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Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước là hoạt động có mục đích, thường
xuyên, liên tục của Nhà nước nhằm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, uốn nắn việc tuân thủ
các quy định về hoạt động tài chính doanh nghiệp. Để giám sát tài chính cần có chủ thể
giám sát, phương thức giám sát và căn cứ giám sát... Bài viết bàn về các căn cứ giám sát
tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp
khắc phục những bất cập tồn tại.

N

ăm 2014, đánh dấu sự ra đời của Luật
Doanh nghiệp (DN) và có hiệu lực thi
hành từ 01/07/2015. Khái niệm DN nhà
nước (DNNN) theo quy định tại Khoản 8 Điều 4
Luật DN năm 2014 đã có nhiều điểm khác so với
trước: Thay vì quy định DNNN là DN trong đó
Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, thì Luật
DN năm 2014 quy định trong 16 “chữ vàng” là
“DNNN là DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ.”
Theo số liệu báo cáo của các bộ quản lý ngành,
UBND cấp tỉnh, tính đến 31/12/2014, tổng số có
781 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
- một con số khá lớn về số lượng cũng như quy
mô. Để DNNN hoạt động có hiệu quả, một trong
những nhiệm vụ vô cùng cần thiết, đặc biệt trong
giai đoạn hiện nay là tăng cường giám sát, nhất là
giám sát hoạt động tài chính của DN.
Căn cứ thực hiện giám sát gồm: các văn bản
pháp luật về quản lý tài chính DN; điều lệ hoạt
động và quy chế quản lý tài chính DN; kế hoạch
sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển;
báo cáo tài chính DN và các báo cáo đột xuất khác;
kết quả thanh tra, kiểm tra tại DN; các thông tin,
tài liệu khác. Có thể thấy, trong thời gian qua (từ
năm 2015 trở về trước) công tác giám sát đặc biệt
là giám sát tài chính đối với DNNN và DN có vốn
đầu tư Nhà nước còn nhiều bất cập, chưa thực sự
hiệu quả. Một trong những nguyên nhân dẫn đến
những bất cập đó là do các căn cứ để giám sát tài
chính còn tồn tại nhiều hạn chế.
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Những hạn chế của các căn cứ giám sát
Thứ nhất, còn có sự chồng chéo giữa các văn
bản pháp luật tham chiếu về quản lý tài chính của
Nhà nước đối với DNNN và nhiều DN chưa đáp
ứng được yêu cầu của văn bản. Có thể thống kê
từ năm 2015 trở về trước, ở Việt Nam, các văn
bản pháp luật tham chiếu về quản lý tài chính của
Nhà nước đối với DNNN như Nghị định 61/2013/
NĐ-CP ban hành quy chế giám sát tài chính và
đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông
tin tài chính đối với DN do Nhà nước làm chủ sở
hữu và DN có vốn Nhà nước. Thực tế cho thấy,
có nhiều DN còn chưa có phương tiện hỗ trợ về tổ
chức bộ máy, về công nghệ thông tin để triển khai
Nghị định 61/2013/NĐ-CP hoặc sẽ mất nhiều thời
gian và nguồn lực để xử lý các yêu cầu tương tự.
Nghị định cũng chưa bao quát được hết đối với
việc thực hiện giám sát các cấp của DNNN. Chủ
yếu Nghị định mới chỉ thực hiện giám sát đối với
DNNN cấp 1, sau đó việc giám sát đối với DNNN
cấp 2, cấp 3... sẽ được thực hiện thông qua các
DNNN cấp 1.
Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật tham chiếu
khác như Thông tư 158/2013/TT-BTC hướng dẫn
một số nội dung về giám sát tài chính và đánh
giá hiệu quả hoạt động đối với DN do Nhà nước
làm chủ sở hữu và DN có vốn Nhà nước; Thông
tư 171/2013/TT-BTC hướng dẫn công khai thông
tin tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/
NĐ-Chính phủ; Nghị định 99/2012/NĐ-Chính

TÀI CHÍNH - Tháng 5/2016
phủ phân công, phân cấp thực hiện các quyền,
trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ ở hữu nhà nước
đối với DNNN và vốn Nhà nước đầu tư vào DN
khác; Luật số 69/2013/QH về quản lý sử dụng vốn
Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại
DN; Nghị định 49/2014/NĐ-Chính phủ về giám
sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN trong việc
chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của
chủ sở hữu….
Thứ hai, thực tế cho thấy, có nhiều DN chưa
lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính,
hay có những DN lập còn sơ sài và chưa có căn
cứ. Đó là các bản tổng hợp dự kiến trước về quy
mô sản xuất, tình hình đầu tư và nhu cầu tài chính
cho hoạt động của một DN trong tương lai. Trong
đó, kế hoạch kinh doanh là cơ sở của các kế hoạch
khác như kế hoạch tài chính, cụ thể là kế hoạch
huy động vốn, kế hoạch phân bổ vốn cho các
khâu. Kế hoạch kinh doanh là cơ sở đề ra các dự
báo. Các kế hoạch là cơ sở để kiểm tra và giám sát
độ bền vững và mức độ sử dụng hiệu quả nguồn
lực tài chính của DN.
Thứ ba, còn có nhiều khiếm khuyết trong các
báo cáo tài chính (BCTC) và các hệ số tài chính
của DN: Để xem xét tình hình tài chính hiện tại
của DN cũng như những điểm mạnh, điểm yếu
trong quá trình hoạt động của DN trong thời gian
qua đòi hỏi phải có các BCTC tổng hợp, báo cáo
chi tiết và các báo cáo đột xuất khác. Hệ thống
BCTC tổng hợp gồm: bảng cân đối kế toán, báo
cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền
tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo này
sẽ phản ánh tổng hợp các số liệu tài chính quan
trọng của DN trong một giai đoạn nhất định. Hệ
thống BCTC của DN sẽ cung cấp một bức tranh
tổng thể về nguồn lực tài chính và kết quả hoạt
động của một DN trong kỳ báo cáo. Các BCTC
được lập và trình bày tuân thủ các quy định kế
toán nhất định và chúng có quan hệ chặt chẽ với
nhau hình thành một hệ thống BCTC. Để việc
đánh giá tình hình tài chính có thể đưa ra những
kết luận có giá trị đòi hỏi các thông tin trên BCTC
phải đảm bảo tính kip thời, tin cậy, trung thực,
hợp lý. Muốn vậy, các BCTC này phải được các
cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận.
Bên cạnh các BCTC cũng cần có các hệ số tài
chính. Muốn thấy được sự biến động về các con
số trên, BCTC cần thiết phải tính toán các hệ số
tài chính. Các hệ số tài chính sẽ giúp lý giải sâu
hơn về tình hình tài chính của DN. Việc tính toán
các hệ số tài chính hiện hành của DN sẽ phản ánh
bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của

một DN, qua đó cho thấy được những hạn chế
còn tồn tại. Các nhóm hệ số tài chính phản ánh
đặc trưng tài chính của DN bao gồm: Nhóm hệ
số phản ánh khả năng thanh toán; nhóm hệ số cơ
cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản; nhóm hệ số hiệu
suất hoạt động; nhóm hệ số hiệu quả hoạt động;
nhóm hệ số phân phối lợi nhuận; nhóm hệ số giá
trị thị trường...
Nguồn gốc số liệu sử dụng để tính toán các hệ
số tài chính là các BCTC. Sự thật là các BCTC chứa
đựng rất nhiều khiếm khuyết. Bởi lẽ, nguyên tắc
ghi nhận BCTC là theo giá gốc, các số liệu trên
BCTC chỉ có tính chất lịch sử, có bản chất tĩnh và
được ghi nhận trong một thời kỳ nhất định và tại
một thời điểm nhất định. Mặt khác, đây lại là số
liệu lấy theo giá trị sổ sách nên chịu ảnh hưởng
của phương pháp hạch toán kế toán DN. Ngoài
ra, BCTC chưa phản ánh đầy đủ nguồn lực của
DN như nguồn nhân lực và bí quyết công nghệ
của DN và nhìn chung chưa bao quát hết các vấn

Công tác giám sát đặc biệt là giám sát tài chính
đối với DNNN và DN có vốn đầu tư Nhà nước
còn nhiều bất cập, chưa thực sự hiệu quả. Một
trong những nguyên nhân dẫn đến những bất
cập đó là do các căn cứ để giám sát tài chính
còn tồn tại nhiều hạn chế.
đề ảnh hưởng tới hiệu quả của DN. Trên báo cáo
kết quả kinh doanh không phản ảnh rõ doanh thu
thu tiền và doanh thu bán chịu nên tiềm ẩn rất
nhiều rủi ro. Trên bảng cân đối kế toán không thể
hiện rõ các khoản mục chi tiết (hàng tồn kho gồm
những gì? Tình trạng từng khoản nợ phải thu như
thế nào? Đâu là tài sản thường xuyên, đâu là tài
sản tạm thời...). Đặc biệt trong điều kiện lạm phát
cao sẽ làm thay đổi các kết quả trong BCTC. Ngoài
việc chất lượng các BCTC không được đảm bảo,
thì các BCTC thường được nộp rất chậm dẫn đến
tính không kịp thời trong việc giám sát và đánh
giá hiệu quả hoạt động của DN.
Như vậy, tất cả các khiếm khuyết của BCTC đã
ảnh hưởng trực tiếp đến tính không chính xác của
các hệ số tài chính. Các chỉ tiêu chủ yếu tập trung
ở các chỉ tiêu về tài chính và vấn đề thực hiện các
quy định mà chưa đề cập đến các chỉ tiêu về quản
trị, định hướng và ra quyết định, chưa tính đến
các tiêu chí phản ánh sự tăng trưởng và phát triển
của DN trong tương lai.

Giải pháp tháo gỡ và khắc phục hạn chế
Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp
47

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

quy tham chiếu quản lý tài chính của Nhà nước
đối với DNNN.
Vừa qua, Nhà nước đã ban hành Nghị định
87/2015/NĐ-CP về gám sát đầu tư vốn Nhà nước
vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả
hoạt động và công khai thông tin tài chính của
DNNN và DN có vốn Nhà nước. Nghị định có
hiệu lực thi hành từ 1/12/2015 và áp dụng cho
năm tài chính 2016 trở đi và thay thế cho Nghị
định 61/2013/NĐ-CP. Nghị định 87/2015/NĐ-CP
thực sự đã có những cải biến tích cực, đã quy
định chi tiết hơn về chủ thể giám sát; về thực hiện
giám sát cụ thể đến từng cấp của DN (DNNN cấp
1, cấp 2...); về trách nhiệm của các cơ quan đại
diện chủ sở hữu, trách nhiệm của Bộ Tài chính,
trách nhiệm của các DNNN trong việc thực thi
nhiệm vụ và tổ chức tốt cho công tác giám sát,
phối hợp tốt với các cơ quan chịu trách nhiệm
giám sát; quy định cụ thể các nội dung giám sát;
quy định rõ chế tài xử lý đối với các trường hợp
vi phạm...

Nhà nước đã ban hành Nghị định 87/2015/
NĐ-CP 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. Nghị định có hiệu lực
thi hành từ 1/12/2015 và áp dụng cho năm tài
chính 2016 trở đi.
Cần tăng cường giám sát công tác lập kế hoạch
kinh doanh và kế hoạch tài chính DN, khuyến
khích các DN thực hiện việc lập kế hoạch và làm
theo kế hoạch.
Nhà nước cần quy định khung chunng về các
loại kế hoạch cũng như những nội dung cơ bản
của mỗi kế hoạch mà DN phải lập. Đây sẽ là cơ sở
để Nhà nước có căn cứ giám sát.
Thứ hai, hoàn thiện hơn nữa các BCTC và các
hệ số tài chính.
Cần xây dựng báo cáo đánh giá lại giá trị tài
sản của DN hàng năm theo giá trị thị trường song
song với báo cáo theo giá trị sổ sách như hiện
nay. Điều này vừa tạo điều kiện so sánh giá trị sổ
sách, giá trị thị trường của tài sản và nguồn vốn
của DN, vừa có thể tính toán được các chỉ tiêu
tài chính theo giá trị thị trường. Bên cạnh đó, cần
bổ sung và chi tiết hơn nữa các khoản mục trong
BCTC như thu nhập của chủ sở hữu DN, chi phí
thưởng, phạt, chi phí tài trợ; chi tiết chi phí cố
định và chi phí biến đổi bởi lẽ các công ty có chi
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phí cố định cao sẽ bị tổn thất nhiều hơn khi doanh
thu sụt giảm; bổ sung chỉ tiêu doanh thu bán hàng
nội bộ, doanh thu bán chịu và giá trị hàng hóa
mua chịu... Đối với các BCTC hợp nhất cần phải
có những quy định cụ thể hơn về đối tượng áp
dụng, thời điểm lập BCTC, phương pháp xác định
lợi ích của cổ đông thiểu số; xử lý và điều chỉnh
đối với các giao dịch nội bộ; quy định về xử lý
đối với thuế thu nhập phát sinh trong quá trình
lập báo cáo.
Đối với các hệ số tài chính, khi dùng để đánh
giá cần sử dụng một cách đồng bộ các hệ số để có
cái nhìn toàn cảnh, vì nếu chỉ sử dụng riêng biệt
có thể sẽ đưa lại một nhận định sai. Ví dụ, chỉ tiêu
tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) mà bản
chất của nó chỉ chú ý đến lợi nhuận mà chưa tính
đến rủi ro (lợi nhuận cao nhưng tiền có về hay
không? Để có được ROE cao thì DN đã phải đối
phó với những loại rủi ro nào?..). Vì vậy, cần có
sự kết hợp với các chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi
ro tương ứng để đánh giá. Hơn nữa, khi đánh giá
cần xem xét chi tiết các bộ phận cấu thành nên các
hệ số, như vậy mới tìm hiểu rõ được nguyên nhân.
Mỗi bộ hệ số sẽ có ý nghĩa khi được gắn trong
một ngành cụ thể do chúng chịu ảnh hưởng bởi
đặc điểm ngành kinh doanh, vì vậy sẽ tốt hơn nếu
xây dựng được bộ hệ số chuẩn theo mỗi ngành
riêng biệt..
Thứ ba, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch và
toàn diện của các kết quả thanh tra, kiểm tra tại
DN của những kỳ quá khứ và hiện tại...
Muốn vậy, Nhà nước cần cụ thể các quy định
về thời gian lập và nộp báo cáo đảm bảo tính kịp
thời; Cần tăng cường vai trò của các bộ phận kiểm
toán nội bộ, kiểm soát và kiểm toán độc lập để
phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan
trong quá trình tổ chức giám sát; Cần cụ thể và
chặt chẽ hơn trong các quy định về chế tài xử lý
các trường hợp vi phạm phát sinh.
Tài liệu tham khảo:
1. Cẩm nang hướng dẫn giám sát tài chính DNNN, tháng 8/2003;
2. Tài liệu hội thảo về giám sát tài chính đối với DNNN- thực trạng và định
hướng và Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và tái cấu trúc DNNN Đặng Quyết Tiến, Cục Tài chính DN;
3. Kỷ yếu hội thảo khoa học về “Giám sát tài chính đối với DNNN và DN
có vốn Nhà nước ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp” - Học viện Tài
chính, tháng 3/2016;
4. B áo cáo của Chính phủ số 620 ngày 11/11/2015 về tình hình tài
chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của
các DNNN;
5. Ban đổi mới quản lý DN Trung ương- Báo cáo đánh giá đổi mới DN.

