nếu có gì vướng mắc các thành 
viên trong công ty có trách nhiệm báo cáo, đề xuất để lãnh đạo công ty xem xét 
điều chỉnh cho phù hợp. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh TH (B/c); 

- Sở KH - ĐT TH(B/c); 

- BCĐ Đảng ủy công ty (B/c); 

- BTV CĐ công ty (phối hợp); 

- Các phòng ban liên quan (thực hiện); 

- Lưu Nhân sự. 

 

CHỦ TỊCH  

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Ngọc Tuyên 

 

 

 

 

 
 


