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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh
nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
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 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 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
Căn cứ Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 16 năm 2016 của
Chính phủ về quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động
trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữa 100%
vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 16 năm 2016 của
Chính phủ về quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữa 100% vốn
điều lệ;
Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016
hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người
lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương,
thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
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 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 2076/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế phân công phối hợp
thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh
nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch giám sát tài chính
đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trường năm 2019.
Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có
liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho cơ
quan có thẩm quyền theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức
cán bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội
đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt
Nam; Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV: Tài nguyên và Môi
trường miền Nam, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam;
Chủ tịch và Giám đốc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
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- Bộ Tài chính;
- Cục Tài chính doanh nghiệp (BTC);
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