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QUY CHẾ 

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƢƠNG, THÙ LAO, 

TIỀN THƢỞNG CỦA TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TẠI CÔNG TY TNHH MTV DO NHÀ NƢỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU 

LỆ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-STC ngày     /    /2021  

của Sở Tài chính tỉnh Nam Định) 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Trưởng ban Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là Công ty); 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trích lập, quản lý, 

sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng. 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Trích lập Quỹ tiền lƣơng, thù lao của Trƣởng ban kiểm soát 

và Kiểm soát viên 

1. Quý I hàng năm, Công ty thực hiện xác định Quỹ tiền lương, thù lao 

của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định.  

2. Trước ngày 15 hàng tháng, Công ty thực hiện chuyển 80% số tiền 

lương, thù lao kế hoạch theo tháng (sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của pháp luật) về Quỹ tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng do Sở Tài chính quản lý. 

Trường hợp kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao chưa được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt thì Công ty tạm chuyển bằng 80% tiền lương, thù lao theo tháng 

của năm trước liền kề. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch Quỹ 

tiền lương, thù lao của năm thì Công ty thực hiện bù trừ đảm bảo mức tạm ứng 

không quá 80% số tiền lương, thù lao theo tháng của năm kế hoạch. 
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Trước ngày 20 hàng tháng, Sở Tài chính thực hiện chi trả tiền lương, thù 

lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên (80% của số tiền lương, thù lao 

theo kế hoạch năm chia 12 tháng) vào tài khoản cá nhân của Trưởng ban kiểm 

soát và Kiểm soát viên. 

3. Kết thúc năm tài chính, chậm nhất 15 ngày sau khi Công ty quyết toán 

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện; Công ty thực hiện chuyển phần tiền lương, 

thù lao còn lại của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên về Quỹ tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng. 

Sau khi có kết quả xếp loại doanh nghiệp, trên cơ sở đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ được giao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế toán quỹ thực hiện chi trả phần tiền lương, thù lao 

còn lại cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên như sau: 

a) Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên được đánh giá từ mức hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên sẽ được chi trả phần tiền lương, thù lao còn lại. 

b) Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên bị đánh giá không hoàn thành 

nhiệm vụ sẽ không được chi trả phần tiền lương, thù lao còn lại. 

Điều 4. Trích lập Quỹ tiền thƣởng của Trƣởng ban kiểm soát và 

Kiểm soát viên 

 1. Tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên bao gồm 

tiền thưởng hàng năm và thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ. Thời gian thực hiện 

trích lập và mức trích lập Quỹ tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm 

soát viên thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào 

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

2. Khi thực hiện quyết định chi thưởng hàng năm cho người quản lý, cán 

bộ công nhân viên của Công ty, Công ty thực hiện chuyển 90% tiền thưởng năm 

của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên về Quỹ tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng do Sở Tài chính quản lý. 

Tối đa 15 ngày kể từ ngày Công ty chuyển tiền thưởng năm của Trưởng 

ban kiểm soát và Kiểm soát viên, Sở Tài chính thực hiện chi trả tiền thưởng năm 

cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ được giao, số tiền chi tối đa là 90% tiền thưởng năm. 

3. Phần còn lại (10% quỹ tiền thưởng hàng năm) được lập thành quỹ tiền 

thưởng nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ để xác định quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ của Trưởng 

ban kiểm soát và Kiểm soát viên được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tịch công ty. 

Trường hợp thời gian bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên không 

trùng với thời gian bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công 

ty) thì nhiệm kỳ của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên được tính từ thời 

điểm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên được bổ nhiệm. 

Sau khi Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên kết thúc nhiệm kỳ, Công 

ty chuyển phần tiền thưởng còn lại về Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của 

Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên do Sở Tài chính quản lý. Căn cứ mức 
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độ hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, Sở Tài chính chi trả phần còn lại cho 

Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo nguyên tắc: 

a) Trường hợp Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành nhiệm vụ các năm trong nhiệm kỳ thì 

hưởng toàn bộ số tiền thưởng còn lại. 

b) Trường hợp Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên có 01 năm trong 

nhiệm kỳ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì được hưởng 50% số tiền 

thưởng còn lại. 

c) Trường hợp Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên có 2 năm trở lên 

trong nhiệm kỳ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì không được hưởng 

số tiền thưởng còn lại. 

d) Trường hợp chưa kết thúc nhiệm kỳ nhưng Trưởng ban kiểm soát và 

Kiểm soát viên không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do được điều động làm công 

tác khác hoặc nghỉ hưu, nghỉ chế độ thì trên cơ sở xem xét, đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ được giao của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định mức chi 

trả cụ thể đối với phần tiền thưởng còn lại của khoảng thời gian tham gia làm 

Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên. 

Điều 5. Quản lý Quỹ tiền lƣơng, thù lao, tiền thƣởng của Trƣởng ban 

kiểm soát và Kiểm soát viên 

1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Sở Tài chính quản lý và có tài 

khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước. Cụ thể: 

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9076963.91063 

- Chủ tài khoản: Đồng chí Giám đốc Sở hoặc người được ủy quyền theo 

quy định. 

- Kế toán quỹ: Do 01 cán bộ phụ trách kế toán đảm nhiệm theo phân công 

của Giám đốc Sở. 

2. Niên độ tài chính của Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng bắt đầu từ 

ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

Điều 6. Quyết toán, xử lý số dƣ và công khai thông tin của Quỹ tiền 

lƣơng, thù lao, tiền thƣởng 

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng: 

Vào cuối kỳ kế toán, kế toán quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán 

Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng trình đồng chí Giám đốc Sở Tài chính hoặc 

người được ủy quyền theo quy định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê 

duyệt. 

Việc quyết toán quỹ bao gồm cả quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng, quyết toán mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân 

hàng tháng, năm (năm trước liền kề) của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

theo quy định. 
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Việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng được thực hiện sau 

khi có kết quả xếp loại doanh nghiệp và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy định. 

2. Xử lý số dư: 

Kết thúc năm tài chính, chậm nhất 15 ngày sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Trưởng ban 

kiểm soát và Kiểm soát viên, trường hợp Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng 

còn số dư thì Sở Tài chính có trách nhiệm chuyển trả số dư lại cho Công ty và 

Công ty hạch toán số tiền nhận lại theo quy định về kế toán hiện hành. 

Chƣơng III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Điều 8. Công ty TNHH MTV do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ 

1. Hàng tháng (chậm nhất là ngày 15) cung cấp bảng thanh toán lương (có 

ký xác nhận của Lãnh đạo doanh nghiệp) của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát 

viên cho Sở Tài chính để làm thủ tục chi trả hàng tháng. 

2. Khi có phát sinh thông tin thay đổi liên quan đến Trưởng ban kiểm soát 

và Kiểm soát viên (như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen 

thưởng, kỷ luật, điều động, nghỉ hưu, nghỉ chế độ, thay đổi tài khoản thẻ 

ATM...) doanh nghiệp có trách nhiệm gửi các văn bản báo cáo nội dung thay đổi 

về Sở Tài chính. 

3. Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện đối chiếu với Sở Tài 

chính về số tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm 

soát viên đã chuyển về Quỹ. 

Điều 9. Kế toán quỹ  

1. Mở sổ sách kế toán để theo dõi các khoản phát sinh liên quan đến tài 

khoản của quỹ. Định kỳ hàng tháng (năm) có đối chiếu số phát sinh, số dư với 

Kho bạc nhà nước tỉnh.  

2. Trước ngày 20 hàng tháng, căn cứ đề nghị chi trả (phần 80%) tiền 

lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên của phòng chuyên 

môn lập để thực hiện chi trả theo quy định. 

3. Kết thúc năm tài chính, căn cứ đề nghị chi trả phần tiền lương, thù lao 

còn lại (phần 20%) để thực hiện chi trả theo quy định. 

4. Cuối kỳ kế toán thực hiện đối chiếu với các Công ty và Kiểm soát viên 

về số tiền đã trích nộp và chi trả trong năm; lập báo cáo quyết toán quỹ theo quy 

định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; chuyển trả số dư lại cho 

Công ty trong trường hợp Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng còn số dư. 

 5. Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh công khai Quỹ tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng, mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân 

hàng tháng, năm (năm trước liền kề) của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên 
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trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và gửi về Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp theo dõi. 

Điều 10. Giao phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính   

1. Cử 01 đồng chí là đầu mối theo dõi, tổng hợp tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng của Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH 

MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phối hợp với kế toán quỹ đối 

chiếu số phát sinh, số dư của Quỹ. 

2. Hàng tháng (chậm nhất là ngày 20), lập bảng chi trả tiền lương, thù lao 

cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên (phần 80% của số tiền lương, thù 

lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng) gửi bộ phận kế toán quỹ để thực hiện chi 

trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy 

định. 

3. Kết thúc năm tài chính, trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ được giao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên, lập bảng chi trả phần 

tiền lương, thù lao còn lại (phần 20%) gửi bộ phận kế toán quỹ để thực hiện chi 

trả theo quy định. 

4. Chậm nhất 15 ngày sau khi UBND tỉnh phê duyệt quyết toán Quỹ tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng, tiến hành lập bảng chi trả phần tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng còn dư gửi bộ phận kế toán quỹ để chuyển trả lại cho các Công ty 

theo quy định.   

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

Quy chế này được áp dụng từ ngày    /   /2021. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài 

chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý hoặc 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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