
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHỦ YÊN

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

Sô: ẢO #0/QĐ-UBND Phú Yên, ngày b-A tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh 

nghiệp năm 2017 đối VÓI các doanh nghiệp nhà nưóc và doanh nghiệp 
có vốn nhà nưóc thuộc UBND tỉnh quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
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 ngàỵ 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;

Căn cứ các Quyết định của ƯBND tỉnh: số 855/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 
về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 
2017 đối với Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam; số 2513/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2017 về việc điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp 
loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Công ty TNHH MTV x ổ  số kiến thiết Phú 
Yên; số 2401/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; số 142/QĐ-UBND ngày 
19/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 của các doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do ƯBND tỉnh quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 1570/TTr-STC 
ngày 25/5/2018),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh 

nghiệp năm 2017 đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà 
nước thuộc UBND tỉnh quản lý, với các nội dung sau:

L ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XÉP LOẠI ĐÓI VỚI 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

1. Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô:
Công ty đang thực hiện cô phân và hoàn thành công tác cố phân hóa vào 

năm 2018, đồng thời chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Theo 
quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính thì
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Công ty TNHH MTV Vũng Rô không thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động và 
xếp loại doanh nghiệp năm 2017, cụ thể:

- Tại điểm c, khoản 3, Điều 10, Mục II quy định: “Trường hợp thời điểm xác 
định giá trị doanh nghiệp và thời điếm chính thức chuyển thành công ty cố phần 
không trùng với thời điếm lập báo cáo tài chính năm nên không thực hiện được 
việc xêp loại doanh nghiệp làm căn cứ đê trích lập các quỹ của doanh nghiệp...” ;

- Tại khoản 4, Điều 10, Mục II quy định: “4 ... Trường hợp thời điểm xác 
định giả trị doanh nghiệp là năm trước, thời điếm chính thức chuyển thành công ty 
cô phân là năm sau thì chỉ lập một báo cáo tài chính của cả thời kỳ, không tách 
riêng hai bảo cảo ở thời điếm ngày 31/12 và ở thời điếm chính thức chuyển thành 
công ty cổ phần... ”.

2. Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam:
- Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu và thu nhập khác - xếp loại A.
- Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn - xếp 

loại A.
- Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành - xếp 

loại B.
- Chỉ tiêu 5: Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích - xếp loại A.
Tổng hợp kết quả thẩm định xếp loại năm 2017: Doanh nghiệp xếp loại B.
3. Công ty TNHH MTV x ổ  số kiến thiết Phú Yên:
- Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu và thu nhập khác - xếp loại A.
- Chỉ tiêu 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu - xếp loại A.
- Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn - xếp 

loại A.
- Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành - xếp 

loại A.
Tổng hợp kết quả thẩm định xếp loại năm 2017: Doanh nghiệp xếp loại A.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ 

VÓN NHÀ NƯỚC:
1. Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên:
- Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu và thu nhập khác - xếp loại A.
- Chỉ tiêu 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu - Xêp loại B.
- Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn - xếp 

loại A.
- Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành - xếp

loại A.
Tổng họp kết quả thẩm định xếp loại năm 2017: Doanh nghiệp xếp loại B.
2. Công ty cổ phần cấp  thoát nước Phú Yên:
- Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu và thu nhập khác - xếp loại B.
- Chỉ tiêu 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu - xếp loại A.
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- Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đên hạn - Xêp

- Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành - xếp
loại B.

Tong hợp kết quả thẩm định xếp loại năm 2017: Doanh nghiệp xếp loại B. 
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch và Giám 
đốc các Công ty TNHH MTV: Cảng Vũng Rô, Thủỵ nông Đồng Cam, x ổ  số kiến 
thiết Phú Yên; Chủ tịch và Giám đốc các Công ty cổ phần: Môi trường đô thị Phú 
Yên, Cấp thoát nước Phú Yên; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành./.^
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH*/, /

XIU. - r \ :Ẳ . .  o .  » ----- ------- /«*»'

loại A.

- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

- Cổng TTĐT tinh;
- CT và các PCT ỨBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh (đ/c Khoa);
- Lưu: VT, ọ.
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KẾT QUẢ ĐÁNH
(Kèm the

Tổng họp:
ÚT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2017
VQĐ-UBND ngày 2>/ị /5/2018 của ƯBND tỉnh)

Tên
doanh nghiệp

Chỉ tiêu 1 (tr.đồng) Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3

Chỉ
tiêu
4

x ể p
loại

Chỉ 
tiêu 5
x ếp
loại

x ếp
loại
DN

Doanh thu 
và thu nhập khác

Lợi nhuận sau 
thuế 

(tr.đồng)

Vốn CSH binh 
quân 

(tr.đồng)
Tỷ suất LN/vốn 

(%)

Xếp
loại

Khả năng thanh toán 
nọ’ đển hạn

Nọ-
quá
han

(tr.đ)

x ếp
loại

KH TH x ế p
loại KH TH KH TH KH TH TSNH

(tr.đ)
NơNH
(tr.đ)

TSNH
/Nợ
NH

(lần)

DNNN

Công ty TNHH 
I MTV Thủy 

nông Đồng Cam
37,040 37,579 A DN hoạt động công ích không áp dụng chỉ tiêu này 45,174 22,947 1.97 0 A B A B

1 Công ty TNHH 
í MTV Xổ số 
1 kiến thiết Phú 
Ị Yên

270,710 286,070 A 14,400 15,972 134,279' 134,279 10.72% 11.89% A 129,302 38,092 3.39 0 A A DN
hoạt
đông
kinh

doanh
không

áp
dụng
chỉ

A

D!N có vốn NN

Công ty CP Môi 
trường đô thị 
Phú Yên

60,000 62,167 A 6,400 5,773 62,065 62,065 10.31% 9.30% B 59,760 4,991 11.97 0 A A B

Công ty CP Cấp 
thoát nước Phú 
Yên

104,000 96,243 B 8,800 13,325 236,363 237,030 3.72% 5.62% A 74,705 27,745 2.69 0 A B

tiêu
này

B

Ghi chú: Công tỵ TNHH MTV Càng Vũng Rô không thực hiện xếp loại DN do
đang thực hiện cổ phần hóa.
- Chi tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành.
- Chỉ tiêu 5: Tình hình thực hiện sân phẩm, dịch vụ công ích.



Số: /ƯBND-NC Phú Yên, ngày <££■ tháng 5 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo kết quả đánh giá, phân 
loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
của người giữ chức danh, chức vụ tại 
doanh nghiệp là công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên mà Nhà 
nước nắm giũ' 100% vốn điều lệ

C .TY ĨN H H  MTV XỐSỐKIẺN THIẾT
Kính gửi: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú YênCỘNG VĂN ùhN

Ngày. i eẴ..tháng...D57nảm  20)0(2.
*--------------r— ------------------

( Ap* ' Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản 
ị(^.. _ (M ý 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;
Trên cơ sở kết quả báo cáo, tổng họp của Sở Nội vụ, UBND tỉnh thông báo kết 

quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Chủ tịch và Kiểm soát viên 
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Yên.

(Có bảng tống hợp gửi kèm)
Yêu cầu Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Yên thực hiện việc lưu trữ 

và sử dụng kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch và Kiểm soát 
viên Công ty năm 2017 theo đúng quy định của Nhà nước./. ¡A’

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, NC.



KẾT ỊbựỊ4>ẢNỉỊ̂ ỊẬ!)VlứC Đ ộ HOÀN THÀNH NHIỆM vụ NĂM 2017
TỊCH, KIỀM SOÁT VIÊN

CỞNG TY TỊVÌHÍ H MTV x ố  SỐ KIÉN THIÉT PHÚ YÊN
(Kèm theo C oh & ^ ìs^ ^ /U B N D -N C  ngàyl^/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên)

ỦY BAN ISH-^ĐẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNIpỆpỆ;ỴỆN^ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên Chức vụ Đánh giá

1 Bùi Quang Đáng Chủ tịch Công ty Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Nguyễn Ngọc Thu Kiểm soát viên Công ty Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


