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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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     Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2016

QUYẾT 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
UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 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 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 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 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 
năm 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 tại Công văn số 1497/STC-TCDN ngày 
19 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT 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 UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà 
nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
          KT. CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH 
        Trần Văn Miên



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 UBND thành phố Đà Nẵng 
làm đại diện chủ sở hữu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm  2016 
của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I  
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến giám sát tài chính và đánh 
giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 
do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu; trách nhiệm, cơ chế phối hợp 
và chế độ thông tin, báo cáo giữa UBND thành phố với các cơ quan liên quan và doanh 
nghiệp, người đại diện tại doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu.

2. Quy chế này áp dụng đối với UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Tài chính; doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước mà UBND thành phố Đà 
Nẵng là cơ quan đại diện chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do UBND thành 
phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu.

3. Việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
87/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật về xổ số; trường hợp quy định của pháp luật 
về xổ số khác quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản 
hướng dẫn thì áp dụng quy định của pháp luật về xổ số.

4. Các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được loại 
trừ khoản lỗ do tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ảnh hưởng đến việc đánh giá 
mức độ bảo toàn vốn, xếp loại doanh nghiệp, xếp loại người quản lý, xét khen thưởng 
doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp theo qui định tại Thông tư số 14/2016/TT-
BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính khi 
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các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, đảm bảo anh sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu là Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng được Chính 
phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh 
nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và thực hiện quyền, trách 
nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 

2. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ.

3. Người quản lý doanh nghiệp bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành 
viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó 
Giám đốc, Kế toán trưởng.

4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là cá nhân được 
UBND thành phố Đà Nẵng ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm 
của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần 
theo quy định của pháp luật.

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. Báo cáo kết quả giám sát tài chính là báo cáo tổng hợp kết quả công tác giám 
sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu.

8. Giám sát trực tiếp là việc kiểm tra, thanh tra trực tiếp tại doanh nghiệp.

9. 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.

10. Giám sát trước 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.

11. 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 trình triển khai kế hoạch, dự án.



12. Giám sát sau là việc kiểm tra 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.

13. Giám sát tài chính đặc biệt là quy trình 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.

14. Tiêu chí đánh giá là hệ thống các chỉ tiêu, chuẩn mực dùng để đánh giá hiệu 
quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp.

Điều 3. Mục đích của việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp

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

2. Giúp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu 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 chỉnh.

3. Thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà 
nước.

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.

Chương II  
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

Mục 1
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI 

DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC 

Điều 4. Nội dung giám sát

1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.

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, gồm: Nguồn vốn huy động, 
tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư;



b) Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp;

c) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu;

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;

đ) Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

3. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

a) Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch;

b) 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);

c) Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

d) Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

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

5. Giám sát 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.

6. Giám sát việc 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, Kiểm 
soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phương thức 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 lý.

2. Việc kiểm tra, thanh tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh tra.

Điều 6. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm lập Báo cáo đánh 
giá tình hình tài chính theo nội dung qui định và mẫu biểu nêu tại Khoản 2, Điều 5 
Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và gửi về Sở Tài chính trước ngày 
15 tháng 7 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 31 tháng 3 năm 
tiếp theo (đối với báo cáo năm).



2. Căn cứ Báo cáo đánh giá của doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều này và các 
tài liệu có liên quan theo qui định tại Điều 10 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ, Sở Tài chính kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp và dự thảo 
Báo cáo giám sát tài chính đối với từng doanh nghiệp trong đó nhận xét, đánh giá theo 
các nội dung nêu tại Điều 4 Quy chế này; nêu đề xuất, kiến nghị đối với từng doanh 
nghiệp (nếu có); tổng hợp và lập Báo cáo giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp 
do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu kèm theo Biểu số 03 (ban hành kèm 
Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính); gửi UBND thành phố trước ngày 
trước ngày 25 tháng 7 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 
tháng 5 năm tiếp theo (đối với báo cáo năm).

3. Trên cơ sở dự thảo Báo cáo giám sát tài chính (tổng hợp và của từng doanh 
nghiệp), UBND thành phố xem xét, duyệt ký gửi Bộ Tài chính (kèm Báo cáo giám sát 
tài chính của từng doanh nghiệp) trước ngày trước ngày 31/7 của năm báo cáo (với báo 
cáo 6 tháng) và trước ngày 31/5 năm tiếp theo (với báo cáo năm).

Mục 2

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC NẮM 
GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 7. Nội dung giám sát

1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

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

a) 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);

b) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu;

c) 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;

d) Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

3. Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

a) 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);

b) Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.



4. 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.

5. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do 
Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.

Điều 8. Phương thức giám sát

1. 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. Việc giám sát tài chính được 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 Sở Tài chính tham 
mưu đề xuất trên cơ sở báo cáo của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm cuối cùng về giám sát doanh 
nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng 
mất an toàn về tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm kịp thời tham mưu cho cơ quan 
đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện thực hiện các quyền của cổ đông theo quy 
định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, người đại diện lập báo cáo giám sát tài chính theo 
các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 200/2015/TT-BTC gửi Sở Tài 
chính và UBND thành phố; thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 15 tháng 7 của năm báo 
cáo (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo (đối với báo cáo 
năm).

2. Căn cứ báo cáo của người đại diện, Sở Tài chính kiểm tra, thực hiện giám sát, 
đánh giá và tổng hợp kết quả giám sát tài chính theo nội dung qui định tại Điều 7 Quy 
chế này; đồng thời báo cáo đề xuất rõ có tiếp tục đầu tư hay thoái vốn, gửi UBND thành 
phố trước ngày 25 tháng 7 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 
tháng 5 năm tiếp theo (đối với báo cáo năm) để UBND thành phố xem xét duyệt ký gửi 
Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo đối với báo cáo 06 tháng và trước 
ngày 31 tháng 5 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

3. Ngoài nội dung về báo cáo giám sát tài chính, người đại diện có trách nhiệm 
thực hiện thông tin, báo cáo theo qui định hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng 
tại Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh 
nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu.



Mục 3

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC NẮM 
GIỮ KHÔNG QUÁ 50% VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 10. Nội dung giám sát

1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

2. Giám sát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động;

3. 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);

4. 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.

Điều 11. Phương thức giám sát

1. Việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp được thực hiện gián tiếp thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng 
mất an toàn về tài chính, mất vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp, Sở Tài chính có trách 
nhiệm kịp thời tham mưu cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện thực hiện 
các quyền của cổ đông theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp năm 2014.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ hàng năm, người đại diện lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội 
dung quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 200/2015/TT-BTC gửi Sở Tài chính và 
UBND thành phố và trước ngày 31 tháng 3.

2. Căn cứ báo cáo của người đại diện, Sở Tài chính kiểm tra, thực hiện giám sát, 
đánh giá và tổng hợp kết quả giám sát tài chính theo nội dung qui định tại Điều 10 Quy 
chế này đồng thời báo cáo đề xuất rõ có tiếp tục đầu tư hay thoái vốn và gửi UBND 
thành phố trước ngày 10 tháng 5 để UBND thành phố xem xét, duyệt ký gửi Bộ Tài 
chính trước ngày 31 tháng 5.

3. Ngoài nội dung về báo cáo giám sát tài chính, người đại diện có trách nhiệm 
thực hiện thông tin, báo cáo theo qui định hiện hành của UBND thành phố tại Quy chế 
quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do 
UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu.



Mục 4

GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 
CÓ DẤU HIỆU MẤT AN TOÀN TÀI CHÍNH

Điều 13. Xem xét, quyết định giám sát tài chính đặc biệt

1. Khi doanh nghiệp có các dấu hiệu mất an toàn tài chính theo qui định tại Điều 
24 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
doanh nghiệp và các cơ quan liên quan báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định 
đưa doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt hay tiếp tục thực hiện giám sát 
theo Mục 1 Quy chế này.

2. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính, UBND thành phố xem xét có Quyết định 
giám sát tài chính đặc biệt đối với doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Khoản 1, 
Điều 25 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 14. Quy trình xử lý đối với doanh nghiệp thuộc diện giám sát tài chính 
đặc biệt

1. Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh 
nghiệp thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt lập phương án khắc phục, phương án cơ 
cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh và tài chính, gửi UBND thành phố và Sở Tài 
chính trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có Quyết định giám sát tài chính đặc biệt.

2. Sở Tài chính:

a) Phối hợp doanh nghiệp tiến hành phân tích, đánh giá các nguyên nhân chính 
dẫn đến khả năng mất an toàn tài chính của doanh nghiệp.

b) Phối hợp doanh nghiệp xây dựng phương án khắc phục các khó khăn tài chính 
của doanh nghiệp. 

c) Kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND thành phố phê duyệt phương án cơ cấu 
lại của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
phương án của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp cần cơ cấu lại tổ chức, 
hoạt động kinh doanh, tài chính.

Phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại phải quy định rõ đơn vị, cá nhân 
chịu trách nhiệm triển khai; kết quả cụ thể khi hoàn thành phương án; thời hạn bắt đầu 
và dự kiến hoàn thành; các điều kiện cần và đủ để triển khai phương án và nhu cầu hỗ 
trợ trong phạm vi quy định của pháp luật (nếu có).

d) Tham mưu đề xuất UBND thành phố thuê tư vấn giúp nghiên cứu và đánh giá 
phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết. 
Chi phí thuê tư vấn được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.



e) Tham mưu UBND thành phố quy định tần suất báo cáo, các tiêu chí giám sát 
và cơ chế phản hồi thông tin giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp và các 
bên liên quan khác (nếu cần).

g) Tham mưu, giúp UBND thành phố giám sát doanh nghiệp thực hiện phương 
án đã được phê duyệt.

h) Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan phân tích, đánh 
giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tài chính, điều hành sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp để tham mưu cho UBND thành phố đưa ra ý kiến chỉ đạo đối 
với doanh nghiệp.

3. UBND thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trong thời hạn 
không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án do Sở Tài chính kiểm 
tra, đề xuất trong trường hợp doanh nghiệp cần cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh, 
tài chính.

4. Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố tổ chức kiểm 
tra hoặc chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức kiểm tra doanh nghiệp nhằm đánh giá tính trung 
thực, chính xác về các chỉ tiêu trong các báo cáo của doanh nghiệp; công tác quản lý 
điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành doanh nghiệp; công tác quản lý sản 
xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và các nguồn lực khác của doanh nghiệp.

Việc kiểm tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 
Kết thúc kiểm tra phải có báo cáo, kết luận về những nội dung kiểm tra và đưa ra những 
khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại 
mà doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài 
chính theo phương án cơ cấu lại, phương án khắc phục thì doanh nghiệp phải báo cáo 
cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp 
theo quy định.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp doanh nghiệp và các cơ quan liên quan:

a) Tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý 
trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện các yêu cầu của UBND thành phố và cơ 
quan tài chính mà kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của 
doanh nghiệp vẫn không được cải thiện.

b) Tham mưu UBND thành phố xem xét ban hành quyết định kết thúc giám sát 
tài chính đặc biệt khi doanh nghiệp đã phục hồi, không còn các dấu hiệu mất an 
toàn tài chính và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo giám sát theo quy định. 

Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo



Doanh nghiệp báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính theo tần suất đã được 
UBND thành phố quy định về các chỉ tiêu giám sát được phê duyệt trong phương án 
khắc phục, phương án cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh 
nghiệp; mẫu biểu báo cáo thực hiện như đối với các doanh nghiệp khác theo quy định 
tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, XẾP LOẠI
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 16. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

a) Doanh thu.

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

c) Nợ phải trả quá hạn, khả năng thanh toán nợ đến hạn.

d) Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo 
cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính.

e) Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp 

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

b) Mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
vốn chủ sở hữu (đạt, vượt hoặc thấp hơn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
do UBND thành phố giao)

c) Kết quả xếp loại doanh nghiệp (kết quả do Sở Tài chính thẩm định, báo cáo 
đề xuất UBND thành phố phê duyệt và công bố);

d) Mức độ hoàn thành kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (đối với 
doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích).

Điều 17. Giao chỉ tiêu đánh giá

1. Doanh nghiệp gửi UBND thành phố, Sở Tài chính, cơ quan quản lý chuyên 
ngành Kế hoạch tài chính hàng năm do Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty) phê 
duyệt (sau khi đã được Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo đề xuất UBND thành phố có ý 
kiến chính thức bằng văn bản).



2. Căn cứ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quy định 
tại Khoản 1, Điều 16 Quy chế này và đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan 
quản lý chuyên ngành có ý kiến gửi Sở Tài chính thẩm tra, tổng hợp, báo cáo đề xuất 
UBND thành phố quyết định giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cho từng doanh nghiệp.

a) Đối với 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 chỉ tiêu xếp loại 
doanh nghiệp gồm các chỉ tiêu a, b, c, d theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy chế 
này; trong đó chỉ tiêu doanh thu và kết quả kinh doanh phải quy định bằng số liệu cụ 
thể. 

b) Đối với 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 chỉ tiêu 
xếp loại doanh nghiệp gồm chỉ tiêu a, c, d, e theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy 
chế này; tiêu chí về thực hiện các hoạt động công ích và các nghĩa vụ đặc biệt phải 
được giao kế hoạch theo các chỉ tiêu số lượng, giá trị và chất lượng.

3. Các chỉ tiêu đánh giá phải được quy định và giao cho doanh nghiệp trước ngày 
30 tháng 4 của năm kế hoạch và không được điều chỉnh trong suốt thời kỳ thực hiện 
(trừ các trường hợp bất khả kháng lớn).

Điều 18. Tính toán, xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

Các tiêu chí quy định tại Điều 16 Quy chế này được xác định và tính toán theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và hướng 
dẫn tại Điều 12 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 19. Phương thức đánh giá

1. Căn cứ đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp

a) Kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính 
hằng năm của doanh nghiệp;

b) Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ sáu (06) tháng, hằng năm;

c) Báo cáo tài chính sáu (06) tháng, hằng năm. Trong đó, đối với báo cáo tài 
chính năm phải được kiểm toán. Trường hợp cơ quan kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại 
trừ một số vấn đề làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì doanh nghiệp phải có 
trách nhiệm giải trình cụ thể bằng văn bản gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND thành 
phố xem xét quyết định giữ nguyên hay điều chỉnh số liệu về kết quả kinh doanh tại 
báo cáo tài chính. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình và thuyết minh rõ trong văn bản lấy ý kiến tham gia của Bộ Tài chính về việc 
xếp loại doanh nghiệp. 



d) Kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp;

e) 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.

2. Việc đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở so sánh 
giữa kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được UBND thành phố giao với kết quả thực hiện.

3. Phương pháp đánh giá đối với từng chỉ tiêu được thực hiện theo Điều 14 
Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4. Tổng hợp xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 
số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ; xếp loại người quản lý doanh nghiệp được thực 
hiện theo Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 20. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Doanh nghiệp căn cứ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định 
tại Quy chế này và các chỉ tiêu do UBND thành phố giao, tự đánh giá và xếp loại doanh 
nghiệp, lập và gửi Báo cáo đánh giá và xếp loại hằng năm (theo Biểu số 05.A và Biểu 
số 05.B quy định kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) gửi Sở 
Tài chính trước ngày 31/3/2015.

2. Trước ngày 10 tháng 5 hằng năm, Sở Tài chính thẩm định, lập Báo cáo đánh 
giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các doanh nghiệp, tình hình thực hiện nhiệm vụ 
công ích được giao của các doanh nghiệp trình UBND thành phố xem xét duyệt ký gửi 
Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 5.

3. UBND thành phố công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 
6 hằng năm; phương thức công khai được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của 
doanh nghiệp nhà nước.

Chương IV  
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Khen thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp

1. Hằng năm, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, người quản lý doanh 
nghiệp được xét chi thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo qui định 
tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mức trích lập và sử dụng Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, thẩm 
quyền quyết định mức thưởng cho người quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định 



tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 219/2015/ TT-BTC 
của Bộ Tài chính.

Điều 22. Xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật

Việc xử lý vi phạm, hình thức kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp, Người 
đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh 
nghiệp nhà nước được thực hiện theo Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Chương V  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan có trách 
nhiệm tuân thủ và tổ chức thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện 
giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tổng hợp báo 
cáo kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại 
diện chủ sở hữu, có trách nhiệm:

a) Lập kế hoạch giám sát tài chính (gồm kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài chính); 
tham mưu UBND thành phố chỉ đạo doanh nghiệp có giải pháp kịp thời ngăn chặn, 
khắc phục các rủi ro, yếu kém, đưa ra các biện pháp chấn chỉnh và xử lý sai phạm về 
quản lý tài chính của doanh nghiệp.

b) Tiếp nhận tài liệu, báo cáo giám sát, đánh giá của doanh nghiệp, kiểm tra, báo 
cáo đề xuất UBND thành phố và tổng hợp dự thảo văn bản báo cáo kết quả giám sát 
đánh giá định kỳ trình UBND thành phố duyệt ký gửi Bộ Tài chính.

c) Xây dựng các tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp. Trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và 
kết quả đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp định kỳ hằng năm, 
báo cáo đề xuất UBND thành phố việc tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư hay thoái vốn 
tại các doanh nghiệp; đồng thời làm căn cứ đề xuất đánh giá, khen thưởng người đại 
diện phần vốn và đề xuất giao kế hoạch, nhiệm vụ hằng năm cho người đại diện vốn 
nhà nước tại các doanh nghiệp.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện chức năng quản quản lý nhà nước 
và tham mưu cho UBND thành phố, phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Tài chính đối 



với các nội dung có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo qui định của pháp 
luật.

4. Các doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý có trách nhiệm triển khai 
thực hiện các nội dung theo qui định Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP 
của Chính phủ và quy định liên quan tại Quy chế này.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cá nhân, 
tổ chức liên quan kịp thời phản ánh cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND 
thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
      KT. CHỦ TỊCH

        PHÓ CHỦ TỊCH 
                           Trần Văn Miên 


