
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - ỂTự do - Hạnh phúc 

Sô: / ỈỐ4D /QĐ-UBND Cà Mau,  ngày  Ặ3 tháng 9 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do 
ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện quyền chủ sở hữu 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 
tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 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; 

^ Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 
đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 
nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng 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 hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài 
chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 
13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, 
sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Cà Mau tại Tờ trình số 194/TTr-STC 
ngày 14/9/2016, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế giám sát tài chính và 
đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 
nhà nước do ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện quyền chủ sở hữu". 

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ 
chức triển khai thực hiện Quy chế theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức 
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định 



Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Ke hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và 
Truyền thông, Nội vụ; Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
Công ty các doanh nghiệp nhà nước; Người đại diện vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp có vôn nhà nước do Uy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyên đại diện chủ sở 
hữu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 
- Bộ Tài chính (báo cáo); 
- CT, PCT Lâm Văn Bi (Vic); 
- cyp ƯBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh 
(đăng công khai thông tin); 

- Phòng KT(T9/05); 
-Lưu: VT,Mi46/9. 

TM. ỦY BAN NHAN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lâm Văn Bi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tỉnh 

làm đại diện quyền chủ sở hữu 
{Ban hành kèm theo Quyết đĨỴih số: /1840 /QĐ-UBND ngàyJJ) /9/2016 

của Úy ban nhấn dân tỉnh Cà Mau) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh • 
Quy chế này quy định: Nội dung, căn cứ, phương thức giám sát; trách 

nhiệm, cơ chế phối họp, báo cáo giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau trong việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tỉnh thực 
hiện đại diện quyền chủ sở hữu. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (gọi chung là ủy ban nhân dân tỉnh): Thực 

hiện đại diện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
2. Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương bình và Xã 

hội; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ. 
3. Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi chung 

là doanh nghiệp nhà nước) và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đại diện vốn nhà nước và các tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp do ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyền đại diện chủ sở hữuễ 

Điều 3. Các từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau 
1. "Doanh nghiệp nhà nước" là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ. 
2. Doanh nghiệp có vốn nhà nước: Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước. 
3. Người quản lý vốn nhà nước: Là người đại diện phần vốn nhà nước trong 

doanh nghiệp có vốn nhà nước. 
4. "Người quản lý doanh nghiệp" là người giữ chức danh, chức vụ tại doanh 

nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 
Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát quỹ tài chính, Kiểm soát 
viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởngể 



5. "Giám sát tài chính" là việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra, đánh giá các 
vấn đề về tài chính, chấp hành chính sách pháp luật về tài chính của doanh nghiệp. 

6. "Báo cáo giám sát tài chính " là báo cáo phân tích, đánh giá, cảnh báo các 
vấn đề về tài chính của từng doanh nghiệp. 

7. "Giám sát trực tiếp " là việc kiểm tra, thanh tra trực tiếp tại doanh nghiệp. 
8. "Giám sát gián tiếp" là việc theo dõi và kiểm tra tình hình của doanh 

nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định 
của pháp luật và của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

9. "Giảm sát frước " là việc xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch 
ngắn hạn, dài hạn, dự án đầu tư, phương án huy động vốn, các dự án và phương án 
khác của doanh nghiệp. 

10. "Giám sát trong" là việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, 
dự án của doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan 
đại diện chủ sở hữu trong suốt quá tình triển khai kế hoạch, dự án. 

11. "Giám sát sau " là việc kiếm to kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên 
cơ sở các báo cáo định kỳ, kết quả chấp hành pháp luật của cơ quan đại diện chủ sở 
hữu hoặc điều lệ doanh nghiệp, việc tuân thủ các quy định của pháp luật. 

12. "Giám sát tài chỉnh đặc biệt" là quy trĩnh giám sát đối với các doanh 
nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính cần phải được các cơ quan có thẩm 
quyền theo dõi và chấn chỉnh. 

13. "Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại Người 
quản lý doanh nghiệp" là việc sử dụng các tiêu chí đánh giá để xác định hiệu quả 
hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại Người quản lý doanh nghiệpẻ 

14. "Tiêu chí đánh giá" là hệ thống các chỉ tiêu, chuẩn mực dùng để xác 
định hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại Người quản lý doanh 
nghiệp một cách toàn diện, khách quan. 

Điều 4ẵ Mục đích giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 
doanh nghiệp, xếp loại Người quản lý doanh nghiệp 

1. Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành mục tiêu, 
kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

2. xếp loại doanh nghiệp, xếp loại Người quản lý doanh nghiệp nhằm phân 
loại doanh nghiệp và có các biện pháp khuyến khích, động viên về vật chất, tinh 
thần đối với những doanh nghiệp và Người quản lý doanh nghiệp hoạt động có 
hiệu quả; xử lý kịp thời đối với những doanh nghiệp và Người quản lý doanh 
nghiệp hoạt động yếu kém. 

3. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra biện pháp chấn 
chỉnhễ 
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4. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy 
định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

5. Thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Chương II 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

Điều 5. Chủ thể giám sát 
1. ủy ban nhân dân tỉnh với tư cách là đại diện chủ sở hữu thực hiện giám 

sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh 
nghiệp do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. 

2. Sở Tài chính làm đầu mối, phối họp với các ngành có liên quan giúp ủy 
ban nhân dân tỉnh thực hiện giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, tổng họp báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do ủy 
ban nhân dân tỉnh quyêt định thành lập. 

Điều 6. Căn cứ thực hiện giám sát 

1. Quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp. 

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của doanh 
nghiệp. 

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và năm (05) 
năm của doanh nghiệp, mục tiêu giám sát trong từng thời kỳ do ủy ban nhân dân 
tỉnh xây dựng đối với từng doanh nghiệp. 

4. Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán độc lập và 
được Hội đồng thành viên thông qua; báo cáo tài chính sáu (06) tháng, báo cáo tài 
chính quý, báo cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu 
của ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 

5. Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại doanh nghiệp của các cơ quan 
chức năng đã công bố theo quy định hoặc đã gửi bằng văn bản đến cơ quan đại 
diện chủ sở hữu. 

6. Các thông tin, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Phương thửc giám sát 

1. Giám sát tài chính thực hiện bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám 
sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc 
giám sát trước và giám sát trong nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro về tài chính, 
hạn chế trong quản lý tài chính của doanh nghiệp và có cảnh báo, giải pháp xử lýể 

2. Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật về, 
thanh tra, kiểm tra. 
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Điều 8. Nội dung giám sát 
1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn 
Việc đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp được 

thực hiện theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2015/NĐ-CP theo 
các nội dung sau: 

- Vốn chủ sở hữu: Trong đó: vốn chủ sở hữu theo mã số 410 Bảng cân đối 
kế toán và chi tiết số liệu vốn góp của chủ sở hữu, Quỹ Đầu tư phát triến, nguồn 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản; 

- Tống tài sản; 
- Lợi nhuận sau thuế; 
- Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE), 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA). 
Các chỉ tiêu được lấy từ báo cáo tài chính đã kiểm toán và được Hội đồng 

thành viên thông qua (Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh theo Mau số B01-DN và Mau số B02-DN ban hành theo Thông tư 
số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ 
kế toán doanh nghiệp). 

2. Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 
theo các nội dung sau: 

a) Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư: 
- Đối với các dự án thuộc nhóm A và nhóm B: Báo cáo tổng mức đầu tư và 

nguồn vốn huy động đầu tư của từng dự án; đánh giá về tiến độ thực hiện và tiến 
độ giải ngân dự án so với kế hoạch; quyết toán vốn đầu tư; các vấn đề phát sinh 
liên quan đến sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thu hồi giấy 
phép đầu tư và các quy định khác về quản lý đầu tư; các điều chỉnh về mục tiêu, 
quy mô vốn, tiến độ và chủ đầu tư trong kỳ của các dự án đầu tư; 

- Đối với các dự án còn lại: Báo cáo tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy 
động để đầu tư dự án; thời gian hoàn thành dự án; tiến độ thực hiện dự án so với kế 
hoạch; vướng mắc, tồn tại (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

- Đối với các dự án đầu tư đã đưa vào sử dụng trong kỳ báo cáo cần đánh giá 
hiệu quả mang lại. 

Doanh nghiệp lập báo cáo theo Biểu số 02.A kèm theo Thông tư số 
200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

b) Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: 
- Tính tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư ra ngoài của 

doanh nghiệp; 
- Hiệu quả của việc đàu tư: cổ tức hoặc lợi nhuận được chia trên tổng giá trị 

vốn đầu tư so với cổ tức hoặc lợi nhuận được chia theo Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của doanh nghiệp có vốn góp; 

- Kế hoạch tăng hoặc giảm vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết 
và các khoản đầu tư dài hạn khác; 
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- Tình hình thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành theo Đe án tái cơ 
cấu doanh nghiệp. 

Ngoài các nội dung báo cáo giám sát nêu trên, doanh nghiệp lập báo cáo 
theo Biểu số 02.B kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

c) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu: 
- Tổng số vốn đã huy động trong kỳ báo cáo và lũy kế đến kỳ báo cáo, trong 

đó: Phát hành trái phiếu, vay của các tổ chức tín dụng, vay của các tổ chức và cá 
nhân khác; 

- Tình hình sử dụng vốn huy động, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi 
hoạt động sản xuất kinh doanh, chi mục đích khác; 

- Các khoản bảo lãnh vay vốn đối với các công ty con; công ty liên kết (nếu 
có); tình hình sử dụng và trả nợ đối với các khoản bảo lãnh; 

- Việc sử dụng vốn huy động và hiệu quả mang lại từ việc sử dụng vốn đã 
huy động. 

d) Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh 
toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 

- Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản trong kỷ theo quy 
định của pháp luật; tình hình trích khấu hao tài sản; tình hình thanh lý, nhượng bán 
tài sản; tình hình xử lý hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất; 

- Việc ban hành Quy chế quản lý nợ tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị 
định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh 
nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vôn điêu lệ và tình hình thực hiện quản lý nơ 
theo Quy chế; 

- Tình hình nợ phải thu đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải thu trong 
đó nợ phải thu khó đòi (trích lập dự phòng, xử lý nợ khó đòi trong kỳ báo cáo); 
các khoản thiệt hại nợ phải thu mà chưa được trích lập dự phòng nợ phải thu khó 
đòi (nêu có). Doanh nghiệp báo cáo theo từng khoản nợ phải thu khó đòi; 

- Tình hình nợ phải trả đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải trả trong đó nợ đến 
hạn, nợ quá hạn, khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu. 
Doanh nghiệp báo cáo theo từng khoản nợ phải trả quá hạn và nguyên nhân không 
trả được nợ đúng hạn. 

đ) Phân tích, đánh giá tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. 
3. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
a) về sản lượng sản xuất (hoặc lượng mua vào) trong kỳ, sản lượng tiêu thụ 

(hoặc lượng bán ra) trong kỳ, lượng tồn kho cuối kỳ của một số sản phẩm chủ yếu. 
b) về các chỉ tiêu tài chính: Doanh thu và chi phí phát sinh liên quan đến 

việc tiêu thụ sản phẩm trong kỳ, doanh thu và chi phí hoạt động tài chính, thu nhập 
và chi phí khác, kết quả kinh doanh. So sánh giữa chỉ tiêu thực hiện tại kỳ báo cáo 
với chỉ tiêu kế hoạch năm và chỉ tiêu thực hiện cùng kỳ báo cáo của hai năm trước 
liền kề năm báo cáo. 
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c) về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu: Tỷ 
suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn 
chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA). Chỉ tiêu 
tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu được xác định theo quy định tại 
khoản 2, Điều 12 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. 

Doanh nghiệp lập báo cáo theo Biểu số 02.C kèm theo Thông tư số 
200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

d) Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có), trong đó đánh 
giá kết quả cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích về số lượng và chất lượng, 
doanh thu và chi phí phát sinh liên quan đến cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích 
trong kỳ so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp lập báo cáo 
theo Biểu số 02.D kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

đ) Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong kỳ báo cáo: Doanh nghiệp báo cáo 
giám sát việc cân đối dòng tiền doanh nghiệp tạo ra với nhu cầu cho các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, thanh toán kịp 
thời các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp; đồng thời cập nhật các dự báo về 
lưu chuyến tiền tệ trong tương lai, trong kỳ kế toán tiếp theoẵ 

4. Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của 
doanh nghiệp. 

Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật trong đó đánh giá việc 
tuân thủ và chấp hành các quy định bao gồm các lĩnh vực về đầu tư, quản lý và sử 
dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thuế, thu nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài 
chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác, việc thực hiện kết quả thanh 
tra, kiểm tra theo các nội dung quy định tại khoản 4, Điều 12 Thông tư số 
200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

5. Giải trình của doanh nghiệp đối với các ý kiến đánh giá của doanh 
nghiệp kiếm toán độc lập, ý kiến của Kiếm soát viên, của cơ quan đại diện chủ sở 
hữu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

6ẵ Tình hình thực hiện việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh 
nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết: 
Căn cứ yêu cầu phù họp với từng giai đoạn, Bộ Tài chính sẽ có văn bản đề nghị 
doanh nghiệp báo cáo để thực hiện giám sátẵ . 

7. Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách 
nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, 
Kiếm soát viên, Trưởng Ban kiếm soát các quỹ tài chính tỉnh, người đại diện vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của Bộ luật Lao động. 
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Điều 9. Tổng hợp báo cáo giám sát 

1Ể Căn cứ vào các Báo cáo đánh giá của doanh nghiệp đối với nội dung 
giám sát nêu tại Điều 8 của Quy chế này; Ket quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
tại doanh nghiệp của các cơ quan chức năng đã công bố và các tài liệu khác có 
liên quan, Sở Tài chính lập Báo cáo giám sát tài chính trong đó nhận xét đánh giá 
tình hình tài chính của từng doanh nghiệp theo các nội dung đã nêu tại Điều 8. 
Báo cáo được lập theo các nội dung sau: 

- Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Nhận xét về tình hình thực hiện 
so với ké hoạch, biến động của két quả sản xuất kinh doanh qua các kỳ, tình hình 
quản ỉý chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí quản ỉý; 

- Tình hình tài chính của doanh nghiệp: Nhận xét về khả năng sinh lời, khả 
năng thanh khoản, các chỉ tiêu cân đối nợ và chỉ tiêu hoạt động, sự phù họp của cơ 
cấu tài sản, nguồn vốn; 

- Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản: Nhận xét về tình hình đàu tư vào 
công ty con, công ty liên két, liên doanh và đầu tư dài hạn khác, tình hình đầu tư tài 
sản, tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, tình hình quản lý tài sản, 
công nợ phải thu, công nợ phải trả; 

- Tình hình chấp hành chế độ chính sách: Tình hình tuân thủ và chấp hành 
các quy định về chính sách thuế, về chính sách tiền lương và các chính sách khác; 
tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ công ích: Tình hình cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công ích, doanh thu và chi phí phát sinh liên quan đến cung cấp sản phẩm dịch 
vụ công ích (nếu có); 

- Tình hình thực hiện các kiến nghị trước đó của Chủ sở hữu/Kiểm soát 
viên/Kiểm toán Thanh tra/cơ quan quản ỉý tài chính doanh nghiệp; 

- Tình hình bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. 

2. Trên cơ sở Báo cáo giám sát tài chính tại doanh nghiệp, Sở Tài chính 
tổng họp và lập Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp nhà 
nước trên địa bàn tỉnh trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kèm theo 
Báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp. 

Điều 10ệ Tổ chức giám sát 

1Ế Trách nhiệm của Sở Tài chính 

a) Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch giám sát tài chính (bao 
gồm kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài chính) đối với các doanh nghiệp. Ke hoạch 
giám sát tài chính phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát 
đối với mỗi doanh nghiệp và kế hoạch phải lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan 
theo quy định (nếu có); 

b) Là cơ quan đầu mối thực hiện kế hoạch giám sát các doanh nghiệp; giám 
sát theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của úy ban nhân dân tỉnh; 
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c) Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người 
lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiêm soát viên, Trưởng Ban kiêm soát các 
quỹ tài chính tỉnh, người đại diện vôn nhà nước trong doanh nghiệp có vôn nhà 
nước theo quy định của Bộ luật Lao động; 

d) Thực hiện công khai tài chính doanh nghiệp trên cổng Thông tin điện tử 
tỉnh, doanh nghiệp theo quy định; 

đ) Căn cứ báo cáo kết quả giám sát tài chính của các doanh nghiệp, tổng họp 
báo cáo giám sát tài chính sáu (06) tháng và hàng năm tham mưu ủy ban nhân dân 
tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính. Báo cáo giám sát tài chính sáu (06) tháng trình ủy 
ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 của năm báo cáo và Báo cáo giám sát tài 
chính năm trình trước ngày 15 tháng 5 của năm tiếp theo; 

e) Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh giám sát các doanh nghiệp có dấu hiệu 
mất an toàn tài chính; có trách nhiệm trả lời các kiến nghị, đề xuất của doanh 
nghiệp. 

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp 
a) Lập và gửi kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các báo cáo theo 

quy định của cơ quan có thẩm quyền và ủy ban nhân dân tỉnh để phục vụ cho việc 
giám sát tài chính. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện giám sát trực 
tiếp tại doanh nghiệp; 

b) Khi có cảnh báo của ủy ban nhân dân tỉnh, của cơ quan quản lý tài chính 
doanh nghiệp về những nguy cơ trong tài chính, quản lý tài chính của doanh 
nghiệp phải xây dựng và thực hiện ngay các biện pháp đế ngăn chặn, khắc phục 
các nguy cơ làm cho tình hình tài chính, công tác quản lý tài chính của doanh 
nghiệp tốt lên; 

c) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị của ủy ban 
nhân dân tỉnh, cơ quan tài chính trong các báo cáo giám sát. Trường họp không 
thống nhất với các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị đó, doanh nghiệp có quyền báo 
cáo ý kiến của mình với cơ quan đưa ra chỉ đạo, khuyến nghị. Khi úy ban nhân 
dân tỉnh, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp đưa ra ý kiến cuối cùng thì 
doanh nghiệp có trách nhiệm phải thực hiện các ý kiến đó. Định kỳ hàng quý 
(trước ngày 05 của quỷ sau phải báo cáo kết quả quỷ trước đó, theo biếu mâu 
Phụ lục 1C quy định tại điểm c, khoản 1, Điểu 10, chương II Thông tư số 
219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hoặc theo yêu 
cầu của cơ quan chức năng; 

d) Tự tổ chức giám sát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. Hội đồng thành 
viên (hoặc Chủ tịch công ty) sử dụng bộ máy trong tổ chức của doanh nghiệp đế 
thực hiện việc giám sát này; 

đ) Các doanh nghiệp nộp Báo cáo giám sát tài chính sáu (06) tháng trước 
ngày 10/8 trong năm và báo cáo giám sát tài chính năm trước ngày 30/3 năm sau 
về Sở Tài chính; 
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Riêng đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau thực hiện nộp báo cáo sáu 
(06) tháng và báo cáo năm về giám sát tài chính cho Sở Tài chính cùng thòi điểm 
nộp báo cáo tài chính quy định tại khoản 3, Điều 23 Thông tư số 28/2014/TT-BTC 
ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 
của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

Điều llẽ Trường hợp giám sát tại công ty con, công ty liên kết; giám sát 
vốn của doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài; giám sát tài chính đặc biệt 

1. Sở Tài chính là cơ quan chủ tì, phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh 
tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức giám sát tại công ty con, công ty liên kết; 
giám sát vốn của doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài; giám sát tài chính đặc biệt. 

Theo đó, trong quá trình giám sát tài chính, nếu nhận thấy các doanh nghiệp 
cần phải thực hiện giám sát tại công ty con, công ty liên kết; giám sát vốn của 
doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài; giám sát tài chính đặc biệt, Sở Tài chính chủ 
động tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch giám sát cụ thể. 

2. Đối tượng, nội dung, phương thức, tổ chức giám sát thực hiện theo Mục 
2, Mục 3, Mục 4 Chương III Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của 
Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Chương III 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐOI VỚI DOANH NGHIỆP 

CÓ VÓN NHÀ NƯỚC 

Điều 12. Chủ thể giám sát 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chức năng giám sát thông qua 
Người đại diện đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên có vốn góp của Nhà nước. 

2. Cơ quan tài chính 

Sở Tài chính là đầu mối giúp ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo giám 
sát đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 13. Nội dung giám sát 

1. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

a) Thông tin chung về doanh nghiệp có vốn góp: Các thông tin cớ bản; vón 
điều lệ; Vốn thực góp đến thời điểm báo cáo (về giá trị, tỷ lệ nắm giữ); Cơ cấu 
quản trị của doanh nghiệp (Thành phần Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; 
Ban kiểm soát; Ban điều hành; Người đại diện theo pháp luật); Ngành nghề kinh 
doanh; 

b) Thông tin về người đại diện (số lượng người đại diện, danh sách người 
đại diện); 

c) Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 
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d) Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh 
nghiệp theo các nội dung sau: 

- Hoạt động đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra 
ngoài doanh nghiệp (nguồn vốn huy động gắn với dự án đầu tư, tiến độ thực hiện 
dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư); tình hình đầu tư và huy động vốn để 
đầu tư vào các dự án đầu từ hình thành tài sản cố định và xây dựng cơ bản; đánh 
giá tiến độ thực hiện dự án/kế hoạch; các vấn đề phát sinh; điều chỉnh mục tiêu; 
hiệu quả mang lại; 

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu; 
- Tình hỉnh quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán 

nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; 

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. 

đ) Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận 
sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận 
trên tổng tài sản (ROA); 

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

e) Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà 
nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp (Tỷ lệ cổ tức được chia, giá 
trị, số cổ tức thực nhận trong năm báo cáo). 

g) Vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. 

2. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ 

a) Thông tin chung về doanh nghiệp: vốn điều lệ; vốn thực góp đến thời điểm 
báo cáo (trong đó, vốn góp của Nhà nước, tỷ lệ nắm giữ); Người đại diện/Người 
quản lý. 

b) Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

c) Giám sát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; 

d) Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Kết quả hoạt động kinh 
doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất 
lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA); 

đ) Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà 
nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp. 

e) Cổ tức/lợi nhuận được chia của năm báo cáo (Theo Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông: số tiền, tỷ lệ cổ tức được chia). 

g) Cổ tức/lợi nhuận thực nhận trong năm báo cáo. 

Điều 14. Phương thức giám sát 
1. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Việc 

giám sát tài chính thực hiện gián tiếp thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc 
theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu do Người đại diện vốn nhà nước tại 
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doanh nghiệp báo cáo. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 
quản lý tài chính doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo Người đại 
diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Ban Kiểm soát doanh nghiệp thực 
hiện kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát 
triển vốn của doanh nghiệp. 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm cuối cùng về giám sát doanh 
nghiệp, Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cá nhân được cơ quan đại 
diện chủ sở hữu giao thực hiện giám sát doanh nghiệp và chỉ chịu trách nhiệm đối 
với những việc được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao. 

2. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ: 
Việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
thực hiện gián tiếp thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp. 

Điều 15. Chế độ báo cáo giám sát tài chính 

1. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

a) Báo cáo giám sát tài chính: 

Định kỳ sáu (06) tháng và hàng năm, Người đại diện vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung quy định tại khoản 1, Điều 
13 Quy chế này và gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp. 

Thời gian gửi báo cáo giám sát tài chính sáu (06) tháng trước ngày 30/6 ừong 
năm và báo cáo giám sát tài chính năm trước ngày 30/3 năm sau về Sở Tài chính. 

b) Báo cáo kết quả giám sát tài chính: 

Căn cứ báo cáo giám sát của Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 
ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp chuyển 
đổi, cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
thành lập và giao Sở Tài chính tổng hợp kết quả giám sát tài chính và gửi về Bộ 
Tài chính trước ngày 31/7 của năm báo cáo đôi với báo cáo sáu (06) tháng và trước 
ngày 31/5 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm. 

2ễ Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ 

a) Báo cáo giám sát tài chính: 

Định kỳ hàng năm, Người đại diện lập báo cáo giám sát tài chính theo các 
nội dung quy định tại khoản 2, Điêu 13 Quy chê này và gửi cơ quan đại diện 
chủ sở hữu. Thời gian gửi báo cáo giám sát tài chính năm trước ngày 30/3 năm sau 
về Sở Tài chính. 

b) Báo cáo kết quả giám sát tài chính: 
Căn cứ báo cáo giám sát của Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 

cơ quan đại diện chủ sở hữu tổng hợp Báo cáo kết quả giám sát tài chính và gửi Bộ 
Tài chính trước ngày 31/5 năm tiếp theo để Bộ Tài chính tông hợp báo cáo Chính 
phủ vê hiệu quả sử dụng vôn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quôc. 
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Điều 16. Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước 
Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả đầu tư vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước 
để xem xét việc tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư hay thoái vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp này; đồng thời làm căn cứ đánh giá, khen thưởng đối với Người đại 
diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, giao 
nhiệm vụ cho Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm tiếp theo. 

Chương IV 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIẸP • • 

Điều 17. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
lế Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: 
a) Tiêu chí 1. Tổng doanh thu: Tiêu chí này được xác định tại Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh (Mau số B02 - DN ban hành theo Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) bao gồm Doanh 
thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) + Doanh thu hoạt động tài 
chính (Mã số 21) + Thu nhập khác (Mã số 31). 

b) Tiêu chí 2. Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu: 

- Lợi nhuận sau thuế: Bao gồm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và 
lọi nhuận khác sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi 
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Chỉ tiêu này được xác định tại Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh - Mã số 60 (Mầu số B02 - DN ban hành theo 
Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); 

- Tỷ suất lọi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu được tính bằng tỷ lệ giữa 
lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân trong năm của doanh nghiệp; 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại doanh nghiệp được xác định tại Bảng cân 
đối kế toán (Mầu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) bao gồm: vốn đầu tư của chủ sở hữu 
(Mã số 411), Quỹ Đầu tư phát triển (Mã số 418), Nguồn vốn đầu tư xâỵ dựng cơ 
bản (Mã số 422). vốn chủ sở hữu bình quân năm được xác định bằng tống số dư 
vốn chủ sở hữu cuối mỗi quý chia cho 4 quý; 

Trường hợp tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp chưa 
thực hiện phân phối trích lập các quỹ thì khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động 
doanh nghiệp phải cộng thêm số trích lập của Quỹ đầu tư phát triển theo quy định 
tại khoản 3, Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính 
phủ vào chỉ tiêu vốn chủ sở hữu để làm căn cứ xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
chủ sở hữuẻ 

c) Tiêu chí 3. Nợ phải trả quá hạn, khả năng thanh toán nợ đến hạn: 
- Nợ phải trả quá hạn: Là các khoản nợ đã quá thời hạn cam kết thanh toán 

cho các chủ nợ. Việc xác định nợ phải trả quá hạn căn cứ vào thời hạn thanh toán 
ghi trên khế ước vay nợ, họp đồng kinh tế hoặc các chứng từ cam kết khác; 
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- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: Khả năng thanh toán nợ đến hạn của 
doanh nghiệp là khả năng thanh toán hiện thời được xác định bằng tỷ lệ giữa tài 
sản ngắn hạn hiện có so với nợ ngắn hạn và được tính toán theo công thức sau: 

, Tài sản ngắn han 
Khả năng thanh toán nơ đên han = = y— 

ệ Nợ ngắn hạn 

Trong đó: 

+ Tài sản ngắn hạn được xác định theo số dư cuối kỳ (Mã số 100 Bảng cân 
đối kế toán - Mau số BO 1 - DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); 

+ Nợ ngắn hạn được xác định theo số dư cuối kỳ (Mã số 310 Bảng cân đối 
kế toán - Mau số B01 - DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); 

Riêng đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau, ngoài việc đánh giá ứieo 
tiêu chí này (Nợ phải trả quá hạn, khả năng thanh toán nợ đến hạn) còn đánh giá 
tiêu chí Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Thông 
tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

d) Tiêu chí 4. Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp, thuế, thu nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài chính, báo cáo 
giám sát tài chính và báo cáo khác, việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra. 

- Việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật là chấp hành đúng quy định, 
không có những hành vi thực hiện sai, bỏ sót, thực hiện không đầy đủ, không kịp 
thời hoặc không thực hiện; 

- Những hành vi vi phạm bao gồm hành vi của tổ chức, cá nhân dưới danh 
nghĩa tổ chức hoặc của Người quản lý doanh nghiệp tại doanh nghiệp gây ra. 

đ) Tiêu chí 5. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích. 

- Thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích là việc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh hoặc sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công theo chính 
sách của Nhà nước thông qua hình thức đấu thầu hoặc nhận đặt hàng hoặc nhận 
nhiệm vụ Nhà nước giao. Việc đánh giá chỉ tiêu này căn cứ vào mức độ hoàn thành 
về sản lượng và chất lượng sản phẩm; 

- Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động, chuyên ngành, tính đặc thù, cơ quan đại 
diện chủ sở hữu đưa ra các tiêu chí đánh giá cho phù họp. 

2. Các tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều này được xác định và tính toán từ 
số liệu trong các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của doanh nghiệp. 

Các tiêu chí 1, 2, 4 và tiêu chí 5 quy định tại khoản 1, Điều này khi tính toán 
được xem xét, loại trừ các yếu tố tác động: 

- Do nguyên nhân khách quan như: Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến 
tranh và các nguyên nhân bất khả kháng khác; 

13 



- Do đầu tư mở rộng phát triển sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong hai năm đầu kế từ 
năm đưa công trình đầu tư vào sử dụng; 

- Do Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm do Nhà nước định giá) làm 
ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp hoặc phải thực hiện các mục tiêu kinh 
tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

3. Đối với doanh nghiệp được thành lập và thực tế hoạt động thường xuyên 
ổn định và chủ yếu là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, việc xếp loại doanh 
nghiệp căn cứ từng tiêu chí 1, 3, 4 và tiêu chí 5 quy định tại khoản 1, Điều này. 

Điều 18. Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh 
nghiệp 

Việc đánh giá kêt quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp thực hiện 
theo quy định tại khoản 4, Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, trong đó: 

1. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

2. Mức độ hoàn thành chỉ tiêu Nhà nước giao về tỷ suất lợi nhuận sau thuế 
trên vốn chủ sở hữu: Là tỷ lệ hoàn thành đạt, vượt hoặc thấp hơn tỷ suất lợi nhuận 
sau thuế trên vốn chủ sở hữu do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao đầu năm kế 
hoạch và không được điều chỉnh ừong suốt kỳ thực hiện (trừ các trường hợp bất 
khả kháng lớn). Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, căn 
cứ mức độ hoàn thành kế hoạch về sản lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo 
đảm tiêu chuẩn quy định. 

3ệ Két quả phân loại doanh nghiệp là kết quả do cơ quan đại diện chủ sở hữu 
thẩm định và công bố. 

Điều 19. Căn cứ đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 
1. Kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài 

chính hàng năm của doanh nghiệp. 
2. Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ sáu (06) tháng, hàng năm. 
3. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng, hàng nămế 

4. Kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp. 
5. Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu 

tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. 
Điều 20. Phương thức đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp 
a) Tiêu chí 1: Tổng doanh thu 
- Doanh nghiệp xếp loại A khi tổng doanh thu thực hiện bằng hoặc cao hơn 

kế hoạch được giao; 
- Doanh nghiệp xếp loại B khi tổng doanh thu thực hiện thấp hơn nhưng tối 

thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao; 
- Doanh nghiệp xếp loại c khi tổng doanh thu thực hiện đạt dưới 90% kế 

hoạch được giao; 
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b) Tiêu chí 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 

- Doanh nghiệp xếp loại A khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; 

- Doanh nghiệp xếp loại B khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao; 

- Doanh nghiệp xếp loại c khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
đạt dưới 90% so với kế hoạch được giao; 

- Đối với những doanh nghiệp có lỗ kế hoạch: Nếu lỗ thực hiện thấp hơn lỗ 
kế hoạch: xếp loại A; Nếu 1() thực hiện bằng lỗ kế hoạch: xếp loại B; Nếu lỗ thực 
hiện cao hơn lô kê hoạch: Xêp loại c. Trường họp do thực hiện tăng thêm nhiệm 
vụ được loại trừ khi xác định chỉ tiêu lỗ thực hiện so với lỗ kế hoạch được giao. 

c) Tiêu chí 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn 

- Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh 
toán nợ đến hạn lớn hơn 1: xếp loại A; 

- Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh 
toán nợ đến hạn từ 0,5 đến 1: xếp loại B; 

- Doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn hoặc hệ số khả năng thanh toán nơ 
đến hạn nhỏ hơn 0,5: xếp loại c. 

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, cơ quan đại diện chủ 
sở hữu xem xét quyết định hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn cho phù họp với 
đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp để làm căn cứ xép loại chỉ tiêu này. 

d) Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành 

- Doanh nghiệp không có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi phạm cơ 
chế, chính sách một trong những lĩnh vực đã nêu tại khoản 4, Điều 12 Thông tư số 
200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở về 
việc thực hiện cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhưng chưa đến mức 
bị xử phạt hành chính: xếp loại A. 

- Doanh nghiệp vi phạm một trong các trường họp sau đây thì xếp loại B: 

+ Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở 01 lần bằng 
văn bản về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài 
chính và các báo cáo khác không đúng quy định, không đúng hạn; 

+ Bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức 
cảnh cáo hoặc phạt tiền (số tiền từng lần bị xử phạt dưới 10.000.000 đồng) phát 
sinh trong năm tài chính thực hiện việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp vi phạm một trong các trường họp sau đây thì xếp loại C: 

+ Không nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài 
chính và các báo cáo khác theo quy định hoặc nộp báo cáo không đúng quy định, 
đúng thời hạn bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn 
bản từ 02 lần trở lên; 
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+ Bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng các hình 
thức khác (ngoài hình thức cảnh cáo) hoặc bị phạt tiền (số tiền bị xử phạt một lần 
từ 10.000.000 đông trở lên) trong năm tài chính thực hiện việc đánh giá xêp loại 
doanh nghiệp; 

+ Người quản lý điều hành doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong 
quá ừình thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 

đ) Tiêu chí 5: Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 

- Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng với chất 
lượng sản phẩm hoặc dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định: xếp loại A; 

- Hoàn thành tối thiểu 90% kế hoạch về sản lượng với chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định: xếp loại B; 

- Hoàn thành dưới 90% kế hoạch về sản lượng hoặc chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ không bảo đảm tiêu chuẩn quy định: xếp loại c. 

Điều 21. Tổng hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp 

1. Kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp được phân loại: Doanh nghiệp 
xếp loại A, doanh nghiệp xếp loại B, doanh nghiệp xếp loại c theo mức độ hoàn 
thành các chỉ tiêu đánh giá do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao cho từng doanh 
nghiệp. 

a) Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, căn cứ kết quả phân loại cho 
từng tiêu chí 1, 2, 3 và tiêu chí 4 quy định tại khoản 1, Điều 17 Quy chế này để xếp 
loại cho từng doanh nghiệp như sau: 

- Doanh nghiệp xếp loại A khi không có tiêu chí xếp loại c, trong đó tiêu chí 
2 và tiêu chí 4 được xếp loại A; 

- Doanh nghiệp xếp loại c khi có tiêu chí 2 xếp loại c hoặc có tiêu chí 2 xếp 
loại B và 3 tiêu chí còn lại xếp loại C; 

- Doanh nghiệp xếp loại B là doanh nghiệp còn lại không được xếp loại A 
hoặc loại c. 

b) Đối với doanh nghiệp được thành lập và thực tế hoạt động thường xuyên 
ổn định và chủ yếu là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thì căn cứ kết quả xếp 
loại cho từng tiêu chí 1, 3, 4 và tiêu chí 5 quy định tại khoản 1, Điều 17 Quy chế 
này để xếp loại cho từng doanh nghiệp như sau: 

- Doanh nghiệp xếp loại A khi không có tiêu chí xếp loại c và có tiêu chí 4 
và tiêu chí 5 xếp loại A; 

- Doanh nghiệp xếp loại c khi có tiêu chí 5 xếp loại c hoặc có tiêu chí 5 xếp 
loại B và 3 tiêu chí còn lại xếp loại C; 

- Doanh nghiệp xếp loại B là doanh nghiệp còn lại không được xếp loại A 
hoặc loại c. 
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2. Phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp: 
a) Doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 

của Nhà nước nhỏ hơn 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp thì xếp loại doanh 
nghiệp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều này; 

b) Doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 
của Nhà nước lớn hơn hoặc bằng 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp thì xếp 
loại doanh nghiệp theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều này. 

Điều 22Ế Tổng hợp kết quả xếp loại Người quản lý doanh nghiệp 
Kết quả đánh giá và xếp loại Người quản lý doanh nghiệp được phân loại: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ: 
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi: 
- Thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý 

doanh nghiệp; 
- Đạt hoặc vượt chỉ tiêu cơ quan đại diện chủ sở hữu giao về tỷ suất lợi 

nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu; đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích: Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng 
với chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định; 

- Doanh nghiệp xếp loại A. 
2. Không hoàn thành nhiệm vụ nếu thuộc một trong những trường hợp sau: 
- Không thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá do kết quâ hoạt động của Người 

quản lý doanh nghiệp; 
- Hoàn thành dưới 90% chỉ tiêu cơ quan đại diện chủ sở hữu giao về tỷ suất 

lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu; đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích: Hoàn thành dưới 90% kế hoạch về sản lượng hoặc chất lượng 
sản phấm, dịch vụ không bảo đảm tiêu chuẩn quy định; 

- Doanh nghiệp xếp loại Cế 

3. Hoàn thành nhiệm vụ: Các trường hợp còn lại. 
Điều 23Ế Chế độ báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp 
1. Đối với doanh nghiệp 
Căn cứ các chỉ tiêu xép loại doanh nghiệp được quy định tại Quy chế này và 

các văn bản pháp luật có liên quan, hàng năm các doanh nghiệp tự thực hiện đánh 
giá và xếp loại; gửi báo cáo đánh giá, xếp loại cho ủy ban nhân dân tỉnh (thông 
qua Sở Tài chính thẩm định) để công bố xếp loại cho doanh nghiệp. 

Báo cáo xếp loại doanh nghiệp của năm trước phải gửi trước ngày 30/4 của 
năm tiếp theo. 

2. Đối với ủy ban nhân dân tỉnh 
Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành thẩm định và 

tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh: 
a) Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp do ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định thành lập. 
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b) Lập Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và kết quả xếp loại doanh, 
tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích được giao của các doanh nghiệp nhà nước 
gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính trước ngày 31/5 của năm tiếp theo. 

c) Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp trước ngày 30/6 hàng năm. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN • • 

Điều 24. Trách nhiêm tổ chức thưc hiên 
• • • 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan 
hướng dẫn, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Người quản lý 
doanh nghiệp và Người quản lý vốn nhà nước chịu ữách nhiệm thi hành Quy chế này. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng 
mắc, các đon vị, doanh nghiệp phản ảnh về Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành 
và tình hình thực tế của địa phươngễ/. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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