
UBND TINH DAK NONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO KE HOLCH VA DAU TIS Dc Ip - Tr do - Hnh phüc  

S: Jj9 /QD-SKH Dk Nông, ngay3' tháng 3 nám 2021 

QUYET DINTI 
Phê duyt Kê hoch san xuât kinh doanh và Du tir phát trin 

5 nãm giai don 2021-2025 cüa Cong ty TNEIH MTV 
Khai thác CTTL Dàk Nông 

GL&MDOC SO KE HOCH VADAU TIXTINHDAKNONG 

Can cir Lust Doanh nghip nãm 2020; 

Can cir Lut Quàn 1, sir ding von nhà nithc du ti.r vào san xut, kinh 
doanh tai  doanh nghip ngày 26/11/2014; 

Can cir Nghj djnh so 115/2014/ND-CP, ngày 03/12/2014 ciia ChInh phii 
ye quy djnh chê d giám sat, kiêm tra vic thc hin chiên liicic, kê hoach, muc 
tiêu, nhim v1i thrçc giao cüa doanh nghip nhà nrnc; 

Can cir Nghj djnh so 81/2015/ND-CP, ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü v 
cong bô thông tin cüa doanh nghip nhà nu'ó'c; 

Can cir Nghi. dnh so 87/2015/ND-CP ngày 06/10/20 15 cüa Chinh phü, v 
giám sat tài chInh, dánh giá hiu qua hot dng và cong khai thông tin tài chInh 
cüa doanh nghip nhà niic và doanh nghip có von nhà nithc; 

Can cü Nghi. dnh s 10/201 9/ND-CP ngày 30/01/2019 cüa ChInE phü, v 
thçrc hin quyên, trách nhim cüa dai  din chü sâ hU'u nhà nrnc; 

Can cü Quyt djnh so 18/201 6/QED-UBND ngày 26/4/2016 cüa UBND 
tinh Dãk Nông ye vic ban hành quy djnh chirc nàng, nhim v11, quyên hn và Ca 

câu to chrc cüa SO!  Kê hoach và Dâu tu' tinh Dak Nông; 

Can cir Quyêt djnh s6 1719/2019/QD-TJBND ngày 16/10/2019 cüa 
UBNID tinE Dãk Nông, ye vic ban hành Quy chê ni b ye tO chi'rc thrc hin 
quyên, trách nhirn cüa UBND tinh dôi vO!i các doanh nghip nhà niró'c trên da 
bàn tinh; 

Xét dê ngh cia Cong ty TNT-Il-I MTV Khai thác CTTL Dk Nông ti TO! 
trInh sO 02/TTr-KTTL ngày 06/01/2021, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt K hoch san xut kinh doanh và Du tu phát trin 5 
nàm giai don 202 1-2025 cüa Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL Däk Nông 
nhu sau: 



1. Miic tiêu tng quát 

- Dáp rng yêu c.0 phát trin kinh t xâ hi trong giai doan rnoi, gop phân 
dua ngành nông nghip cüa tinh phát triên ben v0ng. 

- Quãn l, 4n hành, khai thác có hiu qua cong trInh nixrc sch tp trung 
nông thôn do UBND tinh giao dam bâo phçic vçi tot nhât cho ngu?ii dan, tiêt 
kim chi phi. 

- Bão dam an toàn và phát huy hiu qua phiic vi tithi, tiêu cüa cong trInh 
thüy lçii. Giit v&ng din tIch phiic v1i, tang trirâng doanh thu, tiêt kim chi phi, 
nâng cao hiu qua quãn trj doanh nghip, bão toân và phát triên von Nba nuâc. 
Thrc hin tOt chê d, chInh sách, pháp lu.t ye lao dng, tiên luong, an sinh xã 
hi, ye thuê và các khoân thu np ngân sách khác. 

2. Mt s chi tiêu chInh 

STT Chi tiêu Do'n vj tInh Kê hoach 

I Chi tiêu san hrçrng 

1 DjchvicôngIchthüy1qi ha 262.300 

2 Cp nirâc sach  nông thôn triu m3  3,62 

3 C.p nithc thô cho các nhà may 
san xuât nuâc sach 

triu m3  15,82 

II Chi tiêu tài chInh - 

1 Tng doanh thu T dng 319 

- Doanh thu cung th'zg san pliáin 
djch vy cong Ich 

73 dng 279 

- Doanhthudjchvythiylciikhác T)dng 20 

- Doanh thu ca'p nzthc sgch nOng 
thOn 

thng 20 

2 Tng chi phi T' dng 3 07,5 

3 Lcii nhu3n  tnthc thu T dng 11,5 

4 Np ngân sách nhà nuâc T dông 1,4 

5 Vnchüsâhttu T'dng 2.667,27 

Ghi chz: Giá trj 92 cong trInh cap nzthc sgch nOng thôn dwçxc cong  vào vn chz sü 
hz?u tgm tinh theo Quyet d'jnh sO 103/QD-UBND ngày 21/01/2021 cia UBND tinh DäkNOng. 

3. K hoich du tir phát triên 

STT Chi tiêu DVT Clii tiêu k 
hoach 

1 Sira chüa, nâng cap cong trinh xuong Cap, 
hu hông 

du an 43 



2 Cm mc chi giâi và mc barth lang cong 
trinh, cp quyên sir diing dat, cong trInh 

dirán 251 

4. Giãi pháp 

a. Giâi pháp ye t chrc, c câu và nhân sr 

- Thtrc hin sp xp, hoàn thin t churc b may quán l theo phiang an sp 
xêp dôi mfci dâ ducic UBND tinh phê duyt; thc hin tOt cOng tác qui hoch, 
dâo tao,  bôi duông và bô sung di ngü can b quan l, cOng nhân k5 thut, dáp irng 
yêu câu cong tác quãn 1 khai thác và báo v cong trmnh thüy igi; sap xêp, bô trI 
nhân sr phü hçTp vYi vj tn cong vic Va näng 1irc cOng tác. 

- Doàn k& ni b, dy manh  vic thirc hin quy ch dan chii trong toàn 
Cong ty; xây dmg chê d dAi ng cho nguxi lao dng, trng buâc nâng cao thu 
nhp, thu hit lao dng có trInh d chuyên mon phü hqp ye lam vic cho Cong 
ty. 

b. Giâi pháp ye quãn 1, khai thác và bào v cOng trInh thüy lçi và cong 
trInh nrnc sach  tp trung nông thôn 

- Tiêp tçic dôi mâi cOng tác quan l, nâng cao hiu qua khai thác cOng 
trInh thUy 1çi, cong trInh nithc sch nông thôn. Phôi hçTp vâi chInh quyên dja 
phuong các cap lam tOt cong tác tuyên truyên chInh sách và pháp lut cüa Nhà 
nithc ye cOng tác thüy igi 

- Ti'rng bu6c di mdii cOng tác quán l, khai thác và bão v cOng trInh thüy 
191, cOng trinh nuó'c sach  tp trung nông thôn dê nâng cao hiu qua cong trInh, 
tiêt kim nguOn 1irc. Ap diing tiên b khoa h9c ki thut vào quãn l) cOng trInh 
nhât là các cOng trinh ho chira, tram  barn din, nba may xir l nuâc sach  dam :. \ 
bào an toàn cong trInh, tiêt kim din nng, nâng cao hiu qua cOng trInb. 

j, 
- PhOi hap vó'i các don v có lien quan t1rng buó'c triên khai do dac,  cam 

môc chi giOi hành lang an toàn cOng trInh, cap quyên quãn l, si.'r diing dat các' 
cOng trinh thüy igi; giài quyêt dit diem tinE trng lan chiêm vi phm, pham vi 
an toàn cOng trinh; Phôi hqp vi chInE quyên dja phuang các cap thirc hin 
tuyên truyên, trng burc nâng cao thüc trach nhim cUa ngui dan cQng nhu 
chInE quyen dja phuang trong quân l, khai thác yà bào ye cOng trInh thUy lçi. 

- Rà soát xây drng b sung quy trInh van hànE h chira d6i vó'i các cOng 
trInh, dam bão van hành cong trinh an toàn, hiu qua, tiêt kim. 

- Hang näm phi kt hop chat chê vth Ban chi huy phông cMng liit bão, 
tim kiêm c1ru nan  các cap xay drng kê hoach,  phuong an phOng chOng han  han, 
bAo lü d x1r l và khäc phc ki.p thè'i khi có sr cô xãy ra. 

c. Giài pháp phát tnin ngànE nghê san xut kinh doanh 

- Phát huy các th manE  cüa Cong ty dé mO' rng san xuât kinh doanh 
nhãm On dnh, phát triên Cong ty, tmg buc nâng cao di song cüa nguèi lao 
&ng. 



KT. GIAM DOC 

Dirong Minh Châu 

d. Giài pháp v quân 1 tài chinE, quàn 1 doanh nghip 

- Xây dimg k hoch tài chInE vâi các chi tiêu rO rang, sat, dung; sü 
diing von dâu tu dam bão an toàn, hiu qua, ben vtng, bâo toàn và phát triên 
von. 

- Quãn 1 chat ch các khoán phãi thu, phái trâ, các khoãn chi phi, thrc 
hành tiêt kim chông lAng phi trong chi tiêu. 

- Tang cixYng cong tác kim tra, kim soát ni b v vic thirc hin nhim 
vi san xuât kinh doanh, quán 1 sir dmg các nguôn kinh phi khoán cüa các chi 
nhánh, dn v trtrc thuc. 

Diu 2. TO chüc thuc hin 

Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL D.k Nông có trách nhim trin 
khai Ké hoch dam bão dng quy djnh cüa pháp 1ut và hiu qua san xuat kinh 
doanh. DinE kS'  báo cáo S& Kê hoach và Dâu tu, Chü s hu cong ty ye kêt qua 
thirc hin, nhü'ng khó khAn vithng mAc gp phãi dê kjp thai tháo gO', diêu chinE 
kê hoch cho phü hçrp. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tIi ngày k. 

Chnh VAn phông Sâ, Tru&ng phông DAng k kinh doanh và H trg 
doanh nghip; Chü tch Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL DAk Nông vã 
Thñ tru&ng các Ca quan, &m vj có lien quan chju trách nhim thi hânh Quyêt 
dnhnày./. — 

No'i n/ian: 
- Nhir Diêu 3; 
- UBND tinh (theo dOi); 
- TB DM&PTDN tinh (theo dOi); 
- Các Sà: TC, NTN&PTNT, NV, LD- 

TB&XH 
- Liru: VT, DKKD. 
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