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ỦY BAN NHẰN DẰN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lập -  Tự do -  Hanh phức

QUYẾT ĐỊNH
về Việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối vói 

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 7

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ 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;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn một số nội dung 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;

Cặn cứ Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của 
UBND Thành phố về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa 
vụ của chủ sở hữu nhà nựớc đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ 
công ích quận -  huỳện; ■

Xét đềị r i^ 'c ủ ầ  pliặhg^rài chính -  Kế hoạch tại Tờ trình sốÀ&ỉỉịlTTĩ- 
TCKH ngày4f '■•^*'năiiỊ! 2018 về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu Kế 
hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích 
quận 7; ' .í.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 
đối với Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 7 như sau:

Tiêu chí đánh giá Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Tiêu chí 1: Doanh thu 160.000 triệu đồng
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Tiêu chí 2: Lợi nhuận sau thuế 
và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 
trên vốn chủ sở hữu:

- Lợi nhuận sau thuế

- Tỷ suất lợi nhuận sạu thuế trên 
vốn chủ sở hữu

5 280 triệu đồng 

20,79%

Tiêu chí 3:,Nợ phải trả quá hạn 
và khả năng thanh toán nợ đến 
hạn

Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn 
và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn 
lớn hơn 1.

Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành 
các quy định pháp luật hiện hành

Chấp hành tốt các quy định pháp luật hiện 
hành (nộp các báo cáo tháng, quý, năm; thực 
hiện chỉ đạo của các cấp, ngành liên quan 
đầy đủ và đúng thời hạn quy định.. ề)

Tiêu chí 5: Tình hình thực hiện 
sản phẩm, dịch vụ công ích

Hoàn thành khối lượng, chất lượng các sản 
phẩm, dịch vụ công ích năm 2018

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 7 có trách 
nhiệm triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên và phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu 
Ke hoạch tài chính năm 2018 từ 5% trở lên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy  ban nhân dân quận, 
Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 7, Trưởng 
phòng Tài chính -  Ke hoạch quận và các đon vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- VP HĐND & UBND Quận;
- Lưu: VT, TCKHẳ

Lê Hòa Bình


