
Bộ môn Luật TCNH _HLU                     Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 23/10 đến 28/10 năm 2017 

 

Bạn đọc tham khảo thêm thông tin tại Trang thông tin của Bộ môn Luật Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Luật Hà 

Nội: https://www.facebook.com/bomonluattaichinhnganhanghlu/ 

    Trang 1 

a 

 

 

 

 

TRONG SỐ NÀY, XIN GIỚI THIỆU 

VỚI QUÝ BẠN ĐỌC: 

TÀI CHÍNH 

 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT 

ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 

 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC 

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ 

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, 

TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI 

TRƯỞNG BAN KIỂM 

SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN 

TẠI CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DO NHÀ 

NƯỚC NẮM GIỮ 100% 

VỐN ĐIỀU LỆ 
 

 

 

 

 

 

 

TÀI CHÍNH 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG 

ĐỐI NGOẠI  

Ngày 19/10/2017, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 117/2017/NĐ-CP quy 

định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nước đối với một số hoạt động đối 

ngoại. Theo đó, Nghị định quy định về 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 

(NSNN) đối với một số hoạt động đối 

ngoại; lập dự toán, chấp hành, quyết 

toán và công khai ngân sách đối với một 

số hoạt động đối ngoại theo quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Nghị định quy định một số nội dung cụ 

thể như sau: 

BẢN TIN PHÁP LUẬT  
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 

Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 
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1. Các khoản thu, chi ngân sách nhà 

nước trong hoạt động đối ngoại 

❖ Thu trong hoạt động đối ngoại 

gồm:  

• Phí, lệ phí trong hoạt động ngoại 

giao;  

• Phí, lệ phí liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của công dân có yếu tố nước 

ngoài và các khoản thu khác theo quy 

định của pháp luật. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Chi hoạt động đối ngoại gồm:  

• Chi đầu tư phát triển,  

• Chi thường xuyên,  

• Chi viện trợ  

• Các khoản chi khác theo quy định 

của pháp luật. 

Các khoản chi hoạt động đối ngoại được 

thực hiện theo quy định hiện hành và 

phù hợp với tính chất, nội dung, đặc thù 

nhiệm vụ đối ngoại. 

2. Lập, chấp hành, quyết toán và công 

khai ngân sách nhà nước đối với một 

số hoạt động đối ngoại 

❖ Lập dự toán NSNN hàng năm 

Dự toán NSNN phải lập theo đúng quy 

định, biểu mẫu báo cáo và thời gian do 

cơ quan có thẩm quyền quy định và 

hướng dẫn của Bộ Tài chính; phải thể 

hiện đầy đủ theo từng khoản thu, chi bao 

gồm cả chi từ các khoản thu được để lại 

chi theo chế độ; thuyết minh cơ sở, căn 

cứ tính toán từng khoản thu, chi. Đối với 

các khoản chi có nội dung bí mật nhà 

nước thực hiện theo quy định của pháp 

luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

❖ Lập dự toán ngân sách nhà nước 

hàng năm đối với Cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Căn cứ Kế hoạch tài chính 05 

năm, kế hoạch tài chính - NSNN 03 

năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn 

NSNN; quy định của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 

sau; hướng dẫn của Bộ Tài chính về lập 
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dự toán ngân sách năm sau; hướng dẫn 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư 

công năm sau; tình hình thực hiện ngân 

sách năm trước; số kiểm tra về dự toán 

ngân sách do Bộ Tài chính thông báo và 

yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan 

chủ quản bao gồm cả nhiệm vụ của các 

cơ quan có cán bộ biệt phái tại Cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài; cơ 

quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài hướng dẫn các Cơ quan Việt 

Nam ở nước ngoài lập dự toán thu, chi 

ngân sách năm sau. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Dự toán NSNN hàng năm của Cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài được lập bằng 

đồng Việt Nam quy đổi ra đô la Mỹ theo 

tỷ giá kế hoạch do Bộ Tài chính quy 

định. 

• Căn cứ hướng dẫn của cơ quan 

chủ quản; nhiệm vụ cụ thể được giao; 

chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 

sách, các chỉ tiêu làm căn cứ xây dựng 

dự toán; biến động giá cả của nước sở 

tại, biến động của đồng đô la Mỹ so với 

đồng tiền địa phương; tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách các năm trước 

của các bộ phận, Cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài lập dự toán thu, chi NSNN 

năm sau gửi cơ quan chủ quản tổng hợp. 

Dự toán ngân sách phải kèm bản thuyết 

minh chi tiết căn cứ tính toán từng khoản 

thu, chi. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Cơ quan chủ quản xem xét dự toán ngân 

sách do các Cơ quan Việt Nam ở nước 

ngoài trực thuộc lập, tổng hợp và lập dự 

toán NSNN năm sau của cơ quan gửi Bộ 

Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(phân dự toán chi đầu tư phát triển) 

trước ngày 20 tháng 7 hàng năm để tổng 

hợp trình cấp có thẩm quyền. 

❖ Phân bổ và giao dự toán NSNN 

• Phân bổ và giao dự toán NSNN 

đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước 

ngoài 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao 

dự toán ngân sách, các bộ, cơ quan trung 

ương phân bổ và giao dự toán NSNN 

cho các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

trực thuộc bằng đô la Mỹ quy đổi ra 

đồng Việt Nam theo tỷ giá kế hoạch do 

Bộ Tài chính quy định theo nguyên tắc 

sau: 

➢ Đúng với dự toán ngân sách được 

giao về tổng mức và chi tiết theo từng 

lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi. 

➢ Đúng chính sách, chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi. 

➢ Đảm bảo kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ của Cơ quan Việt Nam ở nước 

ngoài, bao gồm thực hiện nhiệm vụ đặc 

thù của các cơ quan có cán bộ biệt phái 

tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân 

sách nhà nước cho các Cơ quan Việt 

Nam ở nước ngoài gửi Bộ Tài chính để 

kiểm tra, đồng thời gửi Kho bạc Nhà 

nước để thực hiện. 

• Đối với các hoạt động chuyên 

môn đặc thù bố trí trong dự toán của các 

cơ quan có cán bộ biệt phái tại Cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

thực hiện 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Tổ chức thu, nộp NSNN tại Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

tổ chức quản lý và thực hiện thu phí, lệ 

phí và các khoản thu khác theo quy định; 

hạch toán toàn bộ số tiền thu từ phí, lệ 

phí và các khoản thu phải nộp ngân sách 

nhà nước khác theo quy định vào Quỹ 

Tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Định 

kỳ hàng tháng, quý, năm, Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo số 

dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước để 

Bộ Ngoại giao tổng hợp, gửi Bộ Tài 

chính. 

❖ Cấp kinh phí chi NSNN đối với 

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao 

của từng Cơ quan Việt Nam ở nước 
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ngoài và số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách 

nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam 

ở nước ngoài, cơ quan chủ quản thực 

hiện chuyển kinh phí cho các Cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài bảo đảm đủ theo 

dự toán bằng tiền đô la Mỹ theo tỷ giá 

hạch toán do Bộ Tài chính quy định tại 

thời điểm cấp. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Quản lý, sử dụng kinh phí 

thường xuyên của Cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài 

• Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài chịu trách nhiệm về việc 

quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán 

được giao, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, 

đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và 

định mức chi ngân sách. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

khi trả tiền cho bên thụ hưởng phải sử 

dụng các phương tiện thanh toán không 

dùng tiền mặt để chi trả trừ các trường 

hợp sau: 

➢ Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

tại nước có hệ thống tài khoản thanh 

toán chưa phát triển, đơn vị cung cấp 

dịch vụ không mở tài khoản ngân hàng. 

➢ Các khoản chi được phép chi trả 

bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài 

chính. 

❖ Lập, quản lý, thanh toán và 

quyết toán các dự án đầu tư xây dựng 

của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Việc lập và phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn và hàng năm các 

dự án đầu tư xây dựng ở nước ngoài 

được thực hiện theo quy định của pháp 

luật Đầu tư công và các văn bản hướng 

dẫn. 

• Việc quản lý về đầu tư xây dựng 

của các dự án đầu tư xây dựng ở nước 

ngoài được thực hiện theo quy định của 

pháp luật nước sở tại và pháp luật Việt 
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Nam. Trường hợp có những quy định 

khác nhau thì thực hiện theo quy định 

của pháp luật nước sở tại. 

• Việc tạm ứng vốn và thanh toán 

các dự án đầu tư tại nước ngoài được 

thanh toán theo hợp đồng đã ký kết, phù 

hợp với quy định của pháp luật nước sở 

tại và các quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

• Việc lựa chọn nhà thầu đối với 

các dự án đầu tư xây dựng ở nước ngoài 

thực hiện theo quy định của pháp luật 

nước sở tại có dự án đầu tư.  

• Quyết toán vốn theo niên độ ngân 

sách nhà nước hàng năm và quyết toán 

dự án hoàn thành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Việc thanh toán và quyết toán vốn 

đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các 

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

❖ Quản lý, sử dụng số thu phí được 

để lại 

Số tiền phí trong lĩnh vực ngoại giao 

được để lại một phần để bù đắp chi phí 

hoạt động cung cấp dịch vụ, phục vụ 

công tác thu phí theo quy định; chi hỗ 

trợ sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn 

tài sản, đổi mới thiết bị, hiện đại hóa 

công nghệ thông tin; chi đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ; chi bổ 

sung thu nhập cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Mở tài khoản giao dịch, sử dụng 

NSNN của Cơ quan Việt Nam ở nước 

ngoài 

Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước 

ngoài có trách nhiệm xem xét, quyết 

định lựa chọn ngân hàng có uy tín hàng 

đầu ở nước sở tại để mở tài khoản của 

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phục 

vụ hoạt động, đảm bảo an toàn kinh phí, 

tiền gửi của cơ quan. 

❖ Kế toán, quyết toán NSNN đối 

với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

thực hiện 

• Chuyển nguồn ngân sách từ năm 

trước sang năm sau 

Kinh phí hoạt động thường xuyên của 

các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã 
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được cơ quan chủ quản cấp đến cuối 

ngày 31 tháng 12 còn dư phải nộp trả 

ngân sách nhà nước bằng cách trừ lĩnh 

vực chi tương ứng thuộc dự toán chi 

ngân sách năm sau của cơ quan; trừ 

trường hợp được chuyển nguồn sang 

năm sau theo quy định tại khoản 3 Điều 

64 Luật Ngân sách nhà nước. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Kết thúc năm ngân sách, Cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài thực hiện khóa 

sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán 

ngân sách nhà nước gửi cơ quan chủ 

quản; Cơ quan chủ quản xét duyệt quyết 

toán ngân sách của Cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài và thông báo kết quả xét 

duyệt quyết toán gửi từng Cơ quan Việt 

Nam ở nước ngoài; tổng hợp, lập báo 

cáo quyết toán ngân sách thuộc phạm vi 

được giao quản lý gửi Bộ Tài chính, 

Kiểm toán Nhà nước trước ngày 01 

tháng 10 năm sau. 

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể 

về các nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại 

của ngân sách trung ương và ngân sách 

địa phương. 

Nghị định số 117/2017/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành từ ngày 10/12/2017 và áp 

dụng từ năm ngân sách 2017. Đối với 

quyết toán NSNN năm 2015 và 2016 áp 

dụng các quy định tại Luật Ngân sách 

Nhà nước năm 2002 và các văn bản 

hướng dẫn Luật này. 

BUẬN CHÍNH SÁCH 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRÍCH 

LẬP, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, 

THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI 

VỚI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, 

KIỂM SOÁT VIÊN TẠI CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC 

NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Đây là nội dung được hướng dẫn bởi 

Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 

27/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Tuy nhiên, các quy định tại Thông tư 

này không áp dụng đối với Trưởng Ban 

kiểm soát, kiểm soát viên trong Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

(TNHH MTV) do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ được thành lập và hoạt 

động theo quy định của Luật Chứng 
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khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật 

Bảo hiểm tiền gửi, quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách, tổ chức xử lý mua 

bán nợ của Nhà nước. 

Thông tư quy định một số nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Trích lập quỹ tiền lương, thù lao 

của Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm 

soát viên 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Quý I hàng năm, công ty TNHH 

MTV thực hiện xác định quỹ tiền lương, 

thù lao của Trưởng ban kiểm soát và 

Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 4, 

Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 

52/2016/NĐ-CP. 

❖ Trước ngày 15 hàng tháng, công 

ty TNHH MTV thực hiện chuyển 80% 

số tiền lương, thù lao kế hoạch theo 

tháng (sau khi trừ khoản phải nộp bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản 

khác theo quy định của pháp luật) về quỹ 

tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm 

soát và Kiểm soát viên do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với 

Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn 

kinh tế nhà nước) quản lý.  

❖ Trước ngày 20 hàng tháng, cơ 

quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính 

(đối với Kiểm soát viên tài chính tại các 

tập đoàn kinh tế nhà nước) thực hiện chi 

trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban 

kiểm soát và Kiểm soát viên (80% của 

số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm 

chia 12 tháng) vào tài khoản cá nhân của 

Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát 

viên. 

❖ Kết thúc năm tài chính, chậm nhất 

15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền 

lương, công ty TNHH MTV thực hiện 

chuyển phần tiền lương, thù lao còn lại 

của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát 

viên theo số đã được quyết toán về quỹ 

tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm 

soát và Kiểm soát viên tại cơ quan đại 

diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với 

Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn 

kinh tế nhà nước). 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ được giao của Trưởng 

ban kiểm soát và Kiểm soát viên, cơ 

quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính 
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(đối với Kiểm soát viên tài chính tại các 

tập đoàn kinh tế nhà nước) thực hiện chi 

trả phần tiền lương, thù lao còn lại cho 

Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

2. Trích lập quỹ tiền thưởng của 

Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát 

viên 

❖ Tiền thưởng của Trưởng ban 

kiểm soát và Kiểm soát viên bao gồm 

tiền thưởng hàng năm và thưởng khi kết 

thúc nhiệm kỳ.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Khi thực hiện quyết định chi 

thưởng hàng năm cho người quản lý, cán 

bộ công nhân viên của công ty, công ty 

TNHH MTV thực hiện chuyển 90% tiền 

thưởng năm của Trưởng ban kiểm soát 

và Kiểm soát viên về quỹ tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm 

soát và Kiểm soát viên tại cơ quan đại 

diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với 

Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn 

kinh tế nhà nước). 

❖ Phần còn lại (10% quỹ tiền 

thưởng hàng năm) được lập thành quỹ 

tiền thưởng nhiệm kỳ.  

3. Quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng của Trưởng ban kiểm soát và 

Kiểm soát viên 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Quỹ tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng của Trưởng ban kiểm soát và 

Kiểm soát viên được theo dõi tại tài 

khoản riêng ở kho bạc nhà nước do đơn 

vị có chức năng quản lý tài chính kế toán 

thuộc các Bộ quản lý ngành, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Cục Tài chính doanh 

nghiệp thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính 

thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương làm chủ tài 

khoản (có tên chủ tài khoản, số tài khoản 

tại kho bạc nhà nước, mã số đơn vị quan 

hệ với ngân sách).  

❖ Người đứng tên chủ tài khoản là 

thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy 
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quyền theo quy định, đồng thời cử cán 

bộ phụ trách kế toán để theo dõi tài 

khoản quỹ. Đối với Quỹ tiền lương, thù 

lao tiền thưởng của Trưởng ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên tại các công ty 

TNHH MTV thuộc Bộ Tài chính và 

Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn 

kinh tế nhà nước do Cục Tài chính 

doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính làm 

chủ tài khoản. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

4. Xử lý số dư cuối năm của quỹ tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng của 

Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát 

viên 

Kết thúc năm tài chính, chậm nhất 15 

ngày sau khi cơ quan đại diện chủ sở 

hữu, Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát 

viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế 

nhà nước) thực hiện quyết toán quỹ tiền 

lương, thù lao và tiền thưởng của 

Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát 

viên, trường hợp quỹ tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng tại cơ quan đại diện chủ sở 

hữu và Bộ Tài chính còn số dư thì cơ 

quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài 

chính có trách nhiệm chuyển trả số dư 

lại cho công ty TNHH MTV. Công ty 

TNHH MTV hạch toán số tiền nhận lại 

theo quy định về kế toán hiện hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

5. Công khai thông tin về tiền lương, 

thù lao tiền thưởng của Trưởng ban 

kiểm soát và Kiểm soát viên 

Quý II của năm sau, cơ quan đại diện 

chủ sở hữu và Bộ Tài chính công khai 

quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, 

mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và 

thu nhập bình quân hàng tháng, năm 

(năm trước liền kề) của Trưởng ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan đại diện 

chủ Sở hữu, Bộ Tài chính và gửi về Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội để 

tổng hợp theo dõi. 

Thông tư số 97/2017/TT-BTC có hiệu 

lực thi hành từ ngày 20/10/2017. Công 

ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ có cử Kiểm soát viên 

tại các công ty TNHH MTV do công ty 

nắm giữ 100% vốn điều lệ thì vận dụng 

quy định tại Thông tư này để xây dựng 

quy chế quy định việc trích nộp, quản lý 

tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho 

Kiểm soát viên do công ty cử.
 


