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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN


Số: 214 /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Phú Yên, ngày   22  tháng   01  năm  2017
 	      

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2017
đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
do UBND tỉnh Phú Yên quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 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 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 108/TTr-STC ngày 12/01/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
	
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- 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.
- 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.
- Thực hiện công khai minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước.
- 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.


2. Yêu cầu:
- Công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Đánh giá đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
 - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giám sát tài chính của doanh nghiệp, tránh trùng lắp, chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT:
1. Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm:
- Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam.
- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên.
- Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô.
2. Doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, gồm: 
- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.
- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.
III. NỘI DUNG GIÁM SÁT:
1. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước:
1.1. Thực hiện nội dung giám sát theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ như sau:
a) Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
b) Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:
- 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;
- Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp;
- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu;
- 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;
- Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
c) Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:
- 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;
- 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);
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;
- Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.


d) 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.
đ) 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.
e) 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, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.
1.2. Thời kỳ giám sát: Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.
1.3. Tổ chức giám sát:
a) Lập báo cáo: Các doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các biểu mẫu theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thời gian nộp báo cáo về UBND tỉnh, Sở Tài chính như sau:
- Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2016 nộp trước ngày 31/3/2017;
- Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2017 nộp trước ngày 31/7/2017.
b) Thực hiện giám sát: Căn cứ báo cáo đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và cơ quan liên quan tiến hành giám sát tài chính, tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thanh khoản và khả năng trả nợ của doanh nghiệp nhằm phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng mất an toàn về tài chính. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý (nếu có) đối với kết quả giám sát từng doanh nghiệp. 
2. Giám sát tài chính đối với với doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
2.1. Nội dung giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, bao gồm:
a) Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
b) 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 huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu;
- 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;
- Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
c) 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);

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
d) Giám sát việc thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp.
2.2. Thời kỳ giám sát: Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.
2.3. Tổ chức giám sát:
a) Lập báo cáo: Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Người đại diện) lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
b) Thời gian nộp báo cáo về UBND tỉnh, Sở Tài chính:
+ Đối với báo cáo giám sát tài chính năm 2016: trước ngày 31/3/2017;
+ Đối với báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2017: trước ngày 31/7/2017.
c) Thực hiện giám sát: Căn cứ báo cáo của Người đại diện, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành giám sát tài chính theo các nội dung nêu tại điểm 2.1 khoản 2 Mục III nêu trên và báo cáo UBND tỉnh về kết quả giám sát. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp theo quy định.
IV. PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT TÀI CHÍNH:
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện giám sát tài chính bằng việc kết hợp phương thức giám sát gián tiếp với giám sát trực tiếp; trong đó:
	1. Giám sát trực tiếp:
	1.1. Giám sát trực tiếp tại các doanh nghiệp, gồm:


Tên doanh nghiệp
Thời điểm giám sát
Thời gian giám sát
Địa điểm giám sát

Cơ quan phối hợp
Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô
Báo cáo tài chính năm 2016
Trong  tháng 3/2017
Tại Văn phòng Công ty
- Các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh.
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên
Báo cáo tài chính năm 2016
Trong  tháng 4/2017
Tại Văn phòng Công ty
- Các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh.
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên 
Báo cáo tài chính năm 2016
Trong  tháng 4 hoặc 5/2017
Tại Văn phòng Công ty
- Các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh.

- Đối với Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam thực hiện thanh tra theo Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Phú Yên. Để tránh chồng chéo trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp; Thanh tra tỉnh ngoài các nội dung thanh tra theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh cần tập trung các nội dung sau:
+ Quyết toán diện tích và kinh phí cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí năm 2016;
+ Giám sát các nội dung tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III nêu trên. 
Trên cơ sở Kết luận của Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính lập báo cáo giám sát tài chính và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, trong đó có phê duyệt khoản cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí  (theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính).
- Đối với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên thực hiện thanh tra theo Quyết định số 173/QĐ-STC ngày 15/12/2016 của Sở Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017. Trên cơ sở Kết luận Thanh tra tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, Sở Tài chính lập báo cáo giám sát tài chính năm 2017 gửi UBND tỉnh.
1.2. Thành lập Đoàn giám sát:
Giao cho Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành có liên quan thành lập Đoàn giám sát tài chính tại các doanh nghiệp đúng quy định.
2. Giám sát gián tiếp:
- Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát gián tiếp báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đối với 05 doanh nghiệp, gồm các Công ty TNHH một thành viên: Thuỷ nông Đồng Cam, Xổ số kiến thiết Phú Yên, Cảng Vũng Rô và các Công ty cổ phần: Môi trường đô thị Phú Yên, Cấp thoát nước Phú Yên.
- Thời gian giám sát: Trong tháng 8/2017.
V. NỘI DUNG KHÁC:
1. Giao Sở Tài chính: Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát định kỳ 06 tháng và hàng năm đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên, báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh những khó khăn, vướng mắc  đối với các doanh nghiệp, Sở Tài chính chủ động rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.
2. Giao các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên căn cứ kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 được phê duyệt, có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo phục vụ công tác giám sát tài chính theo quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, khuyến nghị của Sở Tài chính trong các báo cáo giám sát.


Điều 2. Sở Tài chính căn cứ vào báo cáo đánh giá tình hình tài chính và tình hình thực tế của các Công ty để thông báo thời gian giám sát cụ thể.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên: Thuỷ nông Đồng Cam, Xổ số kiến thiết Phú Yên, Cảng Vũng Rô; Giám đốc các Công ty cổ phần: Môi trường đô thị Phú Yên, Cấp thoát nước Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh (T);
- PCVP UBND tỉnh (K);
- Lưu: VT, Hg, Q.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
Trần Hữu Thế




