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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động  

và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 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. 

Trên cơ sở báo cáo giám sát tài chính của từng doanh nghiệp, Sở Tài chính 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của các doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Về báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 

năm 2019 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 

Năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 02 doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước thực hiện xếp loại doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Trà Vinh. Kết quả xếp loại: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh 

(xếp loại A); Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà 

Vinh (xếp loại B). 

Đính kèm: Biểu số 05.A và Biểu số 05.B 

2. Về báo cáo giám sát tài chính năm 2019 

Số lượng doanh nghiệp báo cáo giám sát tài chính năm 2019 là 04 doanh 

nghiệp, cụ thể: 

- Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước gồm 02 doanh nghiệp là: Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Quản lý khai 

thác Công trình thủy lợi Trà Vinh. 

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước gồm 02 doanh nghiệp là: Công ty cổ phần 

Công trình đô thị Trà Vinh, nhà nước nắm giữ 64% vốn điều lệ và Công ty cổ 

phần Cấp thoát nước Trà vinh, nhà nước nắm giữ 82,34% vốn điều lệ (ngày 
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cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tiếp tục chào bán cổ phần do nhà 

nước nắm giữ tại doanh nghiệp, đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt là 64% vốn điều lệ). 

Đính kèm:  

+ Biểu số 03: Báo cáo kết quả giám sát tài chính  

+ Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 của 04 Công ty  

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính./. 

 
Nơi nhận:   
- UBND tỉnh;  

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở     

- Lưu: VT, TCDN&THTK. 
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Lê Thanh Dũng 
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