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SỐ: 134/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016 

THÔNG Tư 
Ban hành Quỵ chế quản lý tài chính của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam o i/ • • • • 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 thảng 11 năm 
2014; 

Căn cứ Luật Quản lỷ, sử dụng von nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp sổ 69/2014/QH13 ngày 26 thảng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của 
Chỉnh phủ về phân công, phân câp thực hiện các quyên, trách nhiệm, nghĩa vụ 
của chủ sở hữu nhà nước đổi với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu 
tư vào doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 
Chỉnh phủ vê việc giảm sát đầu tư vỏn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 
chính, đảnh giả hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chỉnh của doanh 
nghiệp nhà nước và doanh ngỉệp cỏ von nhà nước; 

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ vê đâu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vôn, tài sản 
tại doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Hội đồng 
thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam. 

Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư kèm theo Quy chế quản ỉỷ tài chính của 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bản nợ Việt Nam như sau: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý tài chính của 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 và thay thể Quyết 
định số 2857/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành 
Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt 
Nam. 
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Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị 
có liên quan, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mua bán nợ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.-"ỶUT" 

/Vơ7Ệ nhận: 
- Thù tướng, các Phó Thù tướng Chính phù; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Vãn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Kiềm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phù; 
- Cơ quan TW các đoàn thể; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Sờ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước 
các tỉnh, thành phố ữực thuộc TW; 
- Các Tập đoàn kinh tế; 
- Các Tổng công ty nhà nước; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vi thuộc Bô Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục TCDN. c 2.b ) 
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