
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:             /BTNMT-KHTC 

V/v xếp loại doanh nghiệp năm 2020  

    CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

         Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2021  

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

 

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 

chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và Thông tư số 

200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 

số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài 

chính, đánh giá hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

năm 2020 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7926/BTC-TCDN ngày 

20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc xếp loại các doanh nghiệp thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 

kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020 như sau: 

- Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: xếp loại B; 

- Xếp loại người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành nhiệm vụ. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để đơn vị biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp); 

- Vụ Tổ chức cán bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Lưu VT, Vụ KHTC.XQ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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