
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 242/2009/TT-BTC

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của 
công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 

ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009
của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của 
Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý 
vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính,

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài 
chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 
khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 
2009 của Chính phủ như sau:

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Đối tượng và phạm vi áp dụng theo quy định tại Điều 1 Quy chế quản lý 

tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 
khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của 
Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Quy chế tài chính), bao gồm cả Công ty mẹ 100% 
vốn nhà nước trong tổ hợp tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Trong đó:

1. Công ty được giao nhiệm vụ thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch (gọi tắt là công ty cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công ích), công ty nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ an ninh, 
quôc phòng ngoài việc thực hiện những quy định của Thông tư này còn phải thực 
hiện các quy định của Nhà nước cho riêng từng loại hình công ty.

2. Đối với công ty có đặc thù về quản lý tài chỉnh (ngân hàng, bảo hiểm, 
đầu tư và kinh doanh vốn, xổ số...) thì ngoài việc thực hiện các quy định của 
Thông tư này còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với 
từng lĩnh vực đặc thù đó.

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009
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CHƯƠNG II 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ N ƯỚC

MỤC I
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI CÔNG TY

Điều 2. Vốn điều lệ.«

1 - Công ty nhà nước được đại diện chủ sở hữu phê duyệt vốn điều lệ sau 
khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

2. Nguyên tắc đảm bảo vốn điều lệ:
a) Trong thời gian tối đa là 3 năm kể từ ngày vốn điều lệ của công ty được 

phê duyệt, đại diện chủ sở hữu và công ty nhà nước phải có kế hoạch chủ động 
bố sung vốn điều lệ từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, nguồn thu từ sắp xếp, 
chuyển đối doanh nghiệp hoặc phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều 
động vôn từ công ty thừa vốn sang công ty thiếu vốn. Sau thòi hạn trên nêu 
không bổ sung đủ vốn điều lệ thì phải điều chỉnh giảm vốn điều lệ nhưng không 
thấp hơn vốn pháp định. Trường hợp không điều chỉnh giảm vốn điều lệ thì đại 
diện chủ sở hữu quyết định việc chuyển đổi sắp xếp hoặc cổ phần hóa theo chế 
độ quy định.

b) Căn cứ vào khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước chỉ đảm bảo 
vốn điều lệ cho những công ty nhà nước được thành lập mới theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật; Các công ty nhà nước 
được thiết kế, đầu tư thành lập và đăng ký kinh doanh để thực hiện mục tiêu chủ 
yếu, thường xuyên và ổn định là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà 
nước đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu để thực hiện khối lượng sản phẩm, 
dịch vụ công ích (hoạt động không vì mục đích lợi nhuận); Các trường hợp khác 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phương pháp xác định vốn điều lệ

a) Công ty mới thành lập
Vốn điều lệ được xác định trong phương án thành lập công ty được cấp có 

thấm quyền phê duyệt; Mức vốn điều lệ được xác định bằng 30% tổng mức vốn 
đầu tư để đảm bảo cho công ty hoạt động bình thường theo quy mô, công suất 
thiết kế.

b) Công ty đang hoạt động nhưng chưa xác định vốn điều lệ
Công ty lập hồ sơ xác định vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 4 Điều này 

gửi đại diện chủ sở hữu xem xét phê duyệt.
Việc xác định và phê duyệt vốn điều lệ được hoàn thành trước 30 tháng 6 

năm 2010,
Công ty căn cứ nhu cầu vốn phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy 

mò, chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh chính đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt để xây dựng phương án vốn điều lệ trình đại diện chủ sở hữu 
phê duyệt theo công thức:

v đl = 30% (Tsxkd - Vđt + Vkh) + Vcp
Trong đó:
- v đl: là vốn điều lệ của công ty.



- Tsxkd’ là tổng giá trị tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh ghi trên báo 
cáo tài chính của năm trước liền kề năm xác định vốn điều lệ đã được kiểm toán 
bởi cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm toán (không bao gồm giá trị tài sản phúc 
lợi công cộng và giá trị tài sản bị chiếm dụng).

" Vđt’ là giá trị các khoản đầu tư tài chính của công ty được ghi trên báo cáo 
tài chính của năm trước liền kề năm xác định vốn điều lệ đã được kiểm toán bởi 
cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm toán.

- Vkh là nhu cầu vốn đảm bảo cho các dự án đầu tư vào ngành nghề kinh 
doanh chính của công ty trong năm kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

- vcp: là giá trị vốn đã đầu tư của công ty ở các doanh nghiệp khác theo 
đúng phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả vốn đầu tư tại 
công ty con do công ty sở hữu 100% vốn điều lệ), không bao gồm các khoản đầu 
tư vượt mức quy định vào các doanh nghiệp có quy định hạn chế mức đầu tư tại 
Điều 12 của Quy chế tài chính.

4. Trình tự, thủ tục xác định và điều chỉnh vốn điều lệ.
a) Đối với các công ty thực hiện xác định vốn điều lệ lần đầu hoặc có nhu 

cầu điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì căn cứ quy mô tình hình nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh do đại diện chủ sở hữu giao, công ty lập hồ sơ báo cáo đại 
diện chủ sở hữu về mức vốn điều lệ mới.

Hồ sơ gồm:
- Phương án xác định vốn điều lệ hoặc phương án điều chỉnh tăng hoặc 

giảm vốn điều lệ.
Trong đó giải trình:
+ Căn cứ xác định mức vốn điều lệ.
+ Nguồn vốn để bổ sung vốn điều lệ bao gồm: Lợi nhuận được chia theo 

nguồn vốn nhà nước; Quỹ đầu tư phát triển; Tiền thu từ việc bán bớt phần vốn 
nhà nước còn lại tại các cồng ty cổ phần được chuyền đổi từ công ty nhà nước 
theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 16 Quy chế tài chính; Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp tại công ty; Điều động từ các công ty thừa vốn; Các nguồn khác 
(nếu có).

+ Phương án hoàn trả vốn nhà nước trong trường hợp điều chỉnh giảm vốn 
điều lệ hoặc vốn điều lệ thấp hơn vốn nhà nước hiện có.

- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của công ty đã được kiểm toán và 
báo cảo tài chính quý gần nhất thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ.

- Báo cáo về trích lập và sử dụng các quỹ của năm tài chính trước đó của 
công ty nhà nước (theo mẫu biểu phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này).

- Nhu cầu vốn đảm bảo cho các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính 
của công ty trong năm kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó 
dự án có liên quan đến đầu tư xây dựng thuộc ngành nghề chính được giao theo 
đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng (trường hợp điều chỉnh tăng vốn 
điều lệ).



- Các quyết định liên quan đến việc thu hẹp nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
(đôi với trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ).

b) Sau khi nhận đủ hồ sơ, đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm thẩm định và 
có văn bản gửi Bộ Tài chính để tham gia ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản thoả thuận về 
mức vốn điều lệ và nguồn bổ sung vốn điều lệ để đại diện chủ sở hữu ra quyết 
định phê duyệt von điều lệ cho công ty. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo các 
yêu cầu theo quy định thì trong phạm vi 03 ngày làm việc (kể từ khi nhận hồ sơ) 
Bộ Tài chính có văn bản để đại diện chủ sở hữu biết và bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

c) Trường hợp sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp để bổ sung vốn 
điều lệ cho công ty, đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính thẩm định, hoàn tất hồ 
sơ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Trường họp sử dụng nguồn vốn ngân sách để cấp vốn điều lệ, đại diện 
chủ sở hữu và Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Chính phủ, Quốc 
hội (trường hợp chưa ghi kế hoạch ngân sách) xem xét quyết định. Sau khi được 
Chính phủ, Quốc hội chấp thuận, đại diện chủ sở hữu ra quyết định phê duyệt 
phương án vốn điều lệ để công ty thực hiện.

đ) Căn cứ quyết định phê duyệt vốn điều lệ của cấp có thẩm quyền trong 
phạm vi 10 ngày làm việc công ty thực hiện việc đăng ký lại giấy phép kinh 
doanh và công khai vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Điều hòa vốn:
Căn cứ vào mức vốn điều lệ được duyệt theo quy định tại Điểm b Khoản 3 

Điều này và nguồn vốn thực có tại công ty, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, 
Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị các công ty được Chính 
phủ phân công thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét quyết định kế hoạch điều hòa vốn tại các công ty có số vốn nhà nước 
cao hơn mức vốn điều lệ được duyệt

Trường hợp công ty có số vốn nhà nước cao hơn so với vốn điều lệ được 
duyệt thì phần chênh lệch được xử lý như sau:

- Đối với các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà 
nước, tổng công ty do các công ty tự đầu tư góp vốn thành lập điều về Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp doanh nghiệp tại văn phòng tổng công ty (hoặc công ty mẹ); đối với công 
ty con trong mô hình công ty mẹ - công ty con thì điều chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp 
xếp doanh nghiệp tại công ty mẹ.

- Đối với tổng công ty nhà nước hoặc công ty mẹ và công ty nhà nước độc 
lập trực thuộc Bộ, địa phương điều về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung 
ương tại Tông công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để quản lý và 
sử dụng theo quy định.

Riêng trường hợp vốn nhà nước cao hơn vốn điều lệ nhưng công ty đã sử 
dụng đâu tư vào tài sản cố định của công ty thì công ty phải có kế hoạch hoàn 
vốn cho nhà nước trong thời hạn tối đa 03 năm; không quá 05 năm đối với công 
ty thuộc ngành trồng trọt cây công nghiệp dài ngày như: cà phê, cao su... kể từ 
ngày có quyết định điều động vốn của cấp có thẩm quyền. Công ty phải gửi cho 
đại diện chủ sở hữu kế hoạch hoàn vốn và báo cáo thực hiện hoàn vốn cho nhà
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nước để chủ sở hữu giám sát. Mức hoàn vốn cụ thể hàng quý được căn cứ vào 
khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, số dư vốn bằng tiền tại thời điểm kết 
thúc quý báo cáo.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định điều động vốn 
của cấp có thẩm quyền; công ty nhà nước bị điều hòa vốn có trách nhiệm hoàn tất 
việc chuyển vốn về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, công ty 
phải chịu thêm lãi suất quá hạn bằng tỷ lệ lãi suất quá hạn của ngân hàng nơi 
công ty mở tài khoản giao dịch tính trên số tiền và số ngày chậm trả.

Điều 3. Huy động vốn

1. Việc huy động vốn của công ty thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy 
chế tài chính. Trong đó:

a) Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kế hoạch được giao công ty xác 
định nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho đầu tư phát triển của 
năm kế hoạch để lập phương án huy động và sử dụng vốn. Trường họp phương 
án huy động vốn của công ty làm cho hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ vượt quá 
3 lần (đối với công ty có Hội đồng quản trị) hoặc vượt quá vốn điều lệ (đối với 
công ty không có Hội đồng quản trị) công ty phải báo cáo đại diện chủ sở hữu 
xem xét quyết định. Sau khi quyết định, đại diện chủ sở hữu thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi và giám sát.

b) Công ty có trách nhiệm sử dụng vốn huy động đúng mục đích, có hiệu 
quả. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích gây thất thoát vốn thì người 
quyết định phê duyệt phương án huy động vốn và người có liên quan sử dụng vốn 
huy động phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

c) Công ty liên tục 02 năm liền có hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ cuối 
năm tài chính vượt quá 3 lần nhưng không có kế hoạch huy động vốn vượt mức 
quy định được đại diện chủ sở hữu phê duyệt thì phải có kế hoạch cơ cấu lại 
nguồn vốn (bao gồm: điều chỉnh vốn điều lệ; chuyển nhượng các khoản đầu tư tài 
chính; đa dạng hóa sở hữu các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc công ty; tổ 
chức sắp xếp lại công ty - bộ phận công ty; thu hồi vốn đầu tư vào các lĩnh vực 
không thuộc ngành nghề kinh doanh chính hoặc kém hiệu quả) để báo cáo đại 
diện chủ sở hữu xem xét quyết định.

2. Hình thức huy động vốn
a) Phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Huy động từ hoạt động liên doanh, liên kết.
c) Vay trực tiếp của cá nhân, tổ chức kinh tế: Trường hợp này, Công ty 

phải ký hợp đông vay vôn với tổ chức kinh tế, cá nhân cho vay theo quy định của 
pháp luật; Mức lãi suất vay vốn tối đa không vượt quá mức lãi suất cho vay cùng 
thời hạn của ngân hàng thương mại nơi công ty mở tài khoản giao dịch tại thời 
điêm vay vôn; Trường hợp công ty mở tài khoản giao dịch ở nhiều ngân hàng thì 
mức lãi suât huy động vốn trực tiếp tối đa không được vượt quá lãi suất cho vay 
cao nhât cùng thời hạn của ngân hàng thương mại mà công ty mở tài khoản giao 
dịch.
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Công ty nhà nước phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay, trả lãi vay đầy 
đủ theo cam kết, họp đồng vay nợ đã ký kết và chịu trách nhiệm về khoản nợ vay.

3. Công ty mẹ được quyền bảo lãnh cho các công ty con do công ty mẹ sở 
hữu 100% vốn điều lệ vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo quy định 
của pháp luật. Trường họp các doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ có nhu 
cầu bảo lãnh thì công ty mẹ được bảo lãnh theo quy định của pháp luật và đảm 
bảo nguyên tắc:

- Các bên góp vốn cam kết cùng thực hiện bảo lãnh;
- Tỷ lệ (%) bảo lãnh của từng khoản vay không vượt quá tỷ lệ (%) góp vốn 

của công ty mẹ trong doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn và tổng các khoản bảo 
lãnh vay vốn không vượt quá số vốn góp của công ty mẹ trong doanh nghiệp đó.

Điều 4. Bảo toàn vốn nhà nước tại công ty

Mọi biến động về tăng, giảm vốn nhà nước tại công ty, công ty phải báo 
cáo đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính để theo dõi, giám sát.

1. Công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước đầu tư theo quy định tại 
Điều 11 Quy chế tài chính và thường xuyên thực hiện đánh giá hiệu quả sử dụng 
vốn thông qua chỉ tiêu mức độ bảo toàn vốn nhà nước. Cụ thể:

Mức độ bảo toàn vốn được xác định theo hệ so H:

Giá trị tổng tài sản “ Nợ phải ừả
H = ----- ------------- -------- ----------

Vốn Nhà nước
Trong đó:
- Giá trị tổng tài sản: Mã số 270 trên bảng cân đối kế toán.
- Nợ phải trả: Mã số 300 trên bảng cân đoi kế toán.
- Vốn Nhà nước: vốn đầu tư của chủ sở hữu (MS 411 bảng cân đối kế 

toán), quỹ đầu tư phát triển (MS 417 bảng cân đối kế toán), nguồn vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản (MS 421 bảng cân đối kể toán).

Nếu hệ số H>1 đã phát triển được vốn; H = 1 bảo toàn được vốn và nếu 
H<1 chưa bảo toàn được vốn.

Đối với trường hợp công ty chưa bảo toàn được vốn nhà nước Hội đồng 
quản trị, Giám đốc công ty (công ty không có Hội đồng quản trị) phải có báo cáo 
gửi đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư 42/2008/TT- 
BTC ngày 22/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quy chế giám 
sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu 
quả ban hành kèm theo Quyết định 169/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 32, Điều 34 của Quy 
chế tài chính.

2. Việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự 
phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó 
đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp thực 
hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.



3. Việc chuyển lỗ thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp.

Điều 5. Đầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước

Công ty thực hiện theo Điều 12 của Quy chế tài chính. Trong đó:

1. Ngoài các trường hợp không được tham gia góp vốn theo quy định tại 
Khoản 5 Điều 12 Quy chế tài chính, Công ty nhà nước còn phải thực hiện hạn 
chế các hình thức đầu tư như sau:

- Công ty con không được đầu tư góp vốn vào công ty mẹ.
- Công ty con, doanh nghiệp phụ thuộc công ty mẹ không được góp vốn 

mua cổ phần khi cổ phần hóa đơn vị trong cùng tập đoàn, tổng công ty hoặc tố 
hợp mẹ “ con.

2. Hàng năm, căn cứ báo cáo tình hình, hiệu quả đầu tư tài chính của công 
ty nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ủ y  ban nhân dân các Tỉnh, thành 
phố thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước 
đầu tư tại công ty nhà nước theo quy định tại Quy chế tài chính; Trường hợp công 
ty nhà nước có hoạt động đầu tư ra bên ngoài vượt quá quy định hoặc không 
đúng đối tượng nhưng không thực hiện điều chỉnh cơ cấu đàu tư như quy định tại 
Khoản 3, Khoản 6 Điều 12 Quy chế tài chính thì Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chuyển quyền đại diện phàn vốn đầu tư 
vượt mức quy định hoặc không đúng đối tượng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước theo nguyên tắc tăng giảm vốn giữa các bên.

Công ty bị điều chuyển vốn có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Đầu 
tư và Kinh doanh vốn nhà nước và tổ chức kinh tế có vốn góp của công ty hoàn 
thành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc điều chuyển quyền đại diện vốn góp 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn không quá 30 ngày làm 
việc kê từ ngày có quyêt định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quản lý và sử dụng tài sản

Cồng ty thực hiện đầu tư tài sản cố định, quản lý và sử dụng tài sản theo
quy định tại Mục 2, Chương II Quy chế tài chính. Trong đó:

1. Việc trích khấu hao tài sản cố định thực hiện theo hướng dẫn tại Thông 
tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.

2. về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Công ty được quyền chủ động và có trách nhiệm thanh lý các tài sản không 
cân dùng, tài sản bị hư hỏng không có khả năng phục hồi, lạc hậu về kỹ thuật 
không có nhu câu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả; nhượng bán tài sản 
trên nguyên tăc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn phù hợp với quy định tại
Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 của Quy chế tài chính. Trong đó:

a) Trường hợp phương án nhượng bán tài sản cố định của công ty không có 
khả năng thu hôi đủ vốn thì công ty phải báo cáo đại diện chủ sở hữu và cơ quan 
tài chính cùng câp trước khi nhượng bán tài sản cô định để thực hiện giám sát.

b) Riêng trường hợp tài sản cố định mới đầu tư do không mang lại hiệu quả 
kinh tế theo như phương án phê duyệt ban đầu, công ty không có nhu cầu tiếp tục
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khai thác sử dụng mà việc nhượng bán tài sản không có khả năng thu hôi đủ vôn 
đầu tư dẫn tới công ty không trả được nợ vay theo khê ước hoặc hợp đông vay 
vốn thì phải làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan đê báo cáo đại diện 
chủ sở hữu xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Đối với việc nhượng bán thanh lý tài sản của một số ngành đặc thù (sản 
xuất thuốc lá, tàu biển, hàng không...) thì ngoài việc chấp hành quy định của Quy 
chế tài chính và Thông tư này còn phải thực hiện theo quy định của văn bản quy 
phạm pháp luật chuyên ngành.

3. Nhượng bán các khoản đầu tư tài chính:
về phương thức bán và thẩm quyền quyết định việc nhượng bán các khoản 

đầu tư tài chính thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điêu 16 của Quy chê tài 
chính. Trong đó:

a) về phương thức bán:
Tùy theo hình thức góp vốn công ty được thực hiện chuyển nhượng các 

khoản đầu tư tài chính phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của doanh 
nghiệp có vốn góp của công ty và các cam kết tại các hợp đồng liên doanh, liên 
kết của các bên.

- Đối với chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính tại công ty cổ phân đã 
niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch 
UPCOM thì công ty được chủ động thực hiện theo các phương thức khớp lệnh, 
đấu giá, thỏa thuận hoặc chào bán cạnh tranh nhưng không được thấp hơn giá thị 
trường tại thời điểm bán.

- Đối với chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính tại công ty cổ phần 
chưa niêm yết thì công ty chủ động lựa chọn phương thức đấu giá hoặc thỏa 
thuận trực tiếp để chuyển nhượng trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bào toàn 
vốn và không thấp hơn giá thị trường. Trong đó:

+ Trường hợp chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính có giá trị tính 
theo mệnh giá trên 10 tỷ đồng thì công ty phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao 
dịch chứng khoán. Chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính có giá trị tính theo 
mệnh giá dưới 10 tỷ đồng công ty có thể thuê tổ chức tài chính trung gian (các 
công tỵ chứng khoán) bán đấu giá, hoặc tự tổ chức đấu giá tại công ty, hoặc thực 
hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán.

+ Việc bán thỏa thuận chỉ được thực hiện sau khi tổ chức đấu giá công 
khai nhưng chỉ có một người đăng ký mua và phải đảm bảo giá bán sát với gía thị 
trường tại thời điểm bán; Trong trường hợp này, giá thị trường tại thời điểm bán 
cân căn cứ vào báo giá của ít nhất 03 công ty chứng khoán có thực hiện giao dịch 
chứng khoán của doanh nghiệp có vốn góp của công ty, trường hợp không có 
giao dịch thì giá bán không thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị có 
vốn góp của công ty.

b) Tiền thu từ bán bớt, bán toàn bộ phần vốn nhà nước còn lại tại công ty 
trách nhiệm hữu hạn, cồng ty cổ phần chuyển đổi từ công ty thành viên hoặc đơn 
vị phụ thuộc công ty nhà nước (theo quyết định sắp xếp, chuyển đổi cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu), kể cả 
tiền đặt cọc không phải trả lại cho nhà đâu tư sau khi trừ giá trị vôn nhà nước đâu
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tư ghi trên sổ kế toán, chi phí bảo lãnh phát hành, chi phí bán, chi phí về thuế 
phát sinh (nếu có) được ghi tăng vốn nhà nước tại các công ty nhà nước là đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp này. Trường hợp vốn nhà 
nước sau khi bổ sung vượt quá vốn điều lệ thi phần chênh lệch được xử lý như 
quy định tại Khoản 5 Điêu 2 Thông tư này.

Điều 7. Quản lý nợ phải thu, nợ phải trả

Công ty có trách nhiệm quản lý công nợ theo quy định tại Điều 10, Điều 18 
của Quy chế tài chính. Trong đó:

- Công ty được quyền bán các khoản nợ phải thu theo quy định của pháp 
luật, gồm cả nợ phải thu trong hạn, nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không đòi 
được để thu hồi vốn. Việc bán nợ chỉ được thực hiện đối với các tổ chức kinh tế 
có chức năng kinh doanh mua bán nợ, không được bán nợ trực tiếp cho khách nợ. 
Giá bán các khoản nợ do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm về quyết 
định bán khoản nợ phải thu. Trường hợp bán nợ mà dẫn tới công ty bị thua lỗ, 
mất vốn, hoặc mất khả năng thanh toán dẫn đến tình trạng công ty phải giải thể, 
phá sản thì Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty (đối vói công ty không có Hội 
đồng quản trị) và người có liên quan trực tiếp đến việc phát sinh khoản nợ khó 
đòi phải bồi thường theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

- Việc đánh giá lại các khoản nợ có nguồn gốc ngoại tệ và xử lý chênh lệch 
tỷ giá được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10 
tháng 9 năm 2009 và Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 
của Bộ Tài chính.

MỤC II
QUẢN LÝ DOANH THỦ, CHI PHÍ VÀ KÉT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Điều 8. Quản lý doanh thu

Doanh thu của công ty thực hiện theo Điều 22 Quy chế tài chính.
Điều kiện và thời điểm xác định doanh thu.
1. Điều kiện.
- Doanh thu phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhận thanh toán có 

hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định hiện hành.
- Doanh thu phải hạch toán bằng đồng Việt Nam, trường hợp thu bằng 

ngoại tệ phải quy đổi về đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật.
2. Thời điểm xác định doanh thu.
- Là thời điếm công ty đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, sản phẩm; 

hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho người mua; hoàn thành hợp đồng hoặc xuất 
hoá đơn bán hàng.

- Đối với hàng hoá sản phẩm bán thông qua đại lý, doanh thu được xác 
định khi hàng hoá gửi đại lý đã được bán.

- Đối với các hoạt động tài chính thì thời điểm xác định doanh thu theo quy 
định sau:
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+ Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, lãi bán hàng tra 
chậm, trả góp, tiền bản quyền... xác định theo thời gian của hợp đồng cho vay, 
cho thuê, bán hàng hoặc kỳ hạn nhận lãi.

+ Cổ tức, lợi nhuận được chia xác định khi có nghị quyết hoặc quyết định 
chia của cấp có thẩm quyền.

+ Lãi chuyển nhượng vốn (trừ trường hợp chuyển nhượng vốn quy định tại 
Điếm c Khoản 4 Điều 16 của Quy chế tài chính), lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ 
giá phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh xác định khi các giao dịch hoặc 
nghiệp vụ hoàn thành.

Điều 9. Quản lý chi phí

Việc quản lý chi phí thực hiện theo quy định tại Điều 24 Quy chế tài chính, 
trong đó:

Đối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền, ngoài báo cáo tài 
chính được lập và gửi theo quy định hiện hành, cuối năm tài chính công ty phải 
lập Báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại 
phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này gửi đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính 
(Sở Tài chính đối với doanh nghiệp do địa phương quản lý; Bộ Tài chính đối với 
các doanh nghiệp do Trung ương quản lý).

Điều 10. Giá thành sản phẩm, chi phí dịch vụ tiêu thụ.

1. Tổng giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá, chi phí dịch vụ tiêu thụ 
trong kỳ theo quy định tại Điều 25 Quy chế tài chính.

2. Nguyên tắc và phương pháp xác định giá thành sản phẩm, chi phí dịch 
vụ theo quy định sau:

a) Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ gồm:
- Chi phí về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu và động lực sử dụng trực tiếp

cho sản xuất sản phẩm, dịch vụ.
- Các khoản phải trả người lao động trực tiếp sản xuất như: tiền lương, tiền 

công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, chi ăn giữa ca, chi bảo hiếm xã 
hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.

- Chi phí sản xuất chung: chi phí chung phát sinh ở các phân xưởng, bộ 
phận kinh doanh như: tiền lương, phụ cấp, ăn giữa ca, chi phí vật liệu, công cụ, 
dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi 
phí bằng tiền khác.

b) Giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ gồm:
- Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ quy định tại Tiết a Khoản 2

Điều này.
- Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ 

sản phấm, hàng hoá dịch vụ như: tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân 
viên bán hàng, hoa hồng đại lý, hoa hồng môi giới, tiếp thị, đóng gói, vận chuyến, 
bảo quản..., chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ 
dùng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác.
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- Chi phí quản lý công ty: Các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành 
chính và các chi phí chung khác có liên quan đến hoạt động của công ty.

Toàn bộ chi phí bán hàng và chi phí quản lý công ty được kết chuyển cho 
sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ trong năm để xác định két quà kinh doanh.

Đối với sản phẩm có thời gian sản xuất trên một năm thì chi phí quản lý 
công ty phát sinh trong năm được phân bổ cho sản phẩm dở dang.

3. Hạch toán chi phí đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
giá trị gia tăng thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Điều 11. Phân phối lợi nhuận

1. Công ty thực hiện theo Điều 27 Quy chế tài chính và hướng dẫn tại 
Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính.

2. Việc bổ sung vốn điều lệ của công ty từ lợi nhuận được chia theo vốn 
nhà nước được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư này.

MỤC III
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ Đ ộ KÉ TOÁN, THỐNG KÊ VÀ KIỂM TOÁN

Điều 12. Kế hoach tài chính

Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 29 Quy chế tài chính.
1. Hàng năm, đại diện chủ sở hữu phải giao kế hoạch chỉ tiêu tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn nhà nước năm tiếp theo cho công tỵ; Đồng thời gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp để làm căn cứ giám sát, đánh giá kết quá quản lý điều hành hoạt 
động kinh doanh của công ty.

2. Hàng năm, căn cứ kế hoạch chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước 
do đại diện chủ sở hữu giao, công ty thực hiện việc đánh giá tình hình sản xuất 
kinh doanh của năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính cho năm kế tiếp (theo mẫu 
phụ lục số 3 kèm theo thông tư này) gửi đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính 
(Bộ Tài chính đối với công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ chuyên ngành là đại 
diện chủ sở hữu; Sở Tài chính đối với các công ty do Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố là đại diện chủ sở hữu) trước ngày 31 tháng 7.

Điều 13. Báo cáo tài chính và báo cáo khác

1. Công ty thực hiện theo các quy định tại Điều 30 Quy chế tài chính và 
các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán, kế toán, thực hiện công khai 
tài chính. Riêng báo cáo tài chính năm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được bổ sung 
mẫu Biêu 2b-DN “Các khoản thanh toán với ngân sách” theo phụ lục số 4 kèm 
theo Thông tư này.

2. Ngoài ra, công ty có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo cho đại diện chủ 
sở hữu và cơ quan tài chính (Bộ Tài chính đối với công ty do Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ chuyên ngành là đại diện chủ sở hữu; Sở Tài chính đối với các công ty 
do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố là đại diện chủ sở hữu) như sau:

a) Lập và gửi Báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty 
theo quy định tại Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài
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chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 
của Thủ tướng Chính phủ. Đối với công ty có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ phải 
lập và gửi báo cáo giám sát theo Thông tư số 42/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 05 
năm 2008 của Bộ Tài chính.

b) Hàng năm, cùng với báo cáo tài chính công ty còn phải lập và gửi các 
báo cáo: Báo cáo tình hình đầu tư tài chính (phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này); 
Báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn (phụ lục số 6 kèm theo Thông tư 
này); Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (phụ 
lục số 1 kèm theo Thông tư này).

CHƯƠNG III 
QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC Đ ẦU TƯ VÀO 

DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 14. Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Việc quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện theo 
quy định tại Chương IV Quy chế tài chính.

Điều 15. Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và quyền lợi của người đại
diện

1. Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và quyền lợi của người đại diện thực 
hiện theo Điều 46 Quy chế tài chính và quy định của Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

2. Trường hợp người đại diện là thành viên kiêm nhiệm không tham gia 
chuyên trách trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác được doanh nghiệp 
khác trả thù lao có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp mà người đại diện 
được giao làm đại diện phần vốn nhà nước để doanh nghiệp đó chuyển trực tiếp 
các khoản thù lao cho đại diện chủ sở hữu quản lý và chi trả theo quy định. Trong 
đó:

- Trường hợp đại diện chủ sở hữu là công ty nhà nước:
+ Toàn bộ khoản thu từ tiền thù lao do doanh nghiệp có người đại diện 

kiêm nhiệm nộp về được hạch toán vào thu nhập khác của công ty.
+ Toàn bộ số chi trả phụ cấp người đại diện được hạch toán vào chi phí

khác của công ty.

- Trường hợp đại diện chủ sở hữu là các cơ quan quản lý nhà nước thì 
khoản thu về thù lao của người đại diện được theo dõi riêng để thực hiện chi trả 
phụ cấp người đại diện theo chế độ quy định.

3. Hàng năm, căn cứ vào kết quả phân loại đánh giá hoạt động quản ỉý điều 
hành doanh nghiệp khác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện, đại 
diện chủ sở hữu quyết định mức chi trả phụ cấp người đại diện cho các cá nhân 
được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác theo quy 
định.
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4. Quyền lợi khác của người đại diện: thực hiện theo quy định tại Khoản 3 
Điều 46 Quy chế tài chính. Trong đó:

Người đại diện phàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác khi được quyên 
mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi theo quyết định của công ty 
cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyên của cô đông hiện hữu) thì phải báo 
cáo bằng văn bản cho đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Trường hợp người đại diện được cử làm đại diện tại nhiều đơn vị thì hàng 
năm người đại diện được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 1 đơn VỊ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đại diện 
chủ sở hữu vốn nhà nước quyết định bằng văn bản về số lượng cổ phiếu phát 
hành thêm, trái phiếu chuyển đổi mà người đại diện được quyền mua. Trường 
hợp số lượng cổ phần người đại diện được mua theo quyết định của đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước thấp hơn sô lượng cổ phân người đại diện được quyên mua 
theo quyết định của công ty cổ phần thì phần chênh lệch thuộc quyên mua của đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Theo đó, người đại diện phải có văn bản báo cáo 
công ty cổ phần đồng thời thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho đại 
diện chủ sở hữu vôn nhà nước. Các chi phí có liên quan đên việc chuyên nhượng 
(nếu có) sẽ do đại diện chủ sở hữu vốn chi trả tương ứng với số cổ phần người 
đại diện chuyển quyền mua cho đại diện chủ sở hữu. Trường hợp đại diện chủ sở 
hữu vốn nhà nước không có nhu cầu mua số cố phần nói trên thì được quyền 
chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo quy định hiện hành.

5. Chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
khác như sau:

Người đại diện có trách nhiệm:
a) Trên cơ sở báo cáo tài chính và các báo cáo khác của doanh nghiệp, định 

kỳ hàng quý và cuối năm, tổng hợp chỉ tiêu tài chính theo phụ lục số 7 kèm theo 
Thông tư này; phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình quản lý và sử 
dụng vôn tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán, phân chia lợi tức và các quyên 
lợi khác, kiến nghị biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng 
cao hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Báo cáo gửi đại diện chủ sở hữu vốn chậm nhất là 15 ngày sau khi doanh 
nghiệp khác gửi báo cáo tài chính (quý, năm) theo quy định hiện hành.

b) Ngoài các báo cáo theo định kỳ nêu trên, người đại diện phải báo cáo 
cho đại diện chủ sở hữu vốn về tỉnh hình doanh nghiệp trong các trường hợp có 
những vấn đề lớn phát sinh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 
khác hoặc các vấn đề cần có ý kiến chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu hoặc khi đại 
diện chủ sở hữu yêu cầu.

CHƯƠNG IV 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lưc thi hành • •

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng 
để xử lý các phát sinh kê từ năm tài chính 2009.
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2. Bãi bỏ Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số điều tại quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và
quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Thông tư số 87/2006/TT-
BTC ngày 27/9/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT- 
BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại quy chế quản 
lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh 
nghiệp khác; Các nội dung hướng dẫn về quản lý tài chính đối với công ty nhà 
nước do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù họp với hướng dẫn tại 
Thông tư này./.
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