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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh
giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về
đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại
doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 13/10/2015
của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng
vốn, tài sản doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 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 Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về
thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;
Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính
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; Thông tư số
77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch
đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải (Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản
GTVT);
Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT tại Văn bản số
36/XBGT-TCKT ngày 14/4/2022, Văn bản số 64/XBGT-TCKT ngày 16/6/2022 về
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việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, kế hoạch tỷ suất lợi nhuận
sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2022;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu để làm căn cứ
đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty
TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT, như sau:
1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 18.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 360,8 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 8,3%.
- Số phải nộp Ngân sách nhà nước: 550 triệu đồng.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch:
- Phát triển kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;
- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trong hoạt động của Công ty.
Điều 2. Giải pháp thực hiện kế hoạch; phân công tổ chức thực hiện, giám sát,
đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.
1. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT có trách
nhiệm:
- Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao tại Điều 1 và kế hoạch
sản xuất, kinh doanh năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng và quản
lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu
tư vào doanh nghiệp.
- Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và đánh giá kết quả sản xuất, kinh
doanh năm 2022 và công khai thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực
hiện thực hành chống lãng phí, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao
động của Công ty.
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022
của Công ty về Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan theo đúng quy
định của pháp luật.
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2. Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các Vụ: Tổ chức cán bộ,
Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản
GTVT theo chức năng nhiệm vụ được phân công giám sát, kiểm tra, đánh giá kết
quả thực hiện kế hoạch năm 2022 theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số
10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm
của đại diện chủ sở hữu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ
trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính, Kế hoạch đầu tư;
Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT; Kiểm soát
viên tại Công ty; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

-

Như Điều 3;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp);
Bộ Kế hoạch đầu tư;
Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch đầu tư;
Trung tâm Công nghệ thông tin;
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT;
Lưu VT, QLDN.
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