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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 

của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về việc giám sát đầu tư đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 

chính và 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 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối 

với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu 

quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1641/TTr-STC ngày 

28 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020, 

cụ thể như sau: 

1. Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre 

- Chỉ tiêu 1. Doanh thu và thu nhập khác: không giao. 

- Chỉ tiêu 2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: không giao. 

- Chỉ tiêu 3. Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn: 

a) Nợ phải trả quá hạn: không có. 

b) Khả năng thanh toán nợ đến hạn: lớn hơn 1 lần. 

- Chỉ tiêu 4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật: không vi 

phạm. 

- Chỉ tiêu 5. Thực hiện dịch vụ công ích:  85.300,00  ha. 

2. Đối với Người quản lý doanh nghiệp  

- Thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý 

theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; 

- Kết quả xếp loại doanh nghiệp. 
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Điều 2. Giao trách nhiệm 

1. Người quản lý Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi phấn 

đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện 

đúng quy định; 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định báo cáo 

đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2020 trước khi đề xuất trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt và báo cáo Bộ Tài chính. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Lao động - Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Người quản lý Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính (để báo cáo);  

- TT-TU,TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- CT, Các PCT UBND tỉnh (để biết); 

- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh; 

- Phòng: KT, TCĐT, TH; Cổng TTĐT; 

  - Lưu: VT, LTH.   

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trúc Sơn 
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