D tho quy nh rõ v iu chnh vn nhà nc u t ti doanh nghip. Theo ó, i vi Công ty trách nhim hu hn mt
thành viên do Nhà nc nm gi 100% vn iu l thành lp mi:
Cn c s vn nhà nc thc cp (i vi doanh nghip thành lp mi không có d án u t xây dng), vn nhà nc ã cp
theo quyt toán công trình hoàn thành ã c cp có thm quyn phê duyt (i vi doanh nghip thành lp mi
trên c s bàn giao d án u t xây dng) ghi tng vn u t ca ch s hu trong s sách k toán ca doanh nghip.
Trng hp vn u t thc t ca Nhà nc thp hn mc vn iu l ã ng ký khi thành lp doanh nghip thì doanh nghip
phi thc hin ng ký iu chnh li mc vn iu l trong giy chng nhn ng ký doanh nghip khi thành lp bng mc vn
thc t ã u t ca nhà nc ti doanh nghip theo quy nh ca Lut Doanh nghip.
i vi Công ty trách nhim hu hn mt thành viên do Nhà nc nm gi 100% vn iu l ang hot ng, vic iu chnh
vn nhà nc u t ti doanh nghip thc hin theo quy nh ti iu 11 Ngh nh s 91/2015/N-CP, c sa i, b sung ti
khon 4 iu 1 Ngh nh s 32/2018/N-CP và c sa i, b sung ti khon 7 iu 2 Ngh nh s 140/2020/N-CP ca
Chính ph.
Theo d tho, iu chnh vn nhà nc u t ti công ty c phn, công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên
thc hin theo quy nh ti khon 2 iu 12 Ngh nh s 91/2015/N-CP ã c sa i, b sung ti khon 5 iu 1 Ngh nh s
32/2018/N-CP, iu 1 Ngh nh s 121/2020/N-CP; iu 14 Ngh nh s 91/2015/N-CP ã c sa i, b sung ti
khon 9 iu 2 Ngh nh s 140/2020/N-CP ca Chính ph và khon 1 iu 18 Ngh nh s 91/2015/N-CP ã c sa
i, b sung ti khon 10 iu 2 Ngh nh s 140/2020/N-CP ca Chính ph.
Qun lý vn, tài sn
Vic qun lý vn và tài sn ti Công ty trách nhim hu hn mt thành viên do Nhà nc nm gi 100% vn iu l thc
hin theo quy nh ti Mc 1 Chng III ca Ngh nh s 91/2015/N-CP; các ni dung ã c sa i, b sung ti khon 6,
khon 7, khon 8, khon 9, khon 10 iu 1 Ngh nh s 32/2018/N-CP; các ni dung ã c sa i, b sung ti khon
11 và khon 12 iu 2 Ngh nh s 140/2020/N-CP và các quy nh sau:
Doanh nghip phi xây dng và ban hành quy ch ni b qun lý, s dng các loi tài sn ca doanh nghip; Quy
ch phi xác nh rõ vic phôi hp ca tng b phn quan ly trong doanh nghiêp, quy nh rõ trách nhim bi thng
ca tng b phn, cá nhân i vi các trng hp làm h hng, mt mát, gây tn tht tài sn, thit hi cho doanh nghip.
i vi doanh nghip có tài sn c thù nh vt nuôi, cây trng, thit b có ngun phóng x, cht c hi và tài sn c thù
khác, quá trình qun lý, s dng, thanh lý tài sn ngoài vic tuân th các quy nh ca pháp lut v tài chính,
doanh nghip phi m bo tuân th các quy nh, quy trình, quy phm v k thut ca c quan qun lý chuyên
ngành ban hành.
Vic trích lp các khon d phòng ri ro: d phòng gim giá hàng tn kho, d phòng các khon phi thu khó òi,
d phòng gim giá các khon u t tài chính và d phòng bo hành sn phm, hàng hóa, công trình xây lp,
doanh nghip thc hin theo quy nh ca B Tài chính và các vn bn sa i, b sung, thay th (nu có).
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