
CHI CIIJC TAI CHINH DOANH NGHEP 
TP. HÔ CHI MINH 

CONG TY TRCH NH1M HUU HN MQT THANH VIEN CQNG HOA XA HQI CHU NTII,AM 
DICH V1) CONG ICH QUN 6 Dc lap - Tir do - 

BAO CÁO TNH HNH CHAP HANH CAC CHI DiO CUA CHU so HUU QUY I NAM 2022 , '. 
(Thrc hin iheo Quyii cl/nh 3312/QD-UBND ngày 03 lháng 7 nàrn 2014 cüa UBND TP.HcMv ban hành Quy cl/nh cci chlphdi h  

STT 
Van ban 

Noi dung trich yeu 

Tinh hInh thuc 
hien Ghi chu 

So Ngay 
Chap 
hanh 

Khong 
chap hanh 

1 7148/STC-TCDN-1-IDXL 03/12/2 1 Vê vic báo cáo kt qua xp 1oi doanh nghip nhà nuóc näm 2019 x 

2 98/STC-CS 07/01/22 
V vic báo cáo thrc hin chInh sách pháp 1ut v thirc hành tit kim, chng lAng phi 
trong quãn !, sCr dirng tài san nhà nuàc giai don 2016-2021 theo yêu câu cüa Doàn 
giárn sat Qu& hi 

x 

3 200/STNMT-CTR 11/01/22 
V vic hisâng dn thijc hin djnh mirc kinh t k5 thut thu gom, vn chuyên và xCr 1 
chat thai rAn sinh hot áp diing tr ngày 01/01/2022 

4 25/TB-VP 12/01/22 
Thông báo ni dung kt 1un cCia Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph Phan Thj 
ThAng v kt qua thm djnh xp 1oi doanh nghip nAm 2019 cüa các doanh nghip do 
nhà nuóc nrn gi& 100% vn diu 1 thuc thành ph6 

x 

5 339/SIC-CS 18/01/22 
V vic trin khai Thông tu s 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/202 1 cüa B Tài chInh ye 
sAp xep, xu ly tai san cong 

6 306/UBND-KT 28/01/22 
Vê vic xây dijng chiên hxçc phát triên doanh nghip, kê hoach san xuât kinh doanh và 
k ho?ch dAu tu phát trin 05 nAm (202 1-2025); kê hoch san xu.t, kinh doanh hang 
nArn cüa các doanh nghiêp do Nhà niióc jim giCr 100% von diu lê thuôc Thành ph 

x 

7 29/TCDN-TC1 09/02/22 
V vic thijc hin Quy ch quãn 1, sCr dicing qu5 tin luung, tiên thithng cüa Trtx&ng ban 
kiem soát và Kiem soat vien 

8 446/UBND 15/02/22 V mt s kin nghj cüa Qun trong thirc hin nhim vi nAm 2022 x 

9 1223/VP-DT 2 1/02/22 
V khO khAn, vtxOng rnc trong cong tác np tin cho thuê, thuê mua vâ ban nhà O thuc 
SHNN vào Tài khoãn tarn  giU cüa So Xây dirng tai  Kho  bac  nhà nu.Oc 

10 90/UBND-KT 11/01/22 V vic trin khai Chi thj 28-CT/TU ngày 16/10/2020 cUa Thành üy x 

11 51/TB-VP 19/01/22 

Thông báo ni dung kt 1un cUa PhO ChU tjch Üy ban nhân dan thành phô Phan Thj 
Thing va Ngô Minh Châu tai  cuc h9p nghe báo cáo v vic xây dimg Ké hoch sap xêp 
Iai doanh nghip nhà nisàc và doanh nghip có von nhA niiOc trrc thuc Thành phô giai 
doan 202 1-2025 
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12 514/UBND-KT 21/02/22 
V trin khai thtxc hiên mt s6 báo cáo dinh kS'  theo quy djnh t?i  Thông tu s6 
36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 cüa Bô Tài chInh 

X 

13 641/UI3NI)-KT 03/03/22 
Vê xây dyngK hoch tài chInh näm 2022 cüa các doanh nghip do Nhà nux9c nm gir 
100% vn diêu 1 thuc Thành ph 

X 

14 1668/STC-D1' 24/03/22 
V khó khàn, vtràng mAc trong cong tác thu gom, 4n chuyén và xCr 1 chat thai rAn sinh 
hott trên dja bàn thành phS 

X 

15 103rr13-UBND 25/03/22 
Thông báo KA ho?ch tài chInh nAm 2022 cüa Cong ty TNHH MTV Djch vi Cong Ich 
qun 6 

x 

16 
2054/SThMT-BDVT 23/03/22 

Cung cAp thông tin, tài Iiu phiic vu xây dung ca s& d€r 1iu dAt dai, tài san khác gAn lin 
vâi dat thuc sâ hcru nhà nisàc 

X 

17 1070/UBND-TCKI-1 29/03/22 
Vé vic dánh giá, phân 1oi di vài bà Tiêu Kim Khánh, Kim soát viên Cong ty TNHH 
MTV Djch vii Cong Ich qun 6 

x 

18 105/TB-UBNI) 25/03/22 
Thông báo Qu5i tin krang thirc hin nAm 2021 cüa Cong ty TNHH MTV Djch viii Cong 
Ich qun 6 

X 

19 I06/TB-UBND 29/03/22 
Thông báo k hoch san xuAt kinh doanh nAm 2022 cüa Cty TNHH MTV Djch vi cong 
Ichqun6 

20 2349/QD-UI3ND 0 1/04/22 

Quyt djnh v b sung kt qua dánh giá vic giãi quyt tht tVc  hành chInh vào Quy chê 
dánh giá, xp 1oi chAt krqng hang nAm di vâi tp th& cá nhân can b, cong ch&c, viên 
ch&c, ngi.ri quãn 1' doanh nghip, ngis?i lao dng lam vic ti các ca quan, dan vj trirc 
thuc Uy ban nhân dan qun 6 

X 

21 231 1/VP-DT 07/04/22 
V trin khai quy djnh giá djch vii thu gom, 4n chuyn và xCr l chAt thai rn sinh hoat 
trén dia bàn thành ph theo Luât Bào v môi trthng nAm 2020 

X 

TM. Hi dông thành viên 
ChU tjch 

NGUYEN VAN TIENG 
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