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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v rà soát vướng mắc, khó khăn 

khi thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 200/2015/TT-BTC 

ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính  

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

  

 Thực hiện Công văn số 9114/BTC-TCDN ngày 29/7/2020 của Bộ Tài 

chính về việc rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lạng 

Sơn báo cáo như sau: 

 1. Kết quả đạt được khi thực hiện 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 

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  

 Giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp đã giúp cho các cơ quan quản 

lý nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và Người quản lý doanh nghiệp 

đưa ra những giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm bảo toàn và phát triển vốn Nhà 

nước, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có 

vốn nhà  nước thuộc UBND tỉnh quản lý. Ngoài ra, quyền và nghĩa vụ của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được xác lập rõ hơn; phương 

thức quản lý, giám sát được thay đổi gắn với phân loại, đánh giá doanh nghiệp. 

 2. Một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 200/2015/TT-

BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 

Tại Điều 14 của Thông tư số 200/2015/TT-BTC quy định Phương pháp 

đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp có một số khó khăn khi thực 

hiện, cụ thể:  

2.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được căn cứ vào 5 tiêu 

chí để đánh giá; việc so sánh kết quả hoạt động với kế hoạch, doanh nghiệp 

thường xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch thấp hơn so với thực hiện năm liền kề (vì 

không có quy định bắt buộc phải xây dựng có tăng trưởng so với năm trước, như 

chỉ tiêu phấn đấu số thu nộp ngân sách nhà nước), do đó khó khăn cho các ngành 

chức năng trong công tác thẩm định kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2.2. Đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật 

Quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 14 - Tiêu chí 4: tình hình chấp hành các 

quy định pháp luật hiện hành, quy định:  
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“- Doanh nghiệp không có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi phạm 

cơ chế, chính sách một trong những lĩnh vực đã nêu tại khoản 4 Điều 12 Thông 

tư này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở về việc thực hiện cơ chế, chính 

sách theo quy định của pháp luật nhưng chưa đến mức bị xử phạt hành 

chính: xếp loại A. 

- Doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì xếp loại B: 

+ Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở 01 lần bằng 

văn bản về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo 

tài chính và các báo cáo khác không đúng quy định, không đúng hạn. 

+ Bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình 

thức cảnh cáo hoặc phạt tiền (số tiền từng lần bị xử phạt dưới 10.000.000 đồng) 

phát sinh trong năm tài chính thực hiện việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp”. 

Như vậy, theo quy định không bị xử phạt vi phạm hành chính xếp loại A; bị xử 

phạt dưới 10 triệu đồng xếp loại B và trên 10 triệu đồng xếp loại C.  

Thực tế áp dụng, các doanh nghiệp liên quan nhiều đến chế độ chính sách, 

trong đó thường vướng mắc về chính sách thuế, quy định về thuế trong các năm qua 

có nhiều chính sách thay đổi như thực hiện tờ khai điện tử, nộp thuế điện tử… quy 

định xử phạt về thuế là xử phạt vi phạm hành chính, dù là lỗi có yếu tố khách quan 

hoặc lỗi không trọng yếu, do vậy quy định xếp loại doanh nghiệp theo tiêu chí 4 tại 

điểm d, khoản 1, Điều 14 là nặng và quy định cứng, nên quy định theo mức độ vi 

phạm đối với chính sách thuế và xem xét đồng thời cả các tiêu chí khác. 

2.3. Về đánh giá xếp loại người quản lý doanh nghiệp 

Quy định tại khoản 3, Điều 14 về xếp loại Người quản lý doanh nghiệp gồm 03 

mức độ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm 

vụ, tuy nhiên theo quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 

của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

có quy định tại Điều 14 về phân loại đánh giá gồm 03 mức độ: Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Do đó xếp loại người 

quản lý doanh nghiệp giữa Thông tư số 200/2015/TT-BTC và Nghị định số  

97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 không đồng nhất với nhau. 

 UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TP, KH&ĐT, CT, NN&PTNT, GTVT, 

NV, LĐ-TB&XH; 

- C, PVP, UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Long Hải 
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