
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 09 / 2008/ỌĐ-BTC 1— :------ :----------- :--------

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp 

doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ 
về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ 
về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;

- Căn cứ công văn số 1120/TTg-ĐMDN ngày 17/08/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi cổ phần hoá 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

Q U Y ẾT ĐỊNH :

Đ iều  1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công 
ty mẹ.

Đ iều  2. Quyết định này thay thế Quyết định số 76/2003/QĐ-BTC ngày 
28/05/2003 của Bộ trưởng; Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể 
từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thu trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, 
Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, cơ quan quán lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp



doanh nghiệp và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng chính phủ;    THỨ TRƯỞNG
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- T òa án N hân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan T r ầ n X u â n H à

thuộc Chinh phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh 

thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước;
- Các dơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Lưu: VT, TCDN (10).



BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY C H Ế
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỌ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP 
TẠI CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY MẸ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC 
ngày 31 tháng 01 năm 2008 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I - N H Ữ N G  QUY ĐỊNH C H U N G

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng Quy chế:

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp tại các Tập đoàn, Tông công ty nhà nước, Công ty mẹ hoạt động theo mô 
hình Công ty mẹ - công ty con.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý chung:

1. Các Tập đoàn, Tông công ty nhà nước, Công ty mẹ thành lập bộ máy 
quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, tổ chức quản lý, điều hành Quỹ thực 
hiện cấp phát đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định tại Quy chế này.

2. Các khoản thu, chi của Quỹ quy định tại quy chế này, phải được phản 
ánh, hạch toán kế toán đầy đủ và quản lý chi chặt chẽ theo chế độ quy định.

Các khoản thu từ cổ phần hóa, bán doanh nghiệp đã sử dụng đề giải quyết 
chính sách đối với lao động dôi dư tại doanh nghiệp thành viên, công ty con 
được xác định là các khoản thu, chi của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo và quyết toán với cơ quan quản lý Quỹ hỗ 
trợ sắp xếp doanh nghiệp.

3. Các khoản thu chậm nộp về Quỹ phải phạt chậm nộp; các khoản chi sai 
mục đích, đối tượng phải bồ i hoàn.

Điều 3. Một số quy ước:

1. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước là “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương”.

2. Quỹ hỗ trợ sấp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn, Tổng công ty nhà 
nước, Công ty mẹ hoạt động trong mô hình công ty mẹ - công ty con sau đây 
gọi tắt là “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp”.



3. Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính 
phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần sau đây 
gọi tắt là “Nghị định số 109/2007/ND-CP”.

4. Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính 
phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước 
sau đây gọi tắt là “Nghị định 110/2007/NĐ-CP”.

II - N G U Ồ N T HU CỦA QUỸ

Điều 4. Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp bao gồm:

1. Nguồn thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp thành viên, công ty con, đơn 
vị phụ thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ quy định tại Điều 45 Nghị 
định số 109/2007/ND-CP.

2. Nguồn thu từ bán, giải thể, phá sản đối với các doanh nghiệp thành 
viên, công ty con, đơn vị phụ thuộc Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty 
mẹ theo quy định của Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng 
công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền.

4. Khoản thu khác (nếu có).

Điều 5. Thời hạn nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Chậm nhất 30 ngày sau khi hoàn tất việc thu tiền từ bán tài sản. bán doanh 
nghiệp, bán cổ phần theo qui định hiện hành, các doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước thực hiện chuyển đổi sở hữu và Ban thanh lý doanh nghiệp (đối với doanh 
nghiệp bị giải thể, phá sản) có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu 
sau khi trừ các khoản chi theo quy định hiện hành về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp. Sau thời hạn nêu trên, nếu phát sinh số tiền chậm nộp về Quỹ, phải chịu 
nộp lãi theo lài suất tiền vay ngắn hạn do Ngân hàng thương mại nơi doanh 
nghiệp mở tài khoản tại thời điềm chậm nộp. Trường hợp do nguyên nhân khách 
quan dẫn đến chậm nộp tiền, đơn vị phải báo cáo giải trình và được cơ quan 
quyết định sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp xác nhận về thời gian chậm nộp.

III - CÁC NỘI DUNG CHI  CỦA QUỸ

Điều 6. Nội dung chi của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp bao gồm:

1.Hỗ trợ các nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp thành viên, công  
ty con, đơn vị phụ thuộc giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư do 
xếp chuyển đổi doanh nghiệp, gồm:
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1.1. Giải quyết chính sách đòi với lao động dôi dư theo quy định tại Bộ 
Luật Lao động và các Nghị định số 109/2007/NĐ-CP và Nghị định số 
110/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

1.2. Hỗ trợ các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có giá trị tài sản thấp 
hơn nợ phải trà khi thực hiện giao, bán, giải thể, phá sản để thanh toán chi phí 
chuyển đối và nợ bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động dôi dư có nguyện vọng học 
nghề theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.

3. Điều chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bổ sung vốn điều lệ cho các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ 
theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

5. Đầu tư cho các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính
phủ.

I V - Q U ẢN LÝ CHI CỦA QUỸ

A.Đối với chi hỗ trợ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp 
xếp, chuyển đổi sở hữu giải quyết chế độ cho lao động dôi dư.

Điều 7. Đối tượng được hỗ trợ:

1. Người lao động dôi dư tại các nông, lâm trường quốc doanh, doanh 
nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công 
ty mẹ thực hiện các hình thức sắp xếp, chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

2. Các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó 
Tống giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban 
Kiểm soát ở các doanh nghiệp, các nông, lâm trường thực hiện sắp xếp, chuyển 
đổi theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.

Điều 8. Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí của Quỹ:

1.Khi thực hiện cổ phần hoá, bán doanh nghiệp phải dùng toàn bộ tiền 
thu từ cố phần hoá, tiền bán doanh nghiệp sau khi trừ chi phí cổ phần hoá, chi 
phí bán doanh nghiệp và sử dụng Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trích lập 
theo quy định để giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo quy định tại 
Nghị định số 1 10/2007/NĐ-CP và Bộ Luật Lao động theo phương án được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. Phần kinh phí còn thiếu được Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quy chế này.



2. Khi thực hiện giao, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên 100% vốn nhà nước, sáp nhập, hợp nhất, chuyển thành đơn vị sự 
nghiệp có thu, doanh nghiệp và các nông, lâm trường thực hiện sáp xếp lại phải 
sử dụng toàn bộ nguồn quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trích lập theo quy 
định để giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 
110/2007/NĐ-CP và Bộ Luật lao động. Phần còn thiếu sẽ được Quỹ hỗ sắp xếp
doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định tại quy chế này.

Điều 9. Trách nhi ệm của doanh nghi ệp được hỗ t rợ :

Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ cho người lao 
động dôi dư do sấp xếp lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu tính toán khi xác định 
chế độ chi trả cho người lao động. Có trách nhiệm trích lập và sử dụng Quỹ dự 
phòng trợ cấp mất việc làm theo quy định, quyết toán đầy đủ nguồn thu từ cổ 
phần hoá, bán doanh nghiệp để chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư theo 
phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư bao gồm:

1 Văn bản đề nghị Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí giải 
quyết chế độ lao động dôi dư của doanh nghiệp.

2. Phương án sấp xếp lại lao động (kèm theo danh sách lao động thường 
xuyên tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi sở hữu, danh sách người lao 
động được hưởng trợ cấp và được đào tạo lại) đã được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt.

3. Các tài liệu để xác định mức trợ cấp, bao gồm:

3.1. Các biểu xác định mức trợ cấp cho lao động dôi dư theo hướng dẫn
tại Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/09/2007 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
110/2007/NĐ-CP được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Các biểu xác định mức trợ cấp cho lao động nghỉ việc, thôi việc theo 
Bộ Luật lao động và theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.3.3.

Các biểu xác định mức trợ cấp cho người lao động nghi việc của 3 
chức danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

4. Báo cáo giải trình về trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng trợ cấp mất 
việc làm của doanh nghiệp trong 03 năm từ thời điểm sắp xếp lại doanh nghiệp 
trở về trước.

5. Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu của cơ 
quan có thẩm quyền.



6. Báo cáo quyết toán tài chính 03 năm liên tục trước thời điếm có quyết 
định sắp xếp lại doanh nghiệp.

7. Đối với trường họp doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, bán doanh 
nghiệp thì hồ sơ phải bổ sung thêm:

7.1. Báo cáo quyết toán chi phí cổ phần hoá, bán doanh nghiệp; quyết 
toán số tiền thu từ cổ phần hoá, bán doanh nghiệp.

7.2. Ban giải trình về sử dụng nguồn thu cổ phần hoá, bán doanh nghiệp 
được cấp có thẩm quyền xác nhận.

8. Đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện giải thể, phá sản 
hồ sơ gồm:

8.1. Văn bản đề nghị cấp kinh phí lao động dôi dư của doanh nghiệp có 
xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8.2. Quyết định giải thể, thông báo mở thủ tục tuyên bố phá sản của cấp 
có thẩm quyền.

8.3. Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết 
lao động dôi dư.

Điều 11. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ:

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ quy định tại Điều 10
Quy chế này, báo cáo cơ quan có thẩm  quyền phê duyệt.

2. Trước khi gửi hồ  sơ  về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, doanh
nghiệp phải niêm yết công khai danh sách lao động dôi dư và dự toán kinh phí 
chi trả chế độ đối với người lao động dôi dư trong thời gian 03 ngày làm việc 
để người lao động kiểm tra, đối chiếu.

3. Thời hạn gửi hồ sơ về Quỹ.

3.1. Đối với các doanh nghiệp thực hiện các hình thức giao, chuyển 
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, giải 
thể, phá sán, sáp nhập, họp nhất, chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu: thời 
hạn gửi hồ sơ không quá 90 ngày kê từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
phương án sắp xếp, chuyển đổi.

3.2. Đối với trường hợp  doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, bán có tiền 
thu từ cổ phần hóa, bán doanh nghiệp không đủ giải quyết kinh phí lao động 
dôi dư: Thời hạn gửi hồ sơ về Quỹ không quá 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

4. Trường hợp công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi, đã đăng ký kinh 
doanh theo pháp nhân mới nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí giải quyết lao
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động dôi dư thì công ty mới có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về tên và 
số hiệu tài khoan mới của công ty đến cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp.

5.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 
quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, ra quyết 
định xuất quỹ và thực hiện cấp kinh phí cho các doanh nghiệp theo phương án 
được duyệt. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo các yêu cầu theo quy định hoặc 

sai sót về số liệu tính toán thì cơ quan quản lý Quỳ hô trợ sắp xếp doanh 
nghiệp phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để hoàn 
chỉnh.

Điều 12. Tổ chức chi trả

Sau khi nhận được kinh phí từ Quỹ, doanh nghiệp có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai tại công ty mức kinh phí được hưởng của từng 
người lao động.

2. Tổ chức chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí.

3. Việc chi trả phải đúng đối tượng, đúng số tiền và theo danh sách đã 
được phê duyệt; phải lập phiếu chi theo quy định hiện hành; lập bảng kê người 
lao động nhận trợ cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 quy chế này. Người 
lao động, người đại diện được uỷ quyền hoặc người quản lý di sản theo quy 
định của Bộ Luật Dân sự ký nhận tiền trợ cấp vào phiếu chi và bảng kê.

Điều 13. Báo cáo quyết toán kinh phí

1. Đối với khoản kinh phí cấp cho doanh nghiệp thành viên, công ty con 
thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong mô hình Công 
ty mẹ - công ty con:

1.1. Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí đơn vị 
được cấp kinh phí phải lập Báo cáo quyết toán kinh phí, bao gồm :

a) Bảng kê người lao động nhận trợ cấp (Phụ lục số 1, Quy chế này).

b) Báo cáo sử dụng kinh phí cấp từ Quỹ (Phụ lục số 2, Quy chế này).

c ) Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lao động theo quy định tại Thông tư 
số 18/2007/TT-BLĐTBXH.

1.2. Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí, 
doanh nghiệp được cấp kinh phí phái nộp Báo cáo quyết toán đã được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt cho cơ quan quản lý Quỳ (bản chính) và chịu trách
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nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo quyết 
toán.

1.3.K inh phí sau khi chi trar cho người lao động còn thừa, doanh nghiệp 
có trách nhiệm hoàn trả về Quỹ cùng với việc lập và gửi báo cáo quyết toán nêu 
trên.

2.Đối với khoản kinh phí cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội: Trong thời 
gian 30 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, cơ quan bảo hiểm xã hội phải lập 
báo cáo sử dụng kinh phí (theo Phụ lục số 3 quy chế này) gửi cho cơ quan quản 
lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Điều 14. Nguồn kinh phí hỗ trợ để giải quyết chế độ lao động dôi dư:

1. Trường hợp Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng 
công ty nhà nước, Công ty mẹ không đủ nguồn để hỗ trợ các doanh nghiệp 
thành viên, công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện các hình thức sắp xếp, 
chuyển đổi giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư; các Tập đoàn, Tổng 
công ty Nhà nước, Công ty mẹ phải lập hồ sơ gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều hoà kinh phí từ Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp doanh nghiệp tại Tông công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, 
Công ty mẹ.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí bao gồm:
2.1. Công văn đề nghị của Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty

mẹ.
2.2. Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp 

doanh nghiệp.

2.3. Dự toán kinh phí đề nghị giải quyết chính sách đối với lao động dôi 
dư khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp thành viên, công ty con, 
đơn vị phụ thuộc theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP và Bộ Luật 
Lao động.

2.4. Ý kiến xác nhận cua Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công 
ty mẹ thuộc phạm vi quản lý.

B. Cấp kinh phí cho các c ơ  s ở  dạy nghề cho lao động tại doanh 
nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu.

Điều 1 5. Lập và thẩm định Hồ sơ cấp kinh phí

1.Các cơ sở đào tạo nghề cho người lao động dôi dư lập hồ sơ, dự toán 
kinh phí đào tạo và gửi văn bản đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo (Phụ lục số
4, Q uy chế này), kèm theo các Phiếu học nghề miễn phí (bản gốc) và bản sao 
các quyết định nghỉ việc của người lao động dôi dư học nghề tại cơ sở đào tạo
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đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính nơi cơ sở dạy nghề 
đóng trụ sở thẩm định.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác trong hồ sơ 
đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thâm định về số 
lao động dôi dư thực tế đào tạo tại cơ sở dạy nghề, thời gian đào tạo nghề (tối 
đa không quá 6 tháng).

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định về mức chi đào tạo thực tế 
phát sinh: Mức chi phí đào tạo một người/ tháng tối đa không quá mức lương 
tố i thiểu theo qui định của Chính phủ tại thời điểm thẩm định.

Điều 16. Thủ tục xuất Quỹ

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cơ sở 
dạy nghề gửi, cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp ra quyết định 
cấp kinh phí gửi cơ sở dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài 
chính nơi cơ sở dạy nghề đóng trụ sở, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo các yêu cầu theo quy định, trong thời 
hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp doanh nghiệp thông báo bằng văn bản cho cơ sở dạy nghề, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính biết để hoàn chỉnh.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, sau khi có quyết định xuất Quỹ, cơ 
quan quản lý Quỹ thực hiện cấp kinh phí cho cơ sở dạy nghề

c .  Bổ sung vốn điều lệ của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, 
 công ty mẹ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Điều 17. Nguyên tắc bổ sung vốn điều lệ:

Việc sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp đế bổ sung vốn 
điều lệ của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ chỉ được thực 
hiện sau khi đã đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thành viên, công 
ty con thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu giải quyết chính sách lao động dôi 
dư, thanh toán chi phi chuyển đổi và nợ bảo hiểm xã hội của người lao động và 
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Điều 18. Trình tự, thủ tục bổ sung vốn điều lệ:

1.Căn cử vào nhu câu vả quy mô phát triển sản xuất kinh doanh, các Tập 
đoàn. Tổng công ty nhà nước và Công ty mẹ xây dựng phương án bổ sung vốn 
điều lệ và gửi về Bộ Tài chính để thẩm định và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ quyết định. Trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt bổ sung vốn 
điều lệ của các Tập đoàn, Tông công ty nhà nước, Công ty mẹ thực hiện theo
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quy định tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ và 
Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của N ghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 về thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước.

2. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Tập đoàn, Tổng 
công ty nhà nước, Công ty mẹ tiến hành điều chuyển nguồn vốn hạch toán tăng 
vốn chủ sở hữu và giảm nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tương ứng.

3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ có trách nhiệm sử 
dụng vốn điều lệ đúng mục đích, có hiệu quả, báo toàn và phát triển vốn.

D. Đầu tư phát triển doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ.

Điều 19. Nguyên tắc và trình tự, thủ tục đầu tư phát triển doanh 
nghiệp:

1. Hàng năm các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ cân đối 
nguồn thu vả nhu cầu chi hỗ trợ các nông, lâm trường, các doanh nghiệp thành 
viên, công ty con thực hiện sắp xếp, chuyển đổi xử lý lao động dôi dư và thanh 
toán chi phí chuyên đôi và nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, dự kiên 
nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp được dùng để thực hiện các dự án đầu 
tư phát triển trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Căn cứ vào kế hoạch đầu tư phát triền của doanh nghiệp đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ 
tiến hành triển khai các dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

3. Trình tự, thủ tục cấp phát, thanh quyết toán các dự án đầu tư thực hiện 
theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

V- ĐIỀU HÒA QUỸ

Điều 20. Nguyên tắc điều hòa.

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều hoà nguồn của các Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ có 
số dư lớn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để đảm bảo mục 
tiêu đầu tư các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc điều hoà Quỹ phải đảm bảo:

2.1.Không gây ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sắp xếp chuyển 
đổi doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ.
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2-2. Đảm bảo vốn theo tiến độ triển khai của các dự án quan trọng và 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 21. Trình tự, thủ tục.

1. Bộ Tài chính căn cứ vào báo cáo số dư Quỹ hàng năm và nhu cầu sử 
dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà 
nước, Công ty mẹ; Kế hoạch đầu tư tài chính của Tổng công ty Đâu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước; Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư quan trọng đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết 
định điểu chuyển tiền từ các Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, 
Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung 
ương.

2.Căn cứ vào quyết định điều hoà quỹ của Thủ tướng Chính phủ, trong 
phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, các Tập đoàn, Tổng công ty 
nhà nước, Công ty mẹ có trách nhiệm làm thủ tục để chuyển tiền từ Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn hoặc Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ về 
tài khoản cua Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

VI. KẾ TOÁN QUỸ VÀ BÁO CÁO Q UYẾT T O Á N

Điều 22. Kế toán Quỹ:

Các Tập đoàn. Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ có trách nhiệm mở sổ 
sách kế toán, hạch toán và ghi chép rõ ràng, đầy đủ bảo đảm cập nhật kịp thời 
các khoản thu, chi phát sinh và tổ chức việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng 
chế độ quy định.

Điều 23. Báo cáo Quỹ:

Kết thúc năm tài chính, trong phạm vi 45 ngày, các Tập đoàn, Tổng công 
ty nhà nước, Công ty mẹ phải gửi báo cáo quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp về Bộ Tài chính. Báo cáo quyết toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 
phải phản ánh đầy đủ, trung thực số liệu về tình hình thu chi; tình hình công nợ 
phải thu, phải trả và những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp doanh nghiệp kèm theo xác nhận số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp cùa Ngân hàng thương mại nơi Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp mở tài 
khoản.

Trên cơ sở báo cáo tình hình quản lý, sứ dụng nguồn thu từ cổ phần hóa 
tại các doanh nghiệp, quyết toán tài chính của các Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp. Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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Điều 24.  Công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ:

Các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở dạy nghề 
nhận kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ sổ 
sách, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng kinh phí theo quy định 
hiện hành để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp và của các cơ quan có liên quan.

VII - T Ổ  

C H Ứ C  T H Ự C  H I Ệ NĐiều 25. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

1. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Quỹ hỗ 
trợ sắp xếp doanh nghiệp.

2. Kiểm tra, tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp, tình hình quản lý và sử dụng các Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Thẩm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung vốn 
điều lệ của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ từ Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp doanh nghiệp.

4. Thực hiện một số công việc khác theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính 
phủ liên quan đến quản lý Quỹ.

5. Thanh tra các nguồn thu, chi của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 
theo kế hoạch thanh tra được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

6. Hướng dẫn hạch toán các khoản thu, chi của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp.

Điều 26.  Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh 
thành phố trực thuộc Trung ương.

1.Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương căn cứ vào quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổng thể công ty nhà 
nước theo Quyết định số 38/2007/ỌĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước, thực hiện phê duyệt kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi doanh 
nghiệp nhà nước độc lập, các doanh nghiệp thành viên, công ty con, đơn vị phụ 
thuộc của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ.

2.Phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ cho lao động 
dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo Nghị định 
110/2007/NĐ-CP.



Điều 2 7. Trách nhiệm của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, 
Công ty mẹ và các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tại Quỹ.

1. Thực hiện việc quản lý thu, chi của Quỹ Hồ trợ sắp xếp doanh nghiệp 
theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, Nghị định số 110/NĐ-CP và 
Quy chế này.

2. Đôn đốc doanh nghiệp thành viên, công ty con thực hiện chuyển đổi 
sở hữu nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ.

3. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn thu từ cổ phân hoá và việc chấp 
hành chính sách chế độ giải quyết lao động dôi dư đối với các đơn vị thuộc Tập 
đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ. Theo dõi, kiểm tra việc chi trả trợ 
cấp, quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp của các đơn vị thuộc trách nhiệm chi tra.

4. Chịu sự kiểm tra, giám sát, điều hoà của Thủ tướng Chính phủ và Bộ 
Tài chính.

5. Định kỳ (quý, năm) tồng hợp báo cáo tình hình thu, chi Quỹ hỗ trợ sắp 
xếp doanh nghiệp gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ.

6. Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp  chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Xây dựng kế hoạch bổ sung vốn điều lệ báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt.

8. Báo cáo kế hoạch thực hiện cổ phần hoá các công ty thành viên, công 
ty con và toàn bộ Tập đoàn. Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

10. Thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này bao gồm: Lập hồ sơ, tổ 
chức chi trả kinh phí cho người lao động dôi dư, lập báo cáo quyết toán sử 
dụng kinh phí; Lưu trữ sổ sách chứng từ đầy đủ theo quy định; Chịu sự kiểm 
tra giám sát của cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Bộ Tài 
chính va các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 28. Trách nhiệm của người lao động được tái tuyển dụng và 
đơn vị tái tuyển dụng:

Người lao động dôi dư theo qui định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 
110/2007/NĐ-CP dà nhận trợ cấp từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp nếu được 
tái tuyển dụng lại vào Công ty nhà nước, Nông, lâm trường đã cho thôi việc 
hoặc công ty, cơ quan khác thuộc khu vực nhà nước hoặc được Nông, lâm 
trường giao đất, giao rừng thì phải nộp hoàn trả toàn bộ hoặc một phần số tiền 
trợ cấp đã được nhận theo qui định.
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Đơn vị tái tuyển dụng lao động có trách nhiệm thu hồi số tiên trợ cấp mà 
người lao động hoàn trả vả nộp về tài khoán của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp tại Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ ngay sau khi ký hợp 
đồng lao động; Đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Tập đoàn, Tổng công ty 
nhà nước, Công ty mẹ.

Đơn vị tái tuyển dụng và người lao động được tái tuyên dụng phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật nếu làm trái quy định tại Điều này./

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà




