Bộ TẢI CHÍNH

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

Số: 611/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp trong năm 2018

Bộ
« TRƯỞNG Bộ
• TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Quản lý, (sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
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 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;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Tài chính công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn
Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018.
.
1. Đối tượng giám sát:
Bộ Tài chính chủ trì, phối họp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực
hiện giám sát đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp trong năm 2018 (phụ lục 01).

Các trường họp không phát sinh hoạt động đầu tự vốn nhà nước vào
doanh nghiệp trong năm 2018, không thực hiện giám sát (phụ lục 02).
Đối với các trường họp đến thời điểm ngày 12/03/2019 chưa gửi Bộ Tài
chính Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 và
Ke hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018
theo quy định tại công văn số 15852/BTC-TCDN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài
chính thì các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm về việc không gửi
báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định; Bộ Tài chính không có căn cứ lập và
công bố kế hoạch giám sát (phụ lục 02).
2. Nội dung giám sát:
Thực hiện giám sát theo các nội dung quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6
Điêu 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh
tại doanh nghiệp; Điều 6 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; Điều 4 Thông tư số
200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội
dung vê 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.
3. Phương thức giám sát:
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực
hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối vói các trường hợp báo cáo có phát
sinh đâu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp còn lại trên cơ sở các báo cáo tài
chính, Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của cơ quan
đại diện chủ sở hữu.
Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp, giám
sát gián tiêp theo kế hoạch đã phê duyệt theo các nội dung, mẫu biểu quy
định, hướng dẫn tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn
nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Điều 6 Nghị định
số 87/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài
chính.
4. Tổ chức thực hiện:
4.1. Bộ Tài chính công khai Quyết định về Kế hoạch giám sát hoạt
động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018 trên cổng thông
tin điện tử của Bộ Tài chính theo quy định.
4.2. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp tục rà soát Báo cáo tình hình
đâu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Thực hiện Ke hoạch giám sát hoạt
động đầu tư vốn nhà nước trong năm 2018 theo quy định đã cồng khai trên
công thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài
chính đê thực hiện Ke hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp năm 2019. Gửi Ket quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước
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vào doanh nghiệp trong năm 2018 về Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2019 để
tông hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.
Điều 2. Giao Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì, phối họp với các cơ
quan đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có liên quan tố chức triến khai thực
hiện kế hoạch theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýế Cục trưởng
Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nai nhện: l/
- Như Điều 3;
- Các Bộ, CO' quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ (để chỉ đạo, phối họp thực hiện);
- ủy ban Quản lý vốn nhà nưóc tại doanh
nghiệp (để chỉ đạo, phối họp thực hiện);
- UBND tinh, thành phố trực thuộc Trung
ưcmg (để chỉ đạo, phối họp thực hiện);
- Vụ TCNH;
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ: DATC, HOSE,
HNX, VSD, vĩetlott;
- Người đại diện phần vốn nhà nưóc tại TĐ
Bào Việt;
- Lưu: VT, Cục TCDN ( 105 b).

KT. Bộ TRƯỞNG
HỬ TRƯỞNG

uỳnh Quang Hải
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KẺ HOẠCH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2018
(lóng hợp đến ngày ì 2/03/2019)
(Kèm theo quyết định số:&M/QĐ-BTC tĩgàv
4 /2019 của Bộ Tài chính)
Đôi tượng giám sát
TT (co' quan đại diện
chủ sở hừu)
I

Nội dung giám sát

Don vi chù trì

Don vị phối họp

Thòi gian giám sát Phuong thức giám sát

Ghi chú

Bộ, CO' quan ngang Bộ, CO' quan thuộc Chính phủ

]

Bộ Quốc phòng

Khoản 2, 3. 4. 5, 6 Điều 51 Luật Quàn
lý. sử dụng von nhà nước đầu tư vào
sàn xuất, kinh doanh tại doanh nehiộp

Bộ Tài chính

Bộ Quốc phòng

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp

Thực hiện dầu tư bổ suna vốn diều lệ
cho 52 doanh nghiệp (trong đó có 17
doanh nehiệp trực thuộc Bộ Quốc
phòng)

2

Khoản 2. 3, 4, 5, 6 Điêu 51 Luật Quàn
Ngân hàna Nhà nước
lý, sừ dụns vốn nhà nước dầu tư vào
Việt Nam
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Niíãn hàng Nhà
nước Việt Nam

Quý 11/2019

Giám sál gián tiếp

Đẩu lư bổ sung vốn điều lệ cho 2
DNNN: Ngân hànaNN&PTNT. Nhà
máy In tiên quốc gia VN

3

Bộ Giao thóne, vận
tài

Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản
lý. sử dụng vốn nhà nước dầu tư vào
sàn xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Giám sát gián liếp

Đầu tư bồ sung vốn điều lệ cho 04 DN:
TCT Bảo đảm an toàn Hàng hai miền
Nam, TCT Bào đảm an toàn Hàri2 hài
miền Bẳc, TCT quàn lý Bay VN."cT
thông tin điện tử Hàng hải VN

4

ùv ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh
nahiệp

Khoản 2, 3, 4. 5, 6 Diều 51 Luật Quản
lý, sừ dụng vốn nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

ùv ban Quản lv von ủv ban Quản lý vốn
nhà nước lại doanh nhà nước tại doanh Quý 11/2019
nghiệp
nghiệp

Giám sát gián tiếp

Dầu lư bồ sune vốn điều lệ cho 04
doanli nghiệp: TC r Đầu tư và Kinh
doanh vốn nhà nước. TĐ Diện lực VN.
TĐ Than - Khoáng sán. TCT 1 làna
không VN - C.TCP

II

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

TP Hồ Chí Minh

K.hoàn 2, 3. 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quàn
lý, sử dụne vốn nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

TP Hồ Chí Minh

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp

Bố suna, vốn điều lệ cho CT TNHH
MTV Dịch vụ côns ích TNXP (NSĐ1 5 )

2

An Giang

Khoản 2. 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quàn
lý, sừ dụng vốn nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

An Giang

Quý 11/2019

Giám sát trực tiêp

Bồ suna vốn điều lệ cho Công ly TNHH
MTV khai thác thủy lợi An Giang (Quỹ
HTSX và PTDN)

3

Bắc Giang

Khoản 2, 3, 4. 5, 6 Điêu 51 Luật Quàn
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào
sàn xuất kinh doanh tai doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Bắc Giang

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp

Bộ Tài chính

Bộ Giao thông vận
Quý 11/2019
tải

Bô sung vôn diêu lệ cho 04 DN: 02 CT
TNHH MTV KTTL. 02 CT TNHH 2TV
L.N

4

Ben Tre

Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quàn
lý, sử dụna vồn nhà nước dầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Bấn Tre

Quý 11/2019

Giám sát eián tiếp

Bổ sunsí vốn diều cho 02 DN: Cty
YNHH MTV Xổ số kiến thiết Ben I rc.
CTCP Cắp ihoái nước Ben Tre.

5

Bình Phước

Khoán 2, 3. 4, 5. 6 Điêu 51 Luật Quàn
lý. sử dụnc vốn nhà nước dầu tư vào
còn A\-iicif
L-ir»V> iií/úi 11; ìtoi
í>r\
.ũỉìì
Li LI L J\JÌJLỈ
tí ì HnanVỉ
UHMÌÌÌII r\nV>
n;-j,i 1IS.-LÌ

Bộ Tài chính

Binh Phước

Quý 11/2019

Giám sát íỉián tiếp

Điều chinh tãna vốn diều lệ cho Cly Cao
su Sông Bé (Quỳ ĐTPT)

í

f)ối tuọng giám sát
TT (co' quan đại diện
ch ủ sỏ' hữu)
6

Bình Thuận

7

Đắk Lắk

8

Đồng Nai

9

Gia Lai

10 Hái Dươnc

11 Hậu Giano

12 Hòa Bình

Nội dung giám sát
Khoản 2. 3. 4, 5. ố Điêu 51 Luật Quán
lv, sừ dụne von nhà nước dầu tư vac
sản xuất, kinh doanh tại doanh ngkiẽp
Khoản 2, 3. 4, 5, 6 Điêu 51 Luật Quàn
lý, sử dụns vốn nhà nước đầu tư vác
sản xuất kinh doanh tại doanh nshiêp
Khoàn 2, 3, 4, 5, 6 Điêu 51 Luật Quán
lý. sử dụna vốn nhà nước đầu tư vac
sàn xuất, kinh doanh tại doanh nahicD
Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điêu 51 Luật Quản
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư váo
sản xuất, kinh doanh tại doanh neHẽp
Khoản 2, 3. 4, 5, 6 Điêu 51 Luật Quàn
lý, sử dụn« vốn nhà nước đầu tư váo
sản xuất, kinh doanh tại doanh nshiệp
Khoản 2. 3. 4, 5, 6 Điêu 51 Luật Quản
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tai doanh nehiẻD
Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điêu 51 Luật Quản
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nehiệp

Đon vi chủ trì

Đon vi phối hợp

Bộ Tài chính

Binh Thuận

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Đẩu tư bô suna vồn diều lệ cho CT
TOHH MTV KTCTTL Bình Thuận

Bộ Tài chính

Đấk Lak

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp

Đầu tư bổ suna VĐL cho Công ty
TNHH MTV QLCTTL Đắk Lắk

Bộ Tài chính

Đồnc Nai

Quý 11/2019

Giám sát gián liếp

Bộ Tài chính

Gia Lai

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp

Bộ Tài chính

Hải Dương

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp

Bồ sung VĐL cho Cône tv TNHH MTV
KTCTTL tình Hải Dươna

Bộ Tài chính

Hậu Giang

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Bô sune vốn diều ]ệ cho CTCP cấp
thoát nước - CTĐT Hậu Giane (NSĐP;
khác)

Bộ Tài chính

Hòa Bình

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Bồ sune vốn điều lệ cho Ctv TNHH
MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình

Bổ suns vốn diều lệ cho 02 DN: Ctv
TNHH MTV KTCTTL Hưng Yên; Cty
TNHH MTV XSKT Hưng Yên

Thòi gian giám sát Phu '0'ng thức giám sát

Ghi chú

Đâu tư bô sung vôn diêu lệ cho TCT
CNTP Đồne Nai và Cône ty TNHH
MTV KTCTTL Đồng Nai (Quỹ ĐTPT)
Bô sung vôn điều lệ cho 1) DN: 10 CT
TNHH MTV Ln và 01 CT TNHH MTV
K.TTL

13 Hưng Yên

Khoản 2. 3. 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quàn
lý, sừ dụne vôn nhà nước đầu tư vào
sàn xuất, kinh doanh tại doanh nehiệp

Bộ Tài chính

Hưng Yên

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp đối
với CT TNHH MTV
K.TTL và giám sát gián
tiếp đối với CT TNHH
MTV XSKT

14 Khánh Hòa

Khoản 2, 3. 4, 5. 6 Điều 51 Luật Quản
lý, sử dụna vốn nhà nước đầu tư vìo
sản xuất, kinh doanh tại doanh n°hiệp

Bộ Tài chính

Khánh Hòa

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Bổ sung VĐL cho Công ty TNHH MTV
Yến Sào Khánh Hòa (Quỹ ĐTPT,
NSĐP)

15 Kiên Giang

Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quàn
lý. sử dụnc vốn nhà nước đầu tu vào
sàn xuất, kính doanh tại doanh nahiệp

Bộ Tài chính

Kiên Giang

Quý 11/2019

Giám sát sián tiếp

Bổ sung VĐL cho Công ty TNHH MTV
Xổ số kiến thiết Kiên Giana

16 Lai Châu

K.hoàn 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Ouàn
lv, sử dụng vốn nhà nước dầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nahiỊp

Bộ Tài chính

Lai Châu

Quý 11/2019

Giám sát e.ián tiếp

CTCP Nước sạch Lai Châu được đầu tư
vốn từ nhà tài trợ chuyển số tiền viện trợ
vào TK quỹ tích lũy trả nợ - Bộ Tài
chính để trả nợ thay cho dự án cấp nước
thị xã Lai Châu bằna nguồn viện trợ còn
dư của CP Na Uy

17 Nam Định

Khoản 2. 3. 4. 5, 6 Điêu 51 Luật Quàn
lv. sừ dụng vốn nhà nước dầu tư vào
sàn xuất, kinh doanh tại doanh n&hiập

Bộ Tài chính

Nam Định

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp

Bồ sung vốn điều lệ cho 07 CT TNHH
MTV KTTL

2

Đồi luợng giám sát
r r (co' quan đại diện
chú sỡ hữu)

Nội dung giám sát

Đơn vị chú trì

Đo'11 vị phối họp

Thòi gian giám sát Phuo'ng thức giám sát

(ìhi chú

18 NuhỊ An

Khoản 2. 3. 4. 5. 6 Điều 5 1 Luật Quàn
lv, sử dụna vốn nhà inrởc đàu tư vào
sản xuất, kinh doanh lại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Nghệ An

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp

19 Ninh Thuận

Khoản 2. 3. 4, 5. 6 Điêu 51 Luật Quàn
lý. sử dụnc vốn nhà nước dầu tư vào
sàn xuất, kinh doanh lại doanh nshiệp

Bộ Tài chính

Ninh Thuận

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Bô sung VĐL cho TNH!1 MTV
KTCTTL Ninh Thuận (NSTW: Quv
ĐTPT)

20 Phú Thọ

Khoán 2, 3. 4. 5, 6 Điều 51 Luật Quán
lý. sừ dụna vốn nhà nước dầu lư vào
sản xuất, kinh doanh lại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Phú Thọ

Quý 11/2019

Giám sát gián liếp

Bổ suna vốn diều lộ cho 03 DN: Cty
TNHH M rv XSKT Phú Thọ. cĩv
TNHH NN MTV KTCTT1. Phú Thọ và
CTCP Xừ lý chất thài Phú Thọ

21 Quáne Nam

Khoản 2. 3. 4. 5, 6 Điêu 51 Luật Quàn
lý, sử dụns vốn nhà nước dầu lư vào
sàn xuất, kinh doanh lại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Quảng Nam

Quý 11/2019

Giám sál gián tiếp

22 Quàng Trị

Khoản 2. 3, 4. 5. 6 Điêu 51 Luật Quàn
lý, sử dụne vốn nhà nước đàu tư vào
sán xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Quàns Trị

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Quý 11/2019

Giám sát irực tiếp đối
với các CT TNHH
MTV Thúy lợi và giám
sát gián tiếp đối với CT
TNHH MTV XSKT

Bô sung vôn diêu lệ cho CÕI1ÍĨ ty TNHH
MTV Sône Chu. Công t> TNHH MTV
Thũv lợi Bắc Sônc Mã. Cônii ty TNI1M
MTV thúv lợi Nam Sôna Mã: Côna tv
TNHH MTV Xổ số kiến Ihĩél Thanh
Hóa
Bỏ sung vốn điều lệ cỏn« tv TN11H
MTV KTCTTL Nam Thái Binh; Cònsĩ tv
TNHH MTV KTCITL Bắc Thái Bình:
Công ly TNHH MTV XSKT Thái Binh

Bổ sunsi vốn điều lệ cho DWN Lãm
nghiệp vàthủv nôns

Bó sung VDL cho 02 DN: CT TNMH
MTV XSKT và CT "1 NHỈI MTV
KTC1TL (KSĐP)
K.TCIT1, Quànc Trị. Côna ly l"NUH
MTV Lâm nghiệp Triệu Hải: Cône ly
TT-JHH MTV Xồ số kiến thiết Quána Trị

23 Thanh Hóa

Khoản 2, 3. 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quàn
lý, sừ dụna vốn nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

24 Thái Bình

Khoản 2, 3. 4. 5. 6 Điều 51 Luật Quản
lý, sử dụna vốn nhà nước đầu lư vào
sán xuất, kinh doanh lại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Thái Bình

Quý 11/2019

Giám sát trực tiếp dổi
với các CT TNHH
MTV Thúy lợi và giám
sát gián tiếp đối với CT
TNH ề H MTV XSKT

25 Thái Nguyên

Khoản 2, 3. 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản
lý. sử dụns vốn nhà nước đẩu lư vào
sàn xuất, kinh doanh tại doanh nahiệp

Bộ Tài chính

Thái Nguyên

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Bố sung von điều lệ cho 02 DN: Cụ
TNHH MTV XSKTThái Nguyên và Cty
TNHH MTV KTCTTL Thái Ngux én

26 Tuyẽn Quans

Khoản 2. 3. 4, 5. 6 Điều 51 Luật Quán
lý. sừ dụna vốn nhà nước đau tư vào
sàn xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Tuycn Ọuanc

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Bồ sung VĐL cho C'[ TNHH MTV
XSKT Tuyên Quanc

27 Vĩnh Long

Khoản 2, 3, 4, 5. 6 Điêu 51 Luật Quàn
lý. sử dụna vốn nhà nước đầu lư vào
sản xuất, kinh doanh lại doanh nghiệp

Bộ Tài chinh

Vĩnh Lona

Quý 11/2019

Giám sát gián tiếp

Bố suníĩ vốn điều lệ cho Cly TNim
MTV XSKT Vĩnh Lonạ

28 Ycn Bái

Khoản 2, 3. 4, 5. 6 Điều 51 Luật Quản
lý. sử dụna vốn nhà nước đầu tư vào
sán xuất, kinh doanh tại doanh nahiệp

Quý 11/2019

Giám sát trực ticp dôi
với các CT TNHH
V1TV Thủv lợi và giám
sát liián tiếp dối với CT
TNHH MTV XSKT

Bộ Tài chính

Bộ Tài chinh

Thanh Hóa

Ycn Bái

Bô sunn VĐL cho 04 D\: 01 C"l
TNHH MTV XSKT và 03 CTTNIIII
tliiiv nònu

BÕ TẢ ĩ CÍỈĨNIĨ

Phụ lục 02

DANII SÁCII Cơ QUAN ĐẠI DIỆN C1IỦ SỞ Ilữu KHÔNG Tllực IIIỆN GIẢM SÁT HOẠT
ĐỘNG ĐÀU TU VÓN NHÀ NƯỚC VẢO DOANII NGHIỆP TRONG NĂM 2018
(tổng hợp đến ngày 12/03/2019)
(Kèm theo quyết định số:
/QĐ-BTC ngày
/2019 cùa Bộ Tài chính)

n Co' quan đại diện chủ sỏ' hữu
I

B ộ , CO' q u a n n g a n g B ộ , c ơ q u a n t h u ộ c C h í n h p h ủ

1

Bộ Công an

2

Bộ T à i chính

3

Viện Màn lâm khoa học và công nghệ

4

Bộ Xây dựng

5

Bộ Nông nghiệp và Phát triển N'I

6

Bộ V ă n hóa - Thổ thao v à Du lịch

7

Bộ Khoa học và Công nghệ

8

Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Bô Y tổ

10

Phông t ấ n xã Việt Nam

Ghi chú

Không tliưc hicn giám s á t do không phát sinh dầu tư vốn nhà nuớc
vào doanh nghiệp

1 1

Đài Truyền hình Việt Nam

12

Đài Tiêng nói Việt Nam

13

Bộ L a o động - Thương binh và Xã hội

14

Bộ Công thương

lỉộ Tài chính không lập Kc hoạch giám sát do không nhận được

15

Bộ Giáo dục và Đào tạo

báo cáo, các đon vị tự chịu trách nhiệm trưóc pháp luật vc (hục

16

Bộ Tài nguyên và Môi Irường

II

UBND tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương

1

Bà Rịa - Vũng Tàu

ọ

Bạc Licu

j

Băc Kạn

4

Bắc Ninh

5

Bình Dương

6

Bình Định

7

Cà Mau

8

Thành phố cần Thơ

9

Thành phố Đà Nằng

10

Dắc Nông

11

Diện Biên

12

Đồng Tháp

13

1 là Giang

14

] là Nam

15

1 là Tĩnh

1 6 Thành phố Hải Phòng
17

K.on Tum

18

Lạng Son

19

Lào Cai

20 Lâm Đồng
21

Long An

22

Ninh Bình

23

'hú Yên

24

Quàng Bình

25

Quàng Ngãi

26 Sóc Trãníi

h i ệ n g i á m sát t h e o q u y đ ị n h

Không thực hiện giám sát do không phát sinh đầu lư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp

\

27 Tiền Giang
28 Tâv Ninh
29 Trà Vinh
30 Vĩnh Phúc
Mói chỉ có báo cáo Ke hoạch giám sát, chua có báo cáo tình
31

I là Nội

h ì n h đ ầ u t u - v ố n n h à n i r ó ' c v à o d o a n h n g h i ệ p n ê n 13Ộ T à i c h í n h
không có

32 Cao Bằng
33 Ọuảng Ninh
34 Sơn La
35

Thừa Thiên Huế

CO'

sở l ậ p K e h o ạ c h g i á m s á t

B ộ T à i c h í n h k h ô n g l ậ p K e h o ạ c h g i á m sát d o k h ô n g n h ậ n đ ư ọ c
báo cáo, các đon vị tự chịu trách nhiệm trưóc pháp luật vè thực
hiện giám sát theo quy định

