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BAO CÁO
Vic thtrc hin pháp 1ut phông, ch6ng tham nhung
trong hot dng kinh doanh x6 s6 (gial don 2013-2017)
Thrc hin Cong van s6 1583/TTCP-C.IV, ngày 18/9/20 18 cUa Thanh tra
ChInh phü ye vic báo cáo tInh hInh thirc hin pháp 1ut phông, chong tham
nhüng trong hoat dng kinh doanh xo so (giai doan 2013-2017), UBND tinh Tây
Ninh báo cáo kêt qua thrc hin theo Dé cucing huàng d.n nhu sau:
a
1. Gi6i thiçu chung yeA tinh hinh hot d9ng xo A
so A
tren
dga bàn tinh

cong ty TNHH MTV x6 s6 kin thi& Tây Ninh là doanh nghip 100%
von nhà nuâc. Ngành nghê kinh doanh chInh là phát hành ye xô s&
Tru si chInh dt tai S6 31 5A Trn Hung do, phuorng 1, Tp Tây Ninh,
tinh Thy Ninh.
Cong ty có 01 van phông dti din tai s6 42 — 42A D6ng Nai, phtthng 15,
Qun 10, Tp. Ho Chi Mirth.
Cong ty luOn chap hành nghiêm dtthng 161 chi trung cüa Dãng và chInh
sách pháp luat cüa Nhà nuàc; các Lust, Nghj djnh, thông tu hu&ng dan dOi vi
hoat dng kinh doanh cüa doanh nghip kinh doanh x6 s6.
Trong nhtrng näm qua, Cong ty luôn hoàn thành t6t k hoach nôp ngãn
sách duçic giao hang näm.
Thirc hin t6t vic chäm lo diii s6ng 4t cht, tinh thAn cho CBCNV cOng
ty, ch d lwxng thuông thu nhp duqc thirc hin dung, dü và On djnh tao diu
kin thu.n lçii cho nguñ lao dng an tam Cong tác và hoàn thành tOt nhim viJ
duçic giao, không d tInh trng khiéu nai, to cáo hay tham nhiing, tiêu crc, vi
pham pháp 1ut xáy ra trong dn vj.
Cong ty có 46 dai l phân ph6i ye x6 S6. Các dai 1 cüa Cong ty thrçc k
két hqp dông dung pháp 1ut. Vic thirc hin chi trá hoa hông, chi ñy quyên trá
duçic thirc hin dung quy dinh cüa
thuâng; vic th chap b nq và k' han nçi
pháp 1ut.
2. Thirc hiên vic quàn 1 nhà nuó'c ye kinh doanh xô S6 trCn d!a bàn
- U ban nhân dan tinh ban hành các van bàn d quãn 1 Iioit dng
kinh doanh x6 s6 trên da bàn, nhu
Phé duy Diu l hoat dng cüa cong ty; ban hành Quy ch hoat dng
cua Kiêm soát viên; phê duyt báo cáo tài chInh hang nAm, trIch các qu9 và
quyêt djnh lqi nhun con Ia np ngãn sách nba nuc; phê duyt chrnmg trmnh

cong tác hang nàm cüa Kim soát viên; phé duyt k hoach hoat dng kinh
doanh; chi dao cong ty thrc hin cOng b6 thông tin; quyét djnh phuang an co
cu 'ai cong ty giai doan 2016-2020; phê duyt dan giá tiên hrcing ca ngithi
quán 1y doanh nghip; dr va chi dao các hi ngbj so tong k&; kip thii khen
thithng các dai 1 co thành tIch.
- Vic thành Ip, ban hành quy ché boat dng, kirn tra, giám
sat hoat
dng cüa Hi dng giám sat x s&
Hi dng giãm sat x s6 duçic thành 1p theo quy& djnh cüa UBND tinh
dung theo quy dlnh và tInh hInh thrc tê tai dja phi.rang.
H0i dng giám sat x s luôn di.rçic kiin toàn, b sung dÀy dü và dung quy
djnh khi Co sir thay dôi nhân sir cüa các cci quan CO lien quan.
HOi dng giám sat x s boat dng theo Quy ch dã &rçlc UBND tinh ban
hãnh, cO sr phân cOng c%1 the các thành viên trong vic giám sat: quay s mô
thtr&ng; thu hi ye ban không hêt (ye ê); xác djnh doanh thu và chi phi trâ
thuäng ye so t ch9n (lo to) hang ngày...
Các thânh viên trong Hi dng giám sat x s thrc hin nghiêm, dung và
dÀy dü trách nhim, quyên hn cüa minh theo quy chê boat dng.
Luôn khách quan, trung thirc, cong tam trong thc hin trách nhim, tao
sv an tam cho khách hang, gop phAn kin cho uy tin, thixang hiu ye s Tây Ninh
trong khu VrC.
Djnh k' 6 tháng mOt IAn, HOi dng giám sat x s tin hành hp d dánh
giá tmnh hInh hoat dng cUa mInh, dánh giá tInh hInh kinh doanh cüa Cong ty, tir
dO, dira ra k hoach giám sat phü hçrp vài tInh hInh thirc t& bão dam thrc hin
t& nhim viii, quyn han giám sat theo quy djnh.
- Vic chi do các cr quan có thAm quyn tai dja phLro'ng thirc hin
than Ii tra, kim Ira, giám sat d vói doanh nghip x s.
Djnh k 6 tháng UBND tinh du thânh Ip doàn giám sat dn doanh
nghip d giám sat tài chInh, dánh giá hiu qua hoat dng và cong khai tài
chinh.
Näm 2014, Thanh tra tinh Tây Ninh cO th chCrc doan thanh tra dn lam
viec viii Cong ty ye cong tác quãn l tài chinh doanh ñghip.
- Vic thanh tra, kim tra và don d6c thijc hin các kt 1un kim tra,
thanh tra, kiêm toán
Các cci quan tinh luOn kim tra, giám sat qua trinh hoat dng kinh doanh
cüa Cong ty. Kt qua Cong ty TNHH MTV Xô so kiên thiêt Tây Ninh Iuôn thijc
hin dung chic näng, nhim vii, np dung dU các khoãn phâi np vào ngân sách
nhà nuâc, kinh doanh dung pháp 1ut.
Ding thi qua kirn tra, thanh tra, kim toán n&i cOn ni dung nào chira
dung thI COng ty cUng kjp thi khác phiic, dam bão dung chü trtrong, quy dnh
cüa nhà nuc.
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- Vic tang kt, dánh giá rut kinh nghiém trong quãn 1 hoyt dng
kinli doanh xô s&
Djnh k' 6 tháng, nAm cong ty t6 chIrc sty, tng kt d dánh giá tInh hInh
hoat dng trong th&i gian qua và dê ra ph.rcing hixng cho thyi gian tâi.
Ngoài ra con tng k&, dánh giá rut kinh nghim trong quãn 1 hoat dng
kinh doanh xô so theo chuyên d hoc cO dçit kiêm tra thanh tra cüa các ngành
chi'rc nàng.
Vic tang k&, dánh giá rut kinh nghim trong quán 1 hot dng kinh
doanh xô so cüa Cong ty xô s ngày càng di vào nê nêp, hiu qua, dung theo
duOrng lôi chü trucmg cüa Dáng và Nhà nuâc, giüp Cong ty luôn hoàn thành kê
hoach dixçic giao hang nàm, mang 'ai nguOn thu cho tinh nhà, gop phân xây
drng các cong trInh phüc lçii tai dla phuang.
3. V thurc hin quyn và nghia vi chü s& lifru di vó'i doanh nghip
kinh doanh x s:
- Viêc Ira chçn và cfr can b lam Di din chü sO' hü'u:
* Giai do?n 2010-2014: COng
ty hoat dng theo mô hInh HOi dng thành
vien (HDTV).
1.Ong Nguyn Htru Tài, Chü tjch HDTV kiêm Giám d6c;
2. Ba Nguyn Thj Sfra, Phó chü tjch I-IDTV - Phó giám dc;
3. Ong Nguyn Thanh Phong, thành viên HDTV — Phó giám dc;
4. Ong H Van Cho, thành viên HDTV — Truing phông K Hoach;
5. Ong Nguyn Thanh Huy, thành viên HDTV — K toán tru&ng;
Kim soát viên chuyên trách: Ba Nguyn Thanh Loan.
* Giai doan 2015 dn nay: Cong ty hoat ding theo mô hInh Chü tich
Cong ty, Giám dOe và Kiêm soát viên.
1. Ong Nguyn HUu Tài, ChU tjch Cong ty;
2. Ong Nguyn Thanh Phong, Giám dc Cong ty;
3. Kim soát viên chuyên trách:
- Ba Nguyn Thanh Loan (tir nAm 2015 dn 25/12/2016);
- Ba Hng Lé Minh Nguyt (ti'r ngày 26/12/2016 dn nay).
(Kern theo Mu 1, 2 Danh sách quy hoach, b nhim, b nhiém lai các vi
trI cht'rc danh).
- Vic giám sat tài chInh và dánh giá hiu qua hoit dng cOa Cong ty
TNHH MTV Xô so kin thit Tây Ninh:
- îü nàm 2013 dn nAm 2017, Cong ty du hoàn thánh vut k hoach np
ngân sách hang nam, két qua duqc xep 1°a A; dánh giá hoàn thành xuât sac
nhim vil.
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- Dánh giá hiu qua hoat dng cüa Chü tjch Hi dng thãnh viên, Hi
ding thành vin, Kiêm soát vien (Chü tjch Cong ty, Giám dôc và Kiêm soát
viên) tai Cong ty:
+ Tir närn 2013 dn nAm 2014, Chü tjch HDTV, Hi dng thành viên và
Kiêm soát viên duçic dãnh giá:
Hiu qua hot dng thrçc dãnh giá
Stt

HQ

và ten

Chic danh
Nám 2013

Näm 2014

1

Nguyn Hu Tài

Chü tjch HDTV kiêm
Giám dc

HTXSNV

HTXSNV

2

Nguyen Thj Scra

Phó Chü tjch HDTV
— Phó giám d6c

HTXSNV

HT1TNV

3

Nguyn Thanh Phong

Thành viên HDTV —
Phó giám d6c

HTXSNV

HTXSNV

4

H Vn Cho

Thành viên HDTV —
Trithng P. Kê hoach

HTXSNV

HTXSNV

5

Nguyn Thanh Huy

Thành viên HDTV —
K toán trtrâng

HTXSNV

HTTNV

6

Nguyen Thanh Loan

Kim soát vién

HTXSNV

+ Tü nAm 2015 dn nàm 2017, Chü tjch Cong ty, Giám dc và Kim soát
viên &rçYC dánh giá:
Hiçu qua hot dmg duçc thnh gi

Stt

H và

ten

Chüc danh
Chü tjch Cong
ty

1

Nguyen Hthi Tài

2

Nguyn Thanh Phong Giám d6c

3

Nguyen Thanh Loan

Kiêm soát viên

Hong Lé Minh
Nguyt

Kim soát viên

Näm2O15

Näiu 2016

Närn 2017

HTTNV

HTXSNV

HTXSNV

HT1'NV

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

*Ghj chá:
HTXSNV: Hoàn thành xut sc nhim vi.
HTTNV: Hoàn thânh tt nhim vu.
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- Vic thu vã sü dting nguôn thu ta kêt qua kinh doanh xô s (danh
nuic vã giã tr các cong trInh ttã chi ye vic sü dyng Içri nhun tir kinh
doanh xô st).
Thu tr ho?t ding kinh doanh x s giai doan 2013-2017 nhi.r sau:
6.599.185 triu dông, danh myc và giá trj các cong ttInh, dir an dâu tu' nguôn thu
xO so kiên thiêt (do tinh quail !).
(Kern theo Mu 3 Danh sách các cong trInh, dir an si'r dung ngân sách tr
nguôn thu xô sO).
UBND tinh Tây Ninh báo cáo Thanh tra Chinh phii./.
Noi nhan./
,f,-

KT. CHU TICH
HO CHU TICH

- Thanh tra Chmnh phü;
- CT, các PCI UBND tinh;
- Sà Tãi chInh;
- Thanh tra tinh;
- Cong ty TNHH MTV XSKT tinh;
- LDVP+ KII, KT2;
- Li.ru: VI. VP.UBND tinh.
)SK1)

u'ong Van Thãng
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