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V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn 

nhà nước vào doanh nghiệp  

trong năm 2021 

 

 
             Kính gửi: Bộ Tài chính 

 
 

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-BTC ngày 11/02/2022 của Bộ Tài chính 

về việc thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp trong năm 2021 (triển khai thực hiện trong năm 2022). Qua tổng hợp, 

UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 

I. Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 

trên địa bàn tỉnh:  

1. Tình hình đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ: Trong năm 2021, không có phát sinh nên không 

có số liệu báo cáo (tại Phụ lục 01.A kèm theo). 

2. Tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động:  

a) Năm 2020: Căn cứ chủ trương thống nhất của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công văn số 5037/VPCP-KTTH ngày 23/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về 

chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp tỉnh Bình Định; 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 về việc 

phê duyệt bổ sung vốn điều lệ của 03 Công ty TNHH Lâm nghiệp: Quy Nhơn, 

Hà Thanh, Sông Kôn.  

b) Năm 2021: Vốn điều lệ còn phải bổ sung từ nguồn Quỹ đầu tư phát 

triển tại 03 doanh nghiệp đã được thực hiện theo Quyết định số 3175/QĐ-

UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh. 

Chi tiết tình hình bổ sung vốn điều lệ tại 03 doanh nghiệp trong năm 2021 

tại Phụ lục 01.B kèm theo. 

3. Tình hình đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty 

TNHH hai thành viên trở lên: Trong năm 2021, không có phát sinh nên 

không có số liệu báo cáo (tại Phụ lục 01.C kèm theo). 

4. Tình hình đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ 

doanh nghiệp: Trong năm 2021, không có phát sinh nên không có số liệu báo 

cáo (tại Phụ lục 01.D kèm theo). 
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II. Đánh giá tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh 

nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động trong năm 

2021: 

1. Tính phù hợp của việc đầu tư vốn Nhà nước: 

- Về lĩnh vực hoạt động: 03 Công ty TNHH Lâm nghiệp: Quy Nhơn, Hà 

Thanh, Sông Kôn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc 

phạm vi đầu tư vốn theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 

- Về hiệu quả hoạt động: 03 doanh nghiệp nêu trên là doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động có hiệu quả trong các năm 

2019, 2020 và được đánh giá xếp loại A theo công bố kết quả xếp loại doanh 

nghiệp của UBND tỉnh Bình Định. 

Đáp ứng phạm vi bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều 7 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Tính tuân thủ về trình tự, thủ tục về bổ sung vốn điều lệ cho 03 

Công ty TNHH Lâm nghiệp: Quy Nhơn, Hà Thanh, Sông Kôn: 

- Về phương thức xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp Nhà nước 

đang hoạt động: theo hồ sơ đề nghị bổ sung vốn điều lệ cho 03 Công ty Lâm 

nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ đảm bảo 

các quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

- Về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 03 Công ty TNHH Lâm 

nghiệp: được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương tại Văn bản số 

5037/VPCPKTTH ngày 23/6/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

- Căn cứ chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định 

ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 05/08/2020 về việc phê duyệt bổ 

sung vốn điều lệ cho 03 Công ty TNHH Lâm nghiệp: Quy Nhơn, Hà Thanh, 

Sông Kôn. 

3. Về đánh giá nguồn vốn, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng 

nguồn vốn nhà nước để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 03 Công ty Lâm 

nghiệp: 

Theo Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 05/08/2020 của UBND tỉnh, 

vốn điều lệ được bổ sung cho 03 Công ty TNHH Lâm nghiệp, như sau: 
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ĐVT: triệu đồng 

TT Tên doanh nghiệp 
Quy mô vốn điều lệ 

Trước khi bổ sung Bổ sung  Sau khi bổ sung 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 

1  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Quy Nhơn 
 19.310   22.915   42.225  

2  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Hà Thanh 
 27.219   19.609   46.828  

3  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Sông Kôn 
 36.727   11.123   47.850  

a) Về nguồn vốn bổ sung vốn điều lệ: 

- Được cân đối từ Quỹ Đầu tư phát triển hiện có tại thời điểm 31/12/2018 

và từ Quỹ Đầu tư phát triển được trích theo quy định dự kiến trong 03 năm (từ 

kết quả kinh doanh năm 2019 đến 2021); 

- Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại thời điểm 31/12/2018; 

- Từ các nguồn vốn khác hiện đang theo dõi trên sổ sách kế toán tại thời 

điểm 31/12/2018. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Tính đến thời điểm 31/12/2020: Nguồn vốn đã bổ sung vốn điều lệ của 

03 Công ty TNHH Lâm nghiệp nêu trên cụ thể như sau: 

ĐVT: triệu đồng 

TT Tên doanh nghiệp 

Nguồn bổ sung vốn điều lệ 

Quỹ đầu tư 

phát triển 

Khác 

Tổng cộng Nguồn vốn 

ĐTXDCB 
Vốn khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)+(4)+(5) 

1  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Quy Nhơn 
18.446  3.061 0 21.507 

2  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Hà Thanh 
6.476,6 10.679,7 1.617 18.773 

3  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Sông Kôn 
10.241 0 0 10.241 

- Thực hiện trong năm 2021: Đã thực hiện bổ sung vốn điều lệ của 03 

Công ty TNHH Lâm nghiệp từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển cụ thể như sau: 

ĐVT: triệu đồng 

TT Tên doanh nghiệp 
Đã bổ sung  

đến 31/12/2020 

Đã bổ sung trong 

năm 2021 

(từ nguồn QĐTPT) 

Tổng cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 

1  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Quy Nhơn 
21.507 1.408 22.915 

2  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Hà Thanh 
18.773 836 19.609 

3  
Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Sông Kôn 
10.241 250 10.491 
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Như vậy, trong năm 2021, trong 03 Công ty TNHH Lâm nghiệp: Quy 

Nhơn, Hà Thanh, Sông Kôn, chỉ có 02 Công ty TNHH Lâm nghiệp là Quy Nhơn 

và Hà Thanh đã hoàn thành việc bổ sung vốn điều lệ theo kế hoạch được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 05/8/2020. Riêng Công 

ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn trong năm 2021 chỉ mới bổ sung được 250 

triệu đồng, còn thiếu 632 triệu đồng do lợi nhuận còn lại trích lập Quỹ đầu tư 

phát triển không đảm bảo theo như dự kiến kế hoạch ban đầu và phần còn thiếu 

sẽ được đầu tư bổ sung trong năm 2022 từ Quỹ đầu tư phát triển được trích từ 

lợi nhuận của năm 2022. 

4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khi được bổ sung 

vốn điều lệ: 

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung vốn 

điều lệ tại 03 Công ty TNHH Lâm nghiệp trực thuộc UBND tỉnh trong năm 

2020 thì đến năm 2021, năng lực tài chính của doanh nghiệp tăng lên, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp phát triển các hoạt động kinh doanh của mình, qua đó, 

đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, cụ thể: 

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm: doanh thu, lợi 

nhuận và các khoản nộp ngân sách, các doanh nghiệp đều thực hiện đạt theo kế 

hoạch tài chính hằng năm được chủ sở hữu giao, cả 03 Công ty TNHH Lâm 

nghiệp đều được đánh giá xếp loại A. 

- Về hiệu quả kinh tế: doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực tài chính thực 

hiện các dự án kinh doanh cây gỗ lớn, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, cải 

thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động; góp phần tăng trưởng giá trị sản  

xuất lâm nghiệp,… Ngoài ra, tăng nguồn thu từ thuế và lợi nhuận sau thuế cho 

nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. 

- Về hiệu quả xã hội: kinh doanh cây gỗ lớn tạo dịch chuyển mạnh về 

phương thức SXKD theo hướng bền vững gắn với xây dựng chứng chỉ FSC; chu 

kỳ khai thác rừng cây gỗ lớn dài góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giúp ứng 

phó biến đổi khí hậu,… 

5. Đánh giá về thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ 

sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

Thực hiện quy định 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 theo quy định tại 

Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ, 

Thông tư số 200/2015/TT-BTC và Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 

17/9/2021 của Bộ Tài chính, địa phương cũng đã thực hiện việc giám sát đầu tư 

vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài 

chính của 03 Công ty TNHH Lâm nghiệp trực thuộc UBND tỉnh quản lý đúng 

theo quy định. 
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Ngoài ra, để thực hiện giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, 

của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc địa phương quản lý, UBND 

tỉnh căn cứ trách nhiệm, quyền hạn của chủ sở hữu, cũng đã ban hành các quy 

định như: 

- Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế nội bộ về tổ chức thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan 

đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ và phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình Định, bãi bỏ Quyết định số 

816/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- Sở Tài chính; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
  



Biểu số 01.A

Đơn vị: triệu đồng

Tổng vốn Vốn điều lệ
Huy động 

khác
NSTƯ NSĐP

Quỹ HTSX 

và PTDN
Khác

Đầu tư 

trong năm 

báo cáo

Đầu tư lũy 

kế

VĐL còn 

phải đầu tư

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=(8)-(15)

Tổng cộng x x x x

Nguồn góp vốn điều lệ Tình hình đầu tư vốn điều lệ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

TRONG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:               /UBND-TH ngày        /5/2022 của UBND tỉnh Bình Định)

TT
Tên doanh 

nghiệp

Ngành 

nghề/lĩnh 

vực kinh 

doanh

Cơ quan 

phê duyệt 

chủ trương

Cơ quan 

thẩm định

Cơ quan 

quyết định 

thành lập

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tổng mức vốn đầu tư đăng ký



Biểu số 01.B

Đơn vị tính: triệu đồng

Trước 

khi bổ 

sung

Bổ sung 
Sau khi 

bổ sung
NSTW NSĐP

Quỹ 

HTSX 

và 

PTDN

Quỹ đầu 

tư phát 

triển

Khác

Bổ sung 

trong 

kỳ báo 

cáo

Đầu tư lũy 

kế

Còn 

phải 

đầu tư

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)=(7)+

(8)
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17)=(8)-

(16)
(18)

1
Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Quy Nhơn
19.310 22.915      42.225 0 0 0 1.408 0 1.408   22.915       0

2
Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Hà Thanh
27.219 19.609      46.828 0 0 0 836 0 836      19.609       0

3
Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Sông Kôn
36.727 11.123      47.850 0 0 0 250 0 250      10.491       632

x x x x 83.256 53.647 136.903 0 0 0 2.494 0 2.494 53.015 632

Ghi chú: Phần vốn điều lệ còn phải đầu tư (cột số 17) của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn sẽ được cân đối bổ sung từ Quỹ đầu tư phát triển được trích từ lợi nhuận của năm 2022.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Công văn số 

2952/UBND-

TH ngày 

09/5/2020 

của UBND 

tỉnh Bình 

Định

Quyết định 

số 3175/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2020 

của UBND 

tỉnh Bình 

Định

TT Tên doanh nghiệp

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ ĐANG HOẠT ĐỘNG

TRONG NĂM 2021

Nguồn bổ sung vốn điều lệ

Trồng, chăm 

sóc và quản 

lý bảo vệ 

rừng,…

Công văn số 

5037/VPCP-

KTTH ngày 

23/6/2020 của 

Văn phòng 

Chính phủ

Tình hình đầu tư bổ sung vốn 

điều lệ

Ghi chú

(Kèm theo Công văn số:               /UBND-TH ngày        /5/2022 của UBND tỉnh Bình Định)

TỔNG CỘNG

Ngành 

nghề/lĩnh 

vực kinh 

doanh

Cơ quan phê 

duyệt chủ 

trương đầu tư

Cơ quan 

thẩm định

Cơ quan 

quyết định 

đầu tư

Quy mô vốn điều lệ



Biểu số 01.C

Đơn vị: triệu đồng

Vốn 

góp của 

NN

Tỷ lệ sở 

hữu của 

NN

Vốn 

góp của 

NN

Tỷ lệ sở 

hữu của 

NN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(11) +(8) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)= (13)-(20)

Tổng x x x x

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

NSTƯ

TT

Tên 

doanh 

nghiệp

Ngành 

nghề/ lĩnh 

vực kinh 

doanh

Cơ quan 

phê duyệt 

chủ 

trương 

đầu tư

Cơ 

quan 

thẩm 

định

Cơ 

quan 

quyết 

định 

đầu tư

Vốn điều lệ trước khi bổ 

sung
Nguồn bổ sung vốn điều lệ

Tình hình đầu tư bổ sung vốn 

điều lệ

VĐL 

của 

doanh 

nghiệp

Trong đó: VĐL 

của 

doanh 

nghiệp

Trong đó:

Còn phải bổ 

sung

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ BỔ SUNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TRONG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:               /UBND-TH ngày        /5/2022 của UBND tỉnh Bình Định)

NSĐP

Quỹ 

HTSX 

và 

PTDN

Cổ tức, 

lợi nhuận 

được chia

Khác

Bổ sung 

trong 

năm báo 

cáo

Bổ sung 

lũy kế

Vốn điều lệ sau khi bổ 

sung Vốn nhà 

nước phải 

đầu tư bổ 

sung



Biểu số 01.D

Đơn vị: triệu đồng

Vốn góp 

của NN

Tỷ lệ sở 

hữu của 

NN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(7)- (16)

Tổng x x x x

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

TT

Tên 

doanh 

nghiệp

Ngành 

nghề/ lĩnh 

vực kinh 

doanh

Dự án 

nhóm

Cơ quan 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

đầu tư

Cơ quan 

quyết 

định đầu 

tư

VĐL của 

doanh 

nghiệp 

được 

mua lại

Trong đó:

NSTƯ NSĐP

Mức vốn 

đầu tư 

của Nhà 

nước

Quỹ HTSX 

và PTDN
Khác

Đầu tư 

trong 

năm báo 

cáo

Đầu tư 

lũy kế

Còn phải 

đầu tư

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA LẠI MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP 

TRONG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:               /UBND-TH ngày        /5/2022 của UBND tỉnh Bình Định)

Tổng mức vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư Tình hình thực hiện đầu tư vốn
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