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Bộ TẢI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/2013/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn co chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các 
Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tố 

họp công ty mẹ - công ty con 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của 
chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% von nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của 
Chính phủ về chuyến đối công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên và tố chức quản ỉỷ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do nhà nước làm chủ Ầs,ở hữu; 

Căn cứ Nghị định sổ 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của 
Chính phủ về quy định chính sách đoi với người lao động dôi dư khỉ săp xếp lại 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

Căn cứ Nghị định sổ 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của 
Chính phủ về chuyến doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty co phân; 

Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của 
Thủ tướng Chính phủ vê việc ban hành Quy chế quản lỷ và sử dụng Quỹ hô trợ 
săp xếp và phát trỉến doanh nghiệp; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Tài chỉnh doanh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý và 
sử dụng Quỹ hô trợ săp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh 
tế, Tong công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tố hợp công ty mẹ - công ty con. 

CHƯƠNG 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 

1 



nước và Công ty mẹ trong tô hợp công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi tăt là 
Quỹ). 

Các công ty mẹ là tổng công ty và các công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Tập đoàn kinh tế, Tống công ty nhà nước đầu tư toàn bộ vốn điều 
lệ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con không thành lập Quỹ theo 
quy định tại Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 
100% vốn điều lệ là Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, 
Công ty mẹ trong tố hợp công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi tắt là cơ quan 
quản lý Quỹ). 

2. Các doanh nghiệp có nguồn thu phải nộp về Quỹ quy định tại Thông tư 
này. 

3. Các tố chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ quy định 
tại Thông tư này. 

4. Các tố chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động quản lý và sử 
dụng Quỹ quy định trong Thông tư này. 

Điều 3. Nguyên tắc chung về quản lý và sử dụng Quỹ 

1. Cơ quan quản lý Quỹ phải mở tài khoản theo dõi riêng và tố chức hạch 
toán rõ ràng, đầy đủ, kịp thời các khoản thu và chi của Quỹ. 

2. Các khoản thu từ cô phân hoá, bán doanh nghiêp đã sử dung đê giải 
quyết chính sách đối với lao động dôi dư, xử lý các vấn đề về tài chính theo chế 
độ quy định đối với từng loại hình sắp xếp doanh nghiệp tại các doanh nghiệp do 
Tập đoàn, tống công ty đầu tư 100% vốn được xác định là các khoản thu, chi 
của Quỹ. 

3. Việc gửi tiền của Quỹ tại các ngân hàng thương mại phải đảm bảo các 
điều kiện sau: 

a) Đảm bảo an toàn tiền gửi của Quỹ tại các Ngân hàng thương mại. Các 
Ngân hàng thương mại được lựa chọn mở tài khoản tiền gửi của Quỹ là các ngân 
hàng thương mại có tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

b) Đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu chi Quỹ theo quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền. 

Điều 4ễ Nguồn thu của Quỹ 

1. Nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, 
Công ty mẹ theo quy định của pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn 
nhà nước thành công ty cố phần. 
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2. Nguồn thu từ các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải 
thế, phá sản theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp thuộc Tập 
đoàn, Tống công ty, Công ty mẹ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 
(ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 
của Thủ tướng Chính phủ) theo quyết định của cơ quan có thấm quyền. 

4. Khoản lãi tiền gửi của Quỹ tại các ngân hàng thương mại. 

5. Khoản tiền phạt chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 
này. 

6. Khoản tiền người lao động dôi dư đã nhận trợ cấp từ Quỹ hoàn trả lại khi 
được tái tuyến dụng theo quy định của pháp luật. 

7ắ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Các nội dung chi của Quỹ 

1. Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ thực 
hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi 
dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định của pháp luật. 

2. Bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng 
công ty nhà nước, Công ty mẹ là doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước theo 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính. 

3. Điều chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Đầu tư phát triển doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính. 

5. Các khoản chi khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

CHƯƠNG 2 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

MỤC 1 
QUẢN LÝ NGUÒN THU 

Điều 6. Thời hạn nộp tiền về Quỹ 

1. Đối với các khoản thu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông 
tư này, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ kịp thời về Quỹ đúng thời hạn 
theo quy định của pháp luật về chuyến đối sở hữu. 
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Việc xác định khoản tiền thu từ cổ phần hoá quy định tại khoản 1 Điều 4 
Thông tư này thực hiện theo các quy định của pháp luật về chuyến doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, cụ thể như sau: 

a) Xác định số tiền thu từ bán cổ phần lần đầu nộp về Quỹ 

Kết thúc quá trình bán cổ phần lần đầu, căn cứ kết quả xác định số tiền thực 
thu từ bán cổ phần lần đầu và số tiền được để lại doanh nghiệp theo phương án 
cổ phần hóa doanh nghiệp được cấp có thấm quyền phê duyệt, Ban chỉ đạo cô 
phần hóa doanh nghiệp xác định số tiền thu từ bán cổ phần phải nộp về Quỹ đế 
nộp theo đúng thời gian quy định. 

b) Xác định số tiền thu từ cổ phần hoá tại thời điểm doanh nghiệp chính 
thức chuyến thành công ty cố phần nộp về Quỹ 

- Căn cứ báo cáo tài chính tại thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động dưới hình thức công ty cố phần và 
hướng dẫn xử lý tài chính tại thời điếm doanh nghiệp chính thức chuyến thành 
công ty cố phần, doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định khoản chênh lệch 
tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính 
thức chuyến sang công ty cố phần với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm 
xác định giá trị doanh nghiệp. Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ thời điếm 
được cấp Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, doanh nghiệp phải 
thực hiện tạm nộp khoản chênh lệch tăng đã tự xác định về Quỹ. 

- Căn cứ kết quả xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng 
ký doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp 
tiếp khoản chênh lệch tăng thêm so với số đã nộp xác định nêu trên (nếu có) về 
Quỹ. ' ' 

- Trường hợp số tiền phải nộp về Quỹ xác định theo kết quả xác định lại giá 
trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp của cơ quan có thẩm 
quyền thấp hơn số doanh nghiệp tự xác định và đã nộp thì doanh nghiệp có công 
văn gửi cơ quan quản lý Quỹ đề nghị hoàn trả số tiền nộp thừa về Quỹ. 

Căn cứ văn bản đề nghị của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan (Chứng 
từ chứng minh số tiền doanh nghiệp đã nộp tiền về Quỹ; Quyết định phê duyệt 
quyêt toán xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký doanh 
nghiệp của cơ quan có thấm quyền), cơ quan quản lý Quỹ quyết định xuất Quỹ 
hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hoàn trả số tiền doanh nghiệp đã nộp thừa về Quỹ 
trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

c) Trường hợp căn cứ báo cáo tài chính tại thời điểm doanh nghiệp được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động dưới hình thức 
công ty cố phần, doanh nghiệp xác định có phát sinh chênh lệch giảm giữa giá 
trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển 
sang công ty cố phần với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị 
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doanh nghiệp thì doanh nghiệp chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem 
xét, xử lý chênh lệch giảm giá trị vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính 
thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định. 

2. Đối với các khoản thu còn lại, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày 
đên hạn thu các khoản thu theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền 
thu về Quỹ. 

3. Người đại diện sở hữu phần vốn góp của Tập đoàn, Tổng công ty, Công 
ty mẹ có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời về 
Quỹ theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 7ễ Chế tài xử lý đối vói trường hợp chậm nộp tiền thu về Quỹ 

1. Áp dụng các quy định dưới đây đối với trường hợp doanh nghiệp nộp 
các khoản thu về Quỹ sau thời hạn quy định tại Điều 6 Thông tư này: 

a) Trường hợp chậm nộp trong vòng 03 tháng, doanh nghiệp phải chịu 
thêm tiền lãi tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 
bố tại thời điểm gần nhất cho số tiền và thời gian chậm nộp. 

Sau thời hạn 03 tháng, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi tính theo lãi 
suất tiền vay quá hạn cho số tiền chậm nộp của thời gian quá hạn sau 03 tháng. 
Lãi suất tiền vay quá hạn cho số tiền chậm nộp của thời gian quá hạn sau 03 
tháng được xác định bằng 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố tại thời điểm gần nhất với thời điểm phát sinh lãi vay quá 
hạn. 

b) Các doanh nghiệp không chấp hành nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền 
về Quỹ theo quy định tại Điều 6 thì Ban ỉãnh đạo doanh nghiệp được xác định ỉà 
chưa hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện 
hành. 

Trường hợp không kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp để doanh nghiệp nộp 
đầy đủ, kịp thời các khoản thu và báo cáo theo quy định thì Ban lãnh đạo Công 
ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong to hợp 
công ty mẹ - công ty con (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Ban giám đốc, 
Kiểm soát viên) được xác định là chưa hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm 
theo quy định tại quy chế giám sát và phân loại doanh nghiệp của pháp luật hiện 
hành. 

2. Các khoản phạt chậm nộp, quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp 
không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh 
nghiệp chỉ được dùng nguồn lợi nhuận sau thuế đế bù đắp sau khi trừ đi các 
khoản bồi thường, xử lý trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị 
và các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm nộp (nếu có). 
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MỤC 2 
CHI HÒ TRỢ GIẢI QUYÉT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI Dư 

Điều 8. Đối tượng được hỗ trợ 

1. Người lao động bị mất việc hoặc thôi việc, kể cả trường hợp người lao 
động tự nguyện thôi việc theo quy định của Bộ Luật lao động (sau đây gọi tắt là 
người lao động dôi dư) tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ sở hữu 100% vốn 
điều lệ thực hiện các hình thức sắp xếp, chuyển đổi theo quy định của pháp luật 
về chính sách đối với lao động dôi dư. 

2. Các chức danh thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng 
giám đốc, Phó Tống giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Ke toán trưởng, Kiếm 
soát viên ở các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do các Tập đoàn 
kinh tế, Tống công ty nhà nước, Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện 
sắp xếp, chuyển đổi theo quy định của pháp luật về chính sách đối với lao động 
dôi dư. 

Điều 9. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, bán doanh nghiệp: Quỹ chỉ 
thực hiện hỗ trợ phần kinh phí để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư 
còn thiếu khi nguồn thu từ cổ phần hoá, bán doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật không đủ chi trả. 

2. Đối với doanh nghiệp thực hiện giải thể, phá sản: Quỹ chỉ hỗ trợ khi 
nguồn thu từ hoạt động giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật không đủ 
đế giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư. 

Điều 10. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho lao động dôi dư 

1. Đôi với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn, Tổng 
công ty, công ty mẹ làm chủ sở hữu thực hiện giải thể, phá sản, hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí giải quyết chính sách đối với lao động dôi 
dư của doanh nghiệp. Đơn đề nghị phải ghi rõ tên đơn vị đề nghị hỗ trợ, đơn vị 
được cấp có thấm quyền giao tiếp nhận kinh phí giải quyết chính sách đối với 
người lao động dôi dư, số tài khoản và ngân hàng nơi đơn vị giao dịch, tổng số 
kinh phí đề nghị hỗ trợ. 

b) Quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án; quyết định giải thể doanh 
nghiệp của cấp có thấm quyền (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng). 

c) Dự toán kinh phí để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư được 
cấp có thấm quyền phê duyệt (Bản gốc). 
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d) Báo cáo về nguồn thu từ giải thể, phá sản doanh nghiệp được dùng để 
giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và phần kinh phí còn thiếu đề nghị 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp tại doanh nghiệp hỗ trợ (Bản gốc). 

2. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn, Tổng 
công ty, công ty mẹ làm chủ sở hữu thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác 
ngoài hình thức nêu tại khoản 1 Điều này, hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí giải quyết chính sách đối với lao động dôi 
dư của doanh nghiệp. Đơn đề nghị phải ghi rõ: tên đơn vị, số tài khoản và ngân 
hàng nơi đơn vị giao dịch, tổng số nguồn kinh phí tại doanh nghiệp được sử 
dụng để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư, tống số kinh phí đề nghị 
Quỹ hỗ trợ. 

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

c) Dự toán kinh phí giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt (Bản gốc): 

- Dự toán kinh phí đối với lao động dôi dư theo quy định của pháp luật hiện 
hành và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiễ 

- Dự toán kinh phí đối với lao động dôi dư thuộc các chức danh theo quy 
định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

d) Báo cáo về nguồn tiền thu từ cổ phần hóa, bán doanh nghiệp để giải 
quyết chính sách đối với người lao động dôi cỉư kèm theo báo cáo quyết toán chi 
phí cổ phần hóa, bán doanh nghiệp; quyết toán số tiền thu từ cố phần hóa, bán 
doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền xác nhận (Bản gốc hoặc bản sao có công 
chứng). 

đ) Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu của cơ 
quan có thẩm quyền (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng). 

e) Báo cáo quyết toán tài chính năm liền kề với năm thực hiện sắp xếp. 

Điều 11. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hồ SO" 

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

2. Trước khi gửi hồ sơ tới 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 được xác định theo quy định trong thời 
gian 05 ngày làm việc đế người lao động kiểm tra đối chiếu. 

3. Thời hạn gửi hồ sơ về Quỹ 

7 



a) Không quá 90 ngày, kể từ ngày được cơ quan có thấm quyền phê duyệt 
phương án sắp xếp, chuyến đối 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 thế, phá sản, sáp nhập, họp nhất, chuyến thành đon vị sự nghiệp có 
thu. 

b) Không quá 60 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp đối với trường họp doanh nghiệp 
thực hiện cổ phần hoá, bán có tiền thu từ cố phần hóa, bán doanh nghiệp không 
đủ giải quyết kinh phí lao động dôi dư. 

c) Các hồ sơ gửi sau thời hạn nêu tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này 
nếu không có lý do khách quan, bất khả kháng thì không được xem xét, xử lý. 
Trường hợp do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng phải có xác nhận của cơ 
quan có thẩm quyền. 

4. Trường họp khi chưa được cấp kinh phí nhưng công ty đã hoàn tất việc 
chuyên đôi, đã đăng ký kinh doanh theo pháp nhân mới thì công ty (pháp nhân 
mới) có trách nhiệm kịp thời thông báo bằng văn bản về tên và số hiệu tài khoản 
mới của công ty đến Quỹ. 

5. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý Quỹ 
có trách nhiệm thẩm định ra quyết định xuất quỹ để thực hiện hỗ trợ kinh phí 
cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo các yêu cầu theo quy định 
hoặc có sai sót về số liệu tính toán, sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ, cơ quan quản lý Quỹ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để hoàn 
chỉnh. 

6. Trường hợp Quỹ không đủ nguồn để hỗ trợ các doanh nghiệp trực thuộc 
thực hiện sắp xếp, chuyển đổi giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư thì 
cơ quan quản lý Quỹ 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 và 
phát triến doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11 Quy chế quản lý và sử dụng 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 
21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

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 trong thời gian tối thiếu là 03 ngày làm việc. 

2. Hoàn tất việc chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được kinh phí. 

3. Việc chi trả phải đúng đối tượng, đúng số tiền và theo danh sách đã được 
phê duyệt. Khi chi trả doanh nghiệp phải lập bảng kê người lao động nhận trợ 
cấp theo Mau số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Người lao động, 
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người đại diện được uỷ quyền hoặc người quản ỉý di sản theo quy định của Bộ 
luật Dân sự ký nhận tiền trợ cấp vào phiếu chi và bảng kê. 

Điều 13ẻ Báo cáo quyết toán kinh phí 

1. Đối với khoản kinh phí cấp cho doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn kinh 
tế, Tống công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con: 

a) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, doanh nghiệp có 
trách nhiệm chi trả và lập báo cáo quyết toán kinh phí gửi cơ quan phê duyệt 
phương án sắp xếp lao động để phê duyệt hồ sơ, bao gồm: 

- Bảng kê người lao động nhận trợ cấp (Mau số 1 tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này); 

- Báo cáo sử dụng kinh phí cấp từ Quỹ (Mau số 2 tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này); 

- Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lao động theo quy định. 
b) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, doanh nghiệp 

phải nộp báo cáo quyết toán đấ được cơ quan có thấm quyền phê duyệt về Quỹ 
(bản chính) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 
của số liệu báo cáo quyết toán; 

c) Nguồn kinh phí sau khi chi trả cho người lao động còn thừa (nếu có), 
doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả về Quỹ cùng với việc lập và gửi báo cáo 
quyết toán kinh phí nêu trên. 

2. Đối với khoản kinh phí cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội: trong thời hạn 
30 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, cơ quan bảo hiếm xã hội phải lập báo 
cáo sử dụne kinh Dhí CMau số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư nàyì 
gửi về Quỹ. 

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu đơn vị tiếp 
nhận kinh phí chưa kịp thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ về Quỹ thì 
phải có văn bản giải trình lý do và có trách nhiệm hoàn tất báo cáo gửi về Quỹ 
trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày quá hạn nộp báo cáo theo quy 
định. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu doanh nghiệp vẫn không có báo cáo quyết toán 
kinh phí thì cơ quan quản lý Quỹ có trách nhiệm thực hiện cưỡng chế, thu hồi lại 
khoản kinh phí đã hỗ trợ. 

Mục 3 
CHI HỎ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHÊ ĐÓI VỚI LAO ĐỘNG DÔỈ DƯ 

Điều 14. Đối tượng thụ hưởng 

Các cơ sở đào tạo nghề nằm trong danh sách thông báo của cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hỗ 
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trợ đào tạo người lao động dôi dư tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển 
đối theo chế độ quy định. 

Điều 15. Lập và thẩm định hồ SO' cấp kinh phí 

1. Sau khi hoàn tất đào tạo nghề cho người lao động dôi dư tại doanh 
nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề cho người lao động dôi dư lập và gửi đơn đề nghị 
thanh toán kinh phí đào tạo (Mau số 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
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 đến Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính nơi cơ sở đào tạo nghề đóng trụ sở để 
thấm định và có ý kiến. Cơ sở đào tạo nghề chịu trách nhiệm về tính trung thực, 
chính xác trong đơn đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm giám sát, thấm 
định về số lao động dôi dư thực tế tại doanh nghiệp được đào tạo tại cơ sở đào 
tạo nghề, thời gian đào tạo nghề (tối đa không quá 06 tháng). 

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định về mức chi đào tạo thực tế phát 
sinh và mức kinh phí đào tạo đề nghị Quỹ thanh toán. 

Điều 16. Thủ tục xuất Quỹ 

1. Hồ sơ đề nghị cấp kinh phí của các cơ sở đào tạo nghề được gửi về cơ 
quan quản lý Quỹ đế thấm định và ra quyết định xuất Quỹ. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cơ sở đào tạo nghề 
gửi, cơ quan quản lý Quỹ ra quyết định xuất Quỹ và thực hiện cấp lcinh phí cho 
cho đơn vị thụ hưởng; đồng thời gửi quyết định cho các đơn vị liên quan như: 
Sở Lao động - Thương binh và Xã iiội, Sở Tài chính nơi cơ sở đào tạo nghê 
đóng trụ sở. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định, trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý Quỹ 
thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo nghề, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Sở Tài chính biết đế hoàn chỉnh. 

Mục 4 

CHI BÓ SUNG VỐN ĐIÈU LỆ VÀ ĐIỀU CHUYỂN VÈ QUỸ HỎ TRỢ 
SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIẺN DOANH NGHIỆP 

Điều 17. Nguyên tắc chi bổ sung vốn điều lệ 

1. Đối tượng áp dụng là các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, 
Tống công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tố hợp công ty mẹ - công ty con đang 
có số dư Quỹ lớn và chưa được chủ sở hữu đảm bảo đầu tư đủ vốn điều lệ theo 
phương án được cấp có thấm quyền phê duyệt. 

2Ể Việc sử dụng nguồn Quỹ để bổ sung vốn điều lệ chỉ được thực hiện sau 
khi đã đảm bảo đủ nguồn kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, 
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Tổng công ty, Công ty mẹ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết 
chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy 
định của pháp luật. 

3. Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ phải lập hồ sơ báo cáo chủ 
sỏ- hữu, đồng gửi Bộ Tài chính để rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định. 

4. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quản lý 
Quỹ thực hiện hạch toán, chuyển nguồn Quỹ để bố sung vốn đầu tư của chủ sở 
hữu tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Điều 18. Điều chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp 

Việc điều chuyển Quỹ tuân thủ theo các nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy 
định tại Điều 23 và Điều 24 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và 
phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài 
chính tại Thông tư số 184/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012. 

Mục 5 

KÉ TOÁN QUỸ VÀ BÁO CÁO QUYÉT TOÁN 

Điều 19ắ Ke toán Quỹ 

1. Cơ quan quản lý Quỹ có trách nhiệm mở tài khoản riêng đế theo dõi các 
khoản thu, chi của Quỹ; mở số kế toán, hạch toán rõ ràng, đầy đủ, kịp thời các 
khoản thu, chi phát sinh; Tố chức việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định của 
pháp luật. 

2. Số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty, 
Công ty mẹ thành lập theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 
của Bộ Tài chính được tiếp tục theo dõi và chuyến tiếp đế quản lý và sử dụng 
theo quy định tại Thông tư này. 

3. Số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ là tổng công 
ty hoặc các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn kinh tế, 
Tổng công ty nhà nước đầu tư toàn bộ vốn điều lệ hoạt động theo mô hình công 
ty mẹ - công ty con thành lập theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 
31/01/2008 của Bộ Tài chính được chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 
tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ đế quản lý và sử dụng theo quy định 
tại Thông tư này. 

Điều 20. Báo cáo Quỹ 

1. Định kỳ hàng quý (trong thời hạn 3 0 ngày kể từ ngày kết thúc quý) hoặc 
khi có yêu cầu của Bộ Tài chính, các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng 
công ty nhà nước, Công ty mẹ trong to hợp công ty mẹ - công ty con có trách 
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nhiệm tống hợp và báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Tài chính về 
tình hình quản lý, sử dụng Quỹ. 

2. Ket thúc năm tài chính, trong thời hạn 45 ngày, các Công ty mẹ của Tập 
đoàn kinh tế, Tống công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tố hợp công ty mẹ -
công ty con phải gửi báo cáo quyết toán Quỹ về cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà 
nước của doanh nghiệp và Bộ Tài chính. Báo cáo quyết toán Quỹ 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 kèm theo xác nhận 
số dư Quỹ của Ngân hàng thương mại nơi Quỹ mở tài khoản. 

Trường hợp không báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định thì Ban lãnh đạo 
Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tống công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ 
hợp công ty mẹ - công ty con (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Ban giám 
đốc) được xác định là chưa hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm theo quy 
định tại quy chế giám sát và phân loại doanh nghiệp của pháp luật hiện hành. 

Điều 21. Lưu hồ sơ chứng từ 

Cơ quan quản lý Quỹ, các doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở 
đào tạo nghề nhận kinh phí từ Quỹ có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ so sách, 
chứng từ, tài liệu có liên quan đến hoạt động thu chi của Quỹ theo quy định hiện 
hành về kế toán để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính, cơ 
quan quản lý Quỹ và của các cơ quan liên quan. 

CHƯƠNG 3 

TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 22ể Trách nhiệm của Bộ Tài chính; các Bộ quản lý ngành, cơ 
quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính: 

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Quỹ. 

b) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng Quỹ để bổ sung 
vốn điều lệ cho các Tập đoàn, Tống Công ty, Công ty mẹ hoạt động theo mô 
hình công ty mẹ, công ty con; thực hiện việc điều hòa nguồn Quỹ tại các Tập 
đoàn, Tổng Công ty, Công ty mẹ về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp theo quy định. 

c) Phối họp với các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra, thanh tra tình 
hình quản lý và sử dụng Quỹ; tống hợp báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ. 

d) Hướng dẫn hạch toán các khoản thu, chi của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 
nghiệp. 
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2. Trách nhiệm của các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh: 

a) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ; đôn đốc các Tập đoàn, 
Tống công ty, công ty mẹ thực hiện báo cáo quyết toán Quỹ theo đúng quy định 
tại Thông tư này. 

b) Phối hợp với Bộ Tài chính kiếm tra, thanh tra, giám sát tình hình quản lý 
và sử dụng Quỹ tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty mẹ. 

Điều 23. Trách nhiệm của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ và các 
tô chức, cá nhân liên quan 

1. Các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tống công ty nhà nước, Công ty 
mẹ trong tô họp công ty mẹ - công ty con. 

a) Tô chức quản lý, sử dụng nguồn Quỹ theo nội dung quy định tại Thông 
tư này. 

b) Thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu của hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ lao động dôi dư; kiếm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với 
lao động dôi dư tại các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyến đối sở hữu theo 
đúng quy định của pháp luật. 

c) Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện báo cáo quyết 
toán kinh phí lao động dôi dư và quyết toán tiền thu từ cố phần hóa đúng thời 
hạn quy định. 

d) Tống hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hỉnh quản lý và sử dụng Quỹ 
theo nội dung Thông tư này. 

đ) Chấp hành quyết định điều hoà Quỹ của cấp có thẩm quyền theo 
quy định. 

e) Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Tống Công ty, Công ty mẹ chịu trách nhiệm 
quản lý, giám sát việc sử dụng Quỹ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch 
của Quỹ và có báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Quỹ. 

2. Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu: 

a) Thực hiện quyết toán các khoản thu, chi để xác định số phải nộp về Quỹ 
theo đúng quy định. 

b) Nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thu (kế cả lãi chậm nộp nếu có) về 
Quỹ trong thời gian quy định. 

3. Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí. 

Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ cho người lao 
động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác, trung thực của số liệu khi xác định chế độ chi trả cho người lao 
động theo quy định hiện hành; quyết toán đầy đủ nguồn thu từ cố phần hoá, bán 
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doanh nghiệp (đối với trường hợp thực hiện hình thức cổ phần hoá, bán doanh 
nghiệp) để chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư tại thời điểm sắp xếp lại 
doanh nghiệp; thực hiện 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 kiếm tra giám sát của Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan. 

4. Người lao động dôi dư được tái tuyến dụng và đơn vị tái tuyến dụng 

Người lao động dôi dư đã nhận trợ cấp từ Quỹ nếu được tái tuyển dụng lại 
thì phải nộp trả Quỹ toàn bộ hoặc một phần số tiền trợ cấp đã nhận theo quy 
định. Đơn vị tuyến dụng lao động có trách nhiệm thu hồi số tiền trợ cấp mà 
người lao động hoàn trả và nộp về tài khoản của Quỹ ngay sau khi ký họp đồng 
lao động. 

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

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày40 tháng(?3 năm 2013 và thay 
thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập 
đoàn, Tống công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 
09/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để có hướng dẫn xử lý./. 
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