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Số: 511/STC-TTr 
  

  

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 03 năm 2018 

V/v trả lời đề nghị xem xét lại kết 

quả giám sát tài chính năm 2015 

của ông Lương Duy Nhiệm. 

  

  

Kính gửi: 

Ông Lương Duy Nhiệm, nguyên là Người đại diện phần vốn nhà nước 

tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn (Địa chỉ: 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn). 
  

  

          Ngày 08/02/2018, Sở Tài chính nhận được Văn bản đề nghị ghi ngày 29/01/2018 của 

Ông Lương Duy Nhiệm về việc đề nghị xem xét lại kết quả giám sát tài chính năm 2015. 

Sau khi xem xét và tiếp thu ý kiến tại cuộc họp ngày 22/3/2018 giữa Sở Tài chính, Sở Lao 

đông Thương binh xã hội, Sở Giao thông vận tải. Sở Tài chính trả lời Ông như sau: 

          1. Đối với nội dung đề nghị của Ông Nhiệm là xem xét lại kết quả giám sát tài 

chính năm 2015: 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin 

tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước; Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một 

số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do 

nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 21/2014/TT-BTC 

ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo 

ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Quyết định số 1876/QĐ-

UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người 

đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Công ty cổ 

phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn; 

Năm 2016 và năm 2017 Sở Tài chính đã nhận được các văn bản kiến nghị ngày 

04/11/2016 và văn bản đề nghị ngày 09/3/2017 của ông Lương Duy Nhiệm, Sở Tài chính 

đã có các văn bản: Số 1851/STC-TCDN ngày 15/11/2016 về việc thực hiện chế độ tiền 

lương theo kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2015 và số 439/STC-

TCDN ngày 28/3/2017 trả lời ông Nhiệm và đồng gửi UBND tỉnh để báo cáo. Trên cơ sở 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2015 và các văn bản đánh 

giá việc chấp hành pháp luật của các ngành gửi Sở Tài chính để làm căn cứ đánh giá thực 

hiện giám sát tại doanh nghiệp. Kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 

năm 2015 của các doanh nghiệp do tỉnh quản lý đã được UBND tỉnh thông báo và gửi về 

Bộ Tài chính theo quy định. 

2. Kết quả giám sát liên quan đến đề nghị của ông Nhiệm: 

          - Kết quả giám sát một số chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

(các chỉ tiêu đánh giá năm 2015), trong đó: 

Chỉ tiêu 2: Lợi nhuận trước thuế: đạt 150,60/362,00 triệu đồng đạt 41,6% kế hoạch giao: 

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 161,00 triệu đồng; lỗ khác -10,30 

triệu đồng. 

Lợi nhuận tính thuế: 172,993 triệu đồng, thuế TNDN 38,058 triệu đồng, lợi nhuận sau 

thuế: 112,570 triệu đồng. 

+ Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu = 1,2/2,59% bằng 46,33% kế hoạch 

giao. 



- Căn cứ Thông tư số 158/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà 

nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, được quy định tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 16 về phương pháp đánh giá hoạt động của doanh nghiệp đối với chỉ tiêu tỷ suất 

lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu quy định: Doanh nghiệp xếp loại C khi tỷ suất lợi nhuận 

trên vốn chủ sở hữu đạt dưới 90% so với kế hoạch giao. Do vậy Chỉ tiêu này xếp loại C 

và doanh nghiệp xếp loại C là đúng quy định. 

          3. Việc ông Nhiệm đề nghị xem xét đề xuất của Người đại diện phần vốn Nhà 

nước tại doanh nghiệp: 

          3.1. Nội dung ông Nhiệm đề nghị xem xét yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả 

đánh giá đối với Chỉ tiêu 2 về Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không đạt so với kế 

hoạch do ảnh hưởng yếu tố khách quan từ việc thực hiện Kết luận: Số 11/KL-UBND ngày 

19/5/2014 và Kết luận số 18/KL-UBND là không có cơ sở, vì Kết luận số 11/KL-UBND 

ngày 19/5/2014, là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công 

ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn, Kết luận số 18/KL-UBND ngày 

24/11/2014 Về việc sửa đổi một số nội dung Kết luận thanh tra số 11/KL-UBND ngày 

19/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đây là Kết luận thanh tra về 

những sai phạm về quản lý tài chính và tài sản trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của 

Công ty, nên Công ty phải chịu trách nhiệm thực hiện khắc phục hậu quả, nhất là người 

đứng đầu, chứ không phải do nhà nước điều chỉnh chính sách làm ảnh hưởng đến doanh 

thu và lợi nhuận của Doanh nghiệp quy định tại Điểm d, Khoản 6, Điều 14 của Thông tư 

158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính. 

3.2. Yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước: 

(1) Yếu tố ảnh hưởng là thực hiện Kết luận số 11 và số 18: 

+ Thời điểm công bố Kết luận: Số 11/KL-UBND vào ngày 19/5/2014 và Kết luận số 

18/KL-UBND vào ngày 24/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trong năm 2014 

(Kết luận số 11 và số 18). 

+ Việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2014 đã được thực hiện vào ngày 11/3/2014. 

- Đánh giá kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại Viên chức quản lý năm 2014: 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; kết quả đánh giá chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ 

sở hữu không đạt kế hoạch (đạt 1,15/4,08% bằng 28% KH giao). 

Nguyên nhân: Năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện Kết luận số 11 và số 18. Việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch tài chính năm 2014 đã được thực hiện vào ngày 11/3/2014, Người đại diện 

phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm đó chưa xác định được yếu tố phát sinh 

thực hiện Kết luận số 11 và số 18, nên việc thực hiện Kết luận ảnh hưởng đến kết quả sản 

xuất kinh doanh năm 2014, đồng thời kết quả đánh giá chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở 

hưu không đạt kế hoạch (đạt 1,15/4,08%). Tuy nhiên sau khi xét yếu tố thực hiện Kết luận 

số 11 và số 18 và thời điểm thực hiện kết luận (xác định là yếu tố khách quan), UBND tỉnh 

đã chấp nhận cho doanh nghiệp và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 

năm 2014 xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. 

(2) Kê hoạch SXKD năm 2015, trách nhiệm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp: 

- Kết thúc năm tài chính 2014, khi thực hiện báo cáo theo biểu Mẫu 01 – Báo cáo một số 

chỉ tiêu năm 2014, Người đại diện phần vốn nhà nước đã phải phân tích và đánh giá tình 

hình và kết quả kinh doanh; tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch; Sản lượng, doanh thu, 

lợi nhuận… những yếu tố thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng các chỉ tiêu trong năm tài chính 

kế hoạch. 

- Việc xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015: 



+ Theo Kết luận số 11 và số 18 việc “Thực hiện hạch toán các khoản chi phí sản xuất kinh 

doanh số tiền 4.238,716 triệu đồng vào kết quả sản xuất - kinh doanh trong 03 năm từ năm 

2014 đến năm 2016”. 

+ Như vậy, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Người đại diện phần 

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Hội đồng quản trị công ty đã phải xác định khoản phân bổ 

chi phí theo Kết luận số 11 và số 18 (Việc phân bổ chi phí theo Kết luận, doanh nghiệp đã 

thực hiện phân bổ vào chi phí  sản xuất – kinh doanh năm 2015 là 800 triệu đồng). Như 

vậy khoản chi phí này không còn là nguyên nhân khách quan mà đã được xác định ngay 

khi xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2015 khi thông qua Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn. 

- Căn cứ các quy định hiện hành về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và 

công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh 

nghiệp có vốn nhà nước, trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, Sở Tài chính đã thực hiện giám sát theo quy định. Kết quả đã được UBND tỉnh 

xem xét, công bố kết quả giám sát và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Thông báo số 

329/TB-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh. 

Do kết quả đánh giá Chỉ tiêu 2: Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 150,6/362,0 triệu đồng, đạt 

41,6% kế hoạch giao; Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu đạt 1,2/2,59% bằng 

46,33% kế hoạch, nên kết quả xếp loại doanh nghiệp đạt loại C và xếp loại Viên chức 

quản lý không hoàn thành nhiệm vụ là đúng quy định. 

Từ những căn cứ nêu trên thì kết quả xếp loại doanh nghiệp đạt loại C và xếp loại Viên 

chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ là đúng quy định của nhà nước. 

Vậy Sở Tài chính trả lời về việc xem xét lại kết quả giám sát tài chính năm 2015 của Công 

ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn cho ông Lương Duy Nhiệm nguyên 

là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông 

Lạng Sơn được biết và thực hiện. 

Các nội dung liên quan đến kiến nghị của Ông về việc đề nghị xem xét lại kết quả giám sát 

tài chính năm 2015; đánh giá Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của 

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông và các chỉ tiêu ảnh hưởng đến việc đánh 

giá trên, Sở Tài chính đã xem xét trả lời đúng quy định (03lần). Từ thời điểm này trở đi, 

nếu Ông còn có những kiến nghị liên quan đến nội dung trên thì Sở Tài chính sẽ không có 

trách nhiệm xem xét trả lời lại các nội dung mà Sở đã trả lời./. 

  

Nơi nhận: 
  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

-Các Sở: Nội vụ, KH&ĐT, 

LĐ-TB&XH, GTVT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Chánh VP, Thanh tra Sở; 

- Tổ công tác 33; 

- Lưu VT. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nguyễn Duy Anh 

 


