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UBND TINH DAK NONG 
CTY TNHH MTV KHAI  THAC CTTL 

S : tQ /KTTL-KHTC 

V/v Thrc hin cong b thông tin doanh 
nghip Nba nu&c nãm 2021 (Lan 2) 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip -  Tr do -  Hinh phñc 

DäkNOng, ngày05tháng q nám 2021 

KInh giri: S K hoch du tix tinh Dk Nông 

Can c& Nghj djnh sá 81/2015/ND-CP ngày 19/8/2015 cüa ChInh phü ye 

vic cOng bO thông tin doanh nghip N/ia nu'àc, 
Càn c& COng van so 794/UBND-TH ngày 03/3/2 016 ye vic thy'c hin Nghf 

djnh sO 81/2015/ND-CP ngày 19/8/2015 cia ChInh phi; Cong van so 
4146/UBND-TH ngày 15/8/2016 ye vic cong bô thông tin doanh nghip N/ia 
nu'O'c; 

Can cv Quyêt djnh phê duyt so 51/QD-SKLlngày 3 1/03/202] cza Sà ké 
hoach và ddu tu ye viçc phé duyt Kê hogch san xuát kinh doanh và DOu ru phOt 
trién nä,n 2021 cüa COng iv TNHH MTV Khai thác CTTL Dák NOng; 

Can ci Quyêt djnh phê duyçt sO 59/QD-SKHngay 31/03/2021 cza SO' kC 
hoçich và dáit tu ye vic phé duyt Ké hogch san xuát kinh doanh và DOii tu' phát 
trién 5 nán'z giai dogn 2021-2025 cza COng ty TNJ-JH MTVKhai iliac CTTL Dák 
NOng. 

Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL DAk Nông (Cong ty) báo cáo Sô K 
hoch và Dâu tu ye cong bô thông tin doanh nghip lan 2 närn 2021 t?i  dun vj 
vi các ni dung nhtr sau: 

1. Kê hoach san xuât kinh doanh và DAu tu phát triên nàrn 2021. 
2. Kê hoach san xuât kinh doanh và Dâu Ui phát triên 5 näm giai doan 

202 1-2025. 
(Kern theo Quylt djnh s 51/QD-SKHvà Quye't djnh s 59/QD-SKH 

ngày3l/03/2021) 
VQy, Cong ty TNI-IH MTV Khai thác CTTL Däk Nông báo cáo dê Qu2 Sâ 

triên khai các cOng vic tiêp theo./. 
Noi nhân: 

- Nhir trén; 
- Chü tich,  KSV Cty; 
- Ban Giáni doe; 
- Liru: VT, KHT 
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UBND TINH DAK NONG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO KE HOJCH VA DAU TI! Oc Ip -  Tir do -  Hnh phác  

S&c'j /QD-SKH DakNông, ngày 5'( tháng 3 nám 2021 

QUYET DjNH 
Phê duyt K hoch san xut kinh doanh và Du tir phát trin nãm 2021 

cüa Cong ty TNHH MTV Khai thác cong trinh thüy lqi Ok Nông 

GIAM oOc sO KE HOACH vA DAU TI! T!NH OAK NONG 

Can cCr Lust  Doanh nghip nàm 2020; 

Can cü Lut Quãn 1, sr ding vn nhà nuâc du tx vào san xut, kinh 
doanh ti doanh nghip ngày 26/11/2014; 

Can ctr Nghj djnh s 115/2014/ND-CP, ngày 03/12/2014 cüa ChInh phü 
v quy djnh ché d giám sat, kiém tra vic thrc hin chiên hic, ké hoch, miic 
tiêu, thim viii duçic giao cüa doanh nghip nhà nuâc; 

Can cü Nghj djnh s 81/2015/ND-CP, ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü v 
cong bô thông tin cüa doanh nghip nhà nuàc; 

Can ccr Ngh djnh s 87/2O15fND-CP ngày 06/10/20 15 cüa ChInh phü, v 
giám sat tài chInh, dánh giá hiu qua hoat dung và cong khai thông tin tài chInh 
cüa doanh nghip nhà nithc và doanh nghip có von nhà ntràc; 

Can ctr Nghj djnh s6 10/20191N0-CP ngày 30/01/2019 cüa ChInh phü, v 
thirc hin quyên, trách nhim cüa dai  din chü so htu nhà nuOc; 

Can cir Quyt djnh s 18/201 6/QD-UBND ngày 26/4/2016 cüa UBND 
tinh D.k NOng ye vic ban hành quy djnh chüc nãng, nhim v11, quyên hn và ca 
câu to churc cüa SO Ké hoach  và Dâu ttr tinh Däk Nông; 

Can dr Quyt djnh s 1719/2019/QD-UBND ngây 16/10/2019 cüa 
UBND tinh Däk Nông, ye vic ban hãnh Quy chê nOi  b ye to chCrc thc hin 
quyên, trách nhim cüa UBND tinh di vOi các doanh nghip nhà nisOc tren dja 
bàn tinh; 

Xét d nghj cüa Cong ty TNHH MTV Khai thác cOng trmnh thüy lçii Dk 
Nông ti TO trInh so 7 1/TTr-KTFL ngày 17/3/2021, 

QUYET D!NH: 
Oiu 1. Phé duyt K hoach san xut kinh doanh và DAu tu phát trin nàm 

2021 cüa COng ty TNHE-I MTV Khai thác cong trmnh thüy Igi Dãk Nông nhix 
sau: 

1. Myc tiêu tng quát 



Bão dam an toàn và phát huy hiu qua phic vii tu'ói, tiêu cüa cong trInh 
thUy lçxi. Gicr vUng din tIch phuc vi, tang truOng doanh thu, tiêt kim chi phi, 
nâng cao hiu qua quãn trj doanh nghip, bâo toãn và phát triên von Nhã nixó'c. 
Thuc hiên tOt chê do, chInh sách, pháp 1u.t ye lao dtng, tiên hrcing, an sinh xâ 
hi, ye thuê và các k.hoán thu np ngân sách khác. 

2. Môt s chi tiêu chInh 

STT Chi tiêu 0on vi tInh K hoich 

I Chi tiCu san ltrçrng 

Djch v1i cong Ich thüy lcii ha 47.676,623 

2 Cp nuOc thô cho các nhà may 
san xuât rnr&c sach 

triu m3  1,98 

3 Cho thuC mt thoáng h chüa d 
nuôi trông thüy san 

ha 6 

II Chi tiêu tãi chInh 

1 Tngdoanhthu T'dông 47,053 

2 TOng chi phI T' dng 44,810 

3 Lgi nhun truóc thud T dông 2,243 

4 Thu thu nhp doanh nghip Triu clong 31 

5 Lcci nhuQin sau thug T dng 2,212 

6 Vn chü si hthi T' dng 2.667,27 

Ghi chz: Giá trj 92 cong trInh cp ntthc sgch nOng ihôn dtrctc cong vào vO'n Oiá sà 
hfru tqrn tInh theo Quyêt df nh sO 103/QD- UBND ngày 21/01/2021 cüa UBND tinh Däk NOng. 

3. K hoch &Iu tu' phát trin 

STT Clii tieu Don VI tini Chi tiêu ké 
hoach 

I Sira chüa nâng c.p cong trInh thüy 
lqi 

Cong trInh 13 

• Diu 2. T chrc thirc hin 

Cong ty TNHH MTV Khai thác cong trInh thüy igi Dk Nông có trách 
nhim triên khai Kê hoch dam báo thing quy djnh cüa pháp lut và hiu qua san 
xuât kinh doanh. Dinh kS'  báo cáo S& Kê hoch và Dâu ti.r, Chii s& h€ru cong ty 
ye ket qua thc hin, nhUng khó khän vl.r&ng mc gp phái dê kjp thôi tháo g, 
diêu chinh ké hoach cho phü hçp. 

Diu 3. Quyt dnh nay có hiu hrc k t1r ngày k. 

Chánh VAn phông Sà, Tnr&ng phông DAng k)2 kinh doanh vá H trci 
doanh nghip; Chü tjch Cong ty TNI-I}{ MTV Khai thác cOng trInh thüy 1çi DAk 



KT. GIAM DOC 
PHO GIAM JJOC 

Nôn và Thu truàng các ci quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt dinh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nhis Diu 3; 
- UBND tinh; 
- TB DM&PTDN tinh; 
- Luu: VT, DKKD. 

DLroi1g Minh Chu 



UBND TINH DAK NONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S icE HOACH VA DAU TU' Thc 1p - Tir do  - Htnh phüc  

S: 53 /QD-SKH Dák Nông, ngày 31  tháng 3 na/n 2021 

QUYET D!NH 
Phê duyt K hoch san xuât kinh doanh và Du tir phát triên 

5 nãm giai don 2021-2025 cüa Cong ti TNHH MTV 
Khai thác CTTL Dák Nông 

GL&MBOC SOKEHOCHVADAUTIXTINHBAKNONG 

Cn c1r Luât Doanh nghip nãrn 2020; 

C.n c'.r Lut Quàn 1, sir dung von nhà nuâc du tu vào san xu.t, kinh 
doanh ti doanh nghip ngày 26/11/20 14; 

Can c Ngh dinh s 1 15/2014ftD-CP, ngày 03/12/2014 cüa ChInh phii 
ye quy dnh chê d giárn sat, kiêm tra vic thirc hin chiên 1uc, kê hoch, muc 
tiêu, nhim vi duqc giao cüa doanh nghip nhà nuc; 

Can cir Nghj djnh s 81/2015/ND-CP, ngây 18/9/2015 cia ChInh phi v 
cong b thông tin cüa doanh nghip nba nuó'c; 

Can ci.ir Nghj djnh sO 87/2015/ND-CP ngày 06/10/2015 cfia ChInh phü, v 
giárn sat tài chInh, dánh giá hiu qua hot dng và cong khai thông tin tài chInh 
cña doanh nghip nhà nu'c và doanh nghip có von nba nuOc; 

Can cir Nghi. dnh sO 10/2019/ND-CP ngày 30/01/20 19 cüa ChInh phü, v 
thrc hin quyên, trách nhim cüa dai  din chü s& hthi nhà nuóc; 

Can c Quyt djnh so 18/201 6/QD-UBND ngày 26/4/2016 càa UBND 
tinh Dàk Nông ye vic ban barth quy djnh chirc näng, nbim vçi, quyên hn va cci 
câu t chtrc cüa SO Kê hoch Va Dâu ttr tinh Dàk NOng; 

Can ci.r Quyêt djnh s 1719/2019/QD-UBND ngày 16/10/2019 cüa 
UBND tinE Dãk Nông, ye vic ban hành Quy ché ni b ye to chirc thirc hin 
quyên, tracE nhim cüa TJBND tinh dôi vi các doanh nghip nhà nuó'c trên dja 
bn tinb; 

Xét dê ngh cUa COng ty TNHH MTV Khai thác CTTL Dk Nông tai Th 
trInh so 02/TTr-KTTL ngày 06/01/2021, 

QUYET DJNH: 

Diu 1. PEe duyt Kê hoch san xu.t kinh doanh và Du tu pEat trin 5 
nàm giai don 202 1-2025 cüa Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL Dãk Nông 
nhu sau: 



1. Miic tiêu tong quát 

- Dap 1rng yêu cu phát trin kinh t xã hi trong giai don mcci, gop phn 
di.ra ngành nông nghip cüa tinh phát triên ben v€tng. 

- Quân l, van hành, khai thác có hiu qua cong trinh nt.rc sach  $p trung 
nông thOn do UBND tinE giao dam bâo phic v tOt nEat cho nguôi dan, tiêt 
kim chi phi. 

- Bâo darn an toán và phát huy hiu qua phiic vii trâi, tiêu cüa cOng trInh 
thy lcii. Gitr vthig din tich phiic vi, tang tri.thng doanh thu, tiêt kim chi phi, 
nâng cao hiu qua quân tr doanh nghip, báo toàn và phát triên von Nba nuóc. 
Thrc hin tot chê c1, chInh sách, pháp lut ye lao dng, tiên hrcrng, an sinh xã 
hi, ye thuê và các khoãn thu np ngân sách khác. 

2. Môt so cM tiêu chinli 

STT CM tiêu Don vj tInh Kê hoach 

I CM tiêu san luqng 

1 DjchvicOngIchthüy1çri ha 262.300 

2 Cap rnrOc sch nông thOn triu m3  3,62 

3 C.p nuóc thô cho các nhà may 
san xuât nu'óc sach 

triu nf 15,82 

II Chi tiêu tãi chInh 

1 Tôngdoanhthu T"dOng 319 

- Doanh thu cung zig san pMin 
c/f ch vit cong ic/i 

Tj clang 279 

- Doanh thu cl/c/i vu thzy li khác 7 dng 20 

- Doanh thu cá'p nu'óc sgch nOng 

thOn 

T clang 20 

2 Tng chi phi Tdng 307,5 

3 Lgi nhun tnrâc thu T dng 11,5 

4 Np ngân sách nhà nithc T dông 1,4 

5 Vnchüs&hffii Tdông 2.667,27 

Ghi chi: GiO ;f  92 cong trInh cap mrO'c sctch nOng thOn duac ciig vào vn Chz sà 
hfru lain tinh theo Quyêt djnli so 103/QD-UBND ngày 21/01/2021 cza UBND tin/i DakNOng. 

3. K hoch du tu' phát trin 

STT Chi tiêu D\TT CM tiêu kê 
hoch 

1 Si:ra chüa, nâng cp cong trinh xuông cap, 
hii hông 

thr an 43 



2 C.m mc chi giói và mc hành lang cong 
trinh, cap quyên sir diing dat, cong trinh 

dirán 251 

4. Giãi pháp 

a. Giãi pháp v t chirc, Ca cu và nhân sir 

- Thrc hin sp xp, hoàn thin th chüc b may quân 1 theo phuong an s.p 
xp di mâi dà di.rcic UBND tinh phê duyt; thrc hin tot Cong tác qui hoch, 
dào tao,  bôi duô'ng và bô sung di ngü can b quan 1)2, cong nhân k5 thut, dáp 1rng 
yêu câu cOng tác quan 1)2 khai thác và bào v cong trInh thüy lçii; sap xêp, bô trI 
nhân sr phü hçip v&i vj trI cOng vic và näng 1c cong tác. 

- Doàn kt ni b, dy m?nh  vic thrc hin quy ch dan chCi trong toàn 
Cong ty; xây drng ché d dãi ng cho nguii lao dng, t1rng bu&c nâng cao thu 
nhp, thu hut lao dng có trinh d chuyên mon phü hcTp ye lam vic cho Cong 
ty. 

b. Giâi pháp v quãn 1)2, khai thác và bão v cong trInh thüy igi và cong 
trInh nuóc s.ch tp trung nông thôn 

- Tip tilc di mth cong tác quãn 1)2, nâng cao hiu qua khai thác cong 
trinh thüy lçii, cong trInh nu6c sach  nOng thOn. Phôi hap vó'i chmnh quyên dja 
phuang các cap lam tOt cOng tác tuyên truyên chInh sách vâ pháp 1u.t cüa Nba 
nuóc ye cOng tác thüy 1çi 

- Tmg bu'âc dôi mi cong tác quail 1)2, khai thác và bào v cong trInh thüy 
Icii, cong trinh nuó'c sach  tp trung nông thôn dê nâng cao hiu qua cong trinh, 
tiêt kiêm nguôn luc Ap dung tiên bô khoa hoc k5 thuât vao quan ly cOng trrnh 
nhât là các cong trInh ho chüa, tram  barn din, nhà may xü 1)2 nuOc sach  dam : " 
bão an toàn cOng trInh, tiêt kim din nng, nâng cao hiu qua cOng trInh. 

- Phi hcrp vi các dan vj có lien quan tüng buóc triên khai do dc, c.rn / 
mOc chi giâi hành lang an toàn cOng trmnh, cap quyên quãn 1)2, sir d1ing dat cac? 
cong trInh thüy igi; giài quyêt dirt diem tinh trng lan chiêm vi phm, pham vi 
an toàn cong trmnh; Phôi hap vó chInh quyên da phuong các cap thìrc hin 
tuyên truyên, tüng burc nâng cao )2 thuc trách nhim cüa nguà'i dan cQng nhu 
chinh quyCn dja phuang trong quàn 1)2, khai thác và bão v cOng trInh thüy 1i. 

- Rà soát xây dmg bô sung quy trinh vn hành h chua di vó'i các cOng 
trinh, dam bâo 4n hành cOng trInh an toàn, hiu qua, tiêt kim. 

- Hng näm phôi kêt hap cht ch v,i Ban chi huy phông chng 1it bäo, 
tim kiêm ciru nan  các cap xay dirng kê hoach, phuang an phông chông han  h, 
bão lü d xü 1)2 và khäc phiic kjp th&i khi có si.r cO xãy ra. 

c. Giãi pháp phat trin ngành ngh san xut kinh doanh 

- Phát huy các th manh  cüa COng ty d ma rng san xu.t kinh doanh 
nhAm On dnh, phát triên Cong ty, trng buóc nâng cao dôi sOng cüa ngui lao 
dng. 



d. Giãi pháp v quãn 1 tài chinh, quân 1 doanh nghip 
- Xây dirng k hoach tài chInh vi các chi tiêu rô rang, sat, diing; sü 

ding von dâu tu dam bào an toàn, hiu qua, ben vüng, bâo toàn và phát triên 
von. 

- Quân 1 chat  ch các khoân phãi thu, phài trâ, các khoàn chi phi, thirc 
hânh tiêt kim chông lang phi trong chi tiêu. 

- Tang cu&ng cong tác kim tra, kim soát ni b v vic thirc hin nhim 
vi san xuât kinh doanh, quán 1 sr diing các nguôn kinh phi khoán cüa các chi 
nhánh, dan vj trirc thuc. 

Diu2.Tchircthuchién 

Cong ty TNT-il-i MTV Khai thác CTTL Dk Nông có trách nhim trin 
khai Kê hoch darn bâo ding quy djnh cüa pháp lut và hiu qua san xuat kinh 
doanh. Djnh k' báo cáo S& Ké hoach và Dâu tu, Chü s hu cOng ty ye két qua 
thirc hin, nhthg khó khàn vuâng mac g.p phái dé kip  thôi tháo gô, dieu chinh 
kê hoch cho phii hcrp. 

Diu 3. Quyt dnh nay có hiu 1c k tü ngày k. 

Chánh Van phông S&, Tru&ng phông Dng k kinh doanh và H6 trcl 
doanh nghip; Chü tch Cong ty ThillI MTV Khai thác CTTL Dãk Nông và 
Thu truOiig các ca quan, dun vj có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt 
dnh nay.!. - 

Noi nhân: 
- Nhi.r Diêu 3; 
- UBND tinh (theo döi); 
- TB DM&PTDN tinh (theo dOi); 
- Cãc S&: TC. NN&PTNT. NV, LD- 

TB&XH 
- Lifu: VT, DKKD. 

 

Dtro'ng Minh Chãu 
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