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ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ công bố thông
tin của doanh nghiệp nhà nước
Ngày 18/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP quy định về nội dung, trình
tự, thủ tục, và trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
1. Đối tượng áp dụng (Điều 2)
Nghị định áp dụng cho các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm
công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, nhóm công ty mẹ - công
ty con, công ty TNHH 1 thành viên độc lập.
Các đối tượng không áp dụng bao gồm doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng,
an ninh và doanh nghiệp nhà nước kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số,
chứng khoán thực hiện công bố thông tin theo Nghị định này và quy định pháp luật chuyên
ngành.
2. Công bố thông tin định kỳ (Chương II)

Quy trình công bố của doanh nghiệp gồm hai bước: (1) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu
nhà nước (“CSH”); và (2) công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp
đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định.
Cụ thể:
TT

Loại thông tin

Kỳ công bố

Thời hạn

Thời hạn chi tiết
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Chiến lược phát
triển

Theo kỳ xây
dựng chiến
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05/01

Ngày 30/09 của
năm đầu tiên
của kỳ xây dựng
chiến lược

Doanh nghiệp
trình CSH

Ngày 31/12 của
năm đầu tiên

CSH phê duyệt

05 ngày làm việc Doanh nghiệp
kể từ ngày được công bố thông tin
CSH phê duyệt
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Kế hoạch sản xuất
kinh doanh và đầu
tư phát triển 05
năm

Mỗi 05 năm

05/01

Ngày 30/09 của
năm đầu tiên
của kỳ xây dựng
kế hoạch

Doanh nghiệp
trình CSH

Ngày 31/12 của
năm đầu tiên

CSH phê duyệt

05 ngày làm việc Doanh nghiệp
kể từ ngày được công bố thông tin
CSH phê duyệt
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Kế hoạch sản xuất
kinh doanh và đầu
tư phát triển hàng
năm

Hằng năm

31/03

Không có quy định về thời hạn trình
kế hoạch lên CSH, nhưng doanh
nghiệp phải công bố kế hoạch sau 05
ngày làm việc kể từ ngày được CSH
phê duyệt và muộn nhất là ngày
31/03 của năm thực hiện kế hoạch
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Báo cáo đánh giá
về kết quả thực
hiện kế hoạch sản
xuất kinh doanh
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thực hiện các
nhiệm vụ công ích
và trách nhiệm xã
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muộn nhất là ngày 20/06 của năm
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Báo cáo tình hình
thực hiện sắp xếp,

Hằng năm

31/03

Báo cáo phải công bố và gửi CSH
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đổi mới doanh
nghiệp hàng năm
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Báo cáo thực trạng
quản trị và cơ cấu
tổ chức

Hằng năm

20/06

Báo cáo phải công bố và gửi CSH
muộn nhất là ngày 20/06 của năm
liền sau năm báo cáo
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Báo cáo tài chính
06 tháng và báo
cáo tài chính năm

Hằng năm

15/08

Báo cáo tài chính 06 tháng phải công
bố và gửi CSH muộn nhất là ngày
15/08 của năm năm báo cáo

31/05

Báo cáo tài chính năm phải công bố
và gửi CSH muộn nhất là ngày 31/05
của năm liền sau năm báo cáo

31/03

Báo cáo phải công bố và gửi CSH
muộn nhất là ngày 31/03 của năm
liền sau năm báo cáo

9

Báo cáo chế độ tiền Hằng năm
lương, tiền thưởng

Mẫu báo cáo được đính kèm Nghị định.
3. Công bố thông tin bất thường (Chương III)
Doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện quy định
tại khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp (ví dụ như bị phong tỏa tài khoản, tạm ngừng hoạt
động kinh doanh, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi người quản lý, v.v.). Thời hạn báo
cáo CSH và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 24 giờ và thời hạn công khai thông tin là 36 giờ, kể từ
thời điểm xảy ra sự kiện.
Nghị định 81 thay thế Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg về ban hành Quy chế công bố thông tin của
công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015.

Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức
vụ tại công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ
Ngày 19/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch, bổ
nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, v.v. đối với người giữ chức danh,
chức vụ tại công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Những người giữ chức danh, chức vụ (“Người quản lý doanh nghiệp”) thuộc đối tượng điều chỉnh
của Nghị định này bao gồm: Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty, thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Tổng
Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
Trong đó, đáng chú ý:
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Người quản lý doanh nghiệp được đánh giá hằng năm ngay sau khi doanh nghiệp công bố
báo cáo tài chính và trước khi thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức,
miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người quản lý doanh nghiệp (Điều 11). Nghị định hướng
dẫn chi tiết về nội dung, tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá.



Người quản lý doanh nghiệp có thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Riêng đối với Kiểm soát viên,
thời hạn này là 03 năm (Điều 26). Người quản lý doanh nghiệp khi hết thời hạn giữ chức vụ
phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Chủ tịch HĐTV, Chủ
tịch công ty, thành viên HĐTV, Kiểm soát viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá
02 nhiệm kỳ tại một tập đoàn, tổng công ty, công ty (Điều 35).

Nghị định 97 có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2015.
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