
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương,  ngày       tháng  8  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 

nhà nước năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh 
doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà 
nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

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 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; 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;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2456/TTr-STC ngày 
08/8/2022.    

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả xếp loại của 5 doanh nghiệp nhà nước năm 2021 
trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm CNTT), Sở Thông tin và Truyền 

thông công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021 lên trang thông 
tin điện tử của tỉnh Hải Dương.

2.  Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và nội dung 
trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xếp loại của các doanh nghiệp nhà nước năm 
2021 trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương; Thực hiện công bố kết quả xếp loại 
doanh nghiệp nhà nước và kết quả giám sát tài chính của doanh nghiệp năm 2021 
lên trang Thông tin điện tử của ngành theo đúng quy định. Chủ động tổ chức 
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thanh, kiểm tra nếu phát hiện thiếu sót, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh 
để chỉ đạo giải quyết các phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền.

3. Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh thực hiện phân phối 
lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo đúng quy định hiện hành; công bố 
kết quả xếp loại Doanh nghiệp nhà nước lên trang thông tin điện tử của doanh 
nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch, Tổng 
giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp có tên trong danh sách và các đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô. Hải; Ô Hùng);
- Lưu: VT, KT-TC, Khoa(7b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân



Phụ lục
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT Tên DN

Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3

Chỉ
tiêu 4
Xếp
loại

Chỉ
tiêu 5
Xếp
loại

Xếp
loại
DN 

Doanh thu và thu nhập
khác (tr.đồng)

Lợi nhuận sau
thuế (triệu đồng)

Vốn CSH
 (triệu đồng)

Tỷ suất LN/vốn
CSH (%)

Xếp
loại

Khả năng thanh toán nợ đến
hạn Nợ quá

hạn
(tr.đồng)

Xếp
loại

KH TH Xếp
loại KH TH KH TH KH TH  TSNH

(tr.đồng)
Nợ NH

(tr.đồng)

TSNH/
NNH
(lần)

1 Công ty TNHH MTV Xổ số
kiến thiết Hải Dương 134,204 101,135

B
3,400 4,028 27,231 28,449 0.12 0.14

A
28,055 26,424 1.06 -

A A A A

2
Công ty TNHH MTV Khai
thác công trình thủy lợi tỉnh
HD 229,441 254,265

A
3,436 2,105,997 2,339,694 - 0.00

A
124,548 96,497 1.3

- A A A

3 Công ty TNHH MTV KCN
Lai Vu 54,916 64,237

A
7,580 23,974 588,916 630,973

0.01 0.04 A
688,117 80,515 8.5

A A A

4 Công ty TNHH MTV Giống
gia súc HD 20,210 11,308

C
(5,751) 38,000 32,000 - (0.18)

C
2,912 251 11.6 -

A C C C

5 Công ty Thương mại Dịch
vụ Hải Dương 700 1,141 A (213) (7,508) (7,508) - 0.03 C 1,940 11,959 0.2 C C C

Tổng 438,771 430,945 10,980 25,687 2,760,144 3,031,116 843,632 203,687

Giải thích:
 - Chỉ tiêu 5. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích: Công ty TNHH KTCTTL tỉnh và Công ty TNHH MTV Giống gia súc HD.
 - Đối với công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Dương, doanh thu thực hiện đạt 75% so với kế hoạch. Nguyên nhân khách quan do năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, phức tạp. Thực hiện chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tháng 2 công ty dừng phát hành xổ số, tuy nhiên doanh số bán trực tiếp ngày cao hơn so với kế hoạch. Công ty tiết kiệm chi phí, hoàn thành nộp ngân sách nhà nước theo
kế hoạch giao.
 - Đối với Công ty TNHH MTV Khu CN Lai Vu, doanh thu kế hoạch Công ty lấy theo kế hoạch doanh thu thuê cơ sở hạ tầng không có doanh thu hoạt động tài chính. Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu số liêu trên theo
Quyết định số 3999/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
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