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Trà Vinh, ngày 04 thángnám 2018
QUYET D!NH

V vic sfra dEi, b sung các Quyt djnh: s 1516/QD-UBNID ngày
18/7/2016; so 1389/QD-UBND ngày 03/8/2017 và so 1658/QD-IJBND ngãy
12/8/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic ban hành Diêu 1 to chic Va
tt dng; Quy chê quãn 1 tài chmnh ella Cong ty TNEILI MTV Xô so
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UY BAN NHAN DAN TINH TRA VINH

CII cir Lut T chllc chinh quyn dja phng ngày 19/6/2015;

an dll Lut doanh nghip ngày 26/11/2014;
Can eir Nghj djnh sé, 30/2007/ND-CP ngày 0 1/3/2007 ella ChInh phll v
kinh doanh xô so; Nghj djnh so 78/2012/ND-CP ngày 05/10/20 12 ella ChInh
phll slla doi, bô sung mt so Diêu ella Nghj djnh so 30/2007/Nf)-CP ngày
0 1/3/2007 ella Chinh phll ye kinh doanh xô so;
Can cr Nghj djnh s 122/2017/ND-CP ngày 13/1 1/20 17 dlla ChInh phll
quy djnh mt so ni dung dc thu ye co' ehê quán 1 tài chInh và dánh giá hiu
qua hoat dng dôi vOi doanh nghip kinh doanh xô so, S Giao djch Chllng
khoán và Trung tam Luu k Chi'rng khon Vit Nam;
Can cr Thông tu s 13 8/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 ella B Tâi
chInh huó'ng dn mOt so khoán ehi phi dc thu dOi vâi doanh nghip kinh doanh
xô sO quy djnh ti Nghj djnh sO 122/2 017/ND-CP ngày 13/11/2017 ella ChInh
phll quy djnh mt sO ni dung de thu ye eo ehê quãn 1 tài chinh và dánh giá
hiu qua hott dng dOi vâi doanh nghip kinh doanh xO so, S Giao djch Chfrng
khoán và Trung tam Lixu k Chrng khoán Via Nam;
Can eir Quyt djnh s 151 6/QD-UBND ngày 18/7/2016 v vic ban
hành Dieu 1 To chuc và Hoat dng ella Cong ty trách nhim hihi htn mt thành
yjen Xô so kiên thiet Trâ Vinh yà Quyet djnh so 13 89/QD-UBND ngáy
03/8/20 17 ye vice slla dôi, bô sung mt sO Dieu ella Diêu 1 To ehlle yà Hot
dng ella Cong ty TNHH MTV XO so kiên thiet tinh Trã Vinh ban hanh kern
theo Quyet djnh sO 151 6/QD-UBND ngày 18/7/2016 ella Uy ban nhân dan tinh
Trà Vinh;
Can ell Quyt djnh s 1658/QD-UBND ngay 12/8/2016 ella lily ban nhân
dan tinh ye vice ban hành Quy ehê quãn 1 tai ehInh ella COng ty tráeh nhim
htru h?n môt thành yin Xô sO kien thiêt Trà Vinh;
Xét d nghj ella Giám d6e S Tài ehInh tti

Th trInh s 89/TTr-STC ngày

21/3/2018,

1
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QUYET DTNH:
Diu 1. B sung, thay th can cir pháp 1 ban hành Quyt djnh s
151 6/QD-UBND ngày 18/7/2016 ye vic ban hành Diêu 1 To chüc và Hott
dng cüa Cong ty TNHH MTV Xô so kiên thiêt Trà Vinh vâ Quyêt djnh so
13 89/QD-UBND ngày 03/8/20 17 ye vic si'ra dôi, bô sung mOt so Diêu cUa Diêu
1 To chirc và Hott dng cüa Cong ty TNHH MTV Xô so kiên thiêt tinh Trà
Vinh ban hành kern theo Quyêt djnli sO 1516/QD-UBND ngày 18/7/2016 cüa
Uy ban nhân dan tinh Trà Vinh; Quyét djnh so 1658/QD-UBND ngày 12/8/2016
cüa UBND tinh ye vic ban hành Quy chê quãn 1 tài chInh cUa Cong ty TNHH
MTV Xô so kiên thiêt Trà Vinh nhu' sau:
1. Nghj djnh s 122/2017/ND-CP ngày 13/11/2017 cUa Chinh phü quy
djnh rnt so ni dung dtc thu ye cci chê quân I tài chInh Va dánh giá hiu qua
hoat dng dOi vâi doanh nghip kinh doanh xô sO, S Giao djch Chüng khoán
và Trung tam Luu k2 Chirng khoán Vit Nam;
2. Thông tu s 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 cüa B Tài chInh
hixng dan mt sO khoãn chi phi dic thu dOi vó'i doanh nghip kinh doanh xô so
quy djnh tui Nghj djnh sO 122/201 7/ND-CP ngày 13/11/2017 cUa Chinh phü quy
djnh mOt sO ni dung dc thu ye co chê quân 1 tài chInh và dánh giá hiu qua
hot dng dOi vâi doanh nghip kinh doanh xô sO, S Giao dich ChCrng khoán
và Trung tarn Luu k) Chung khoán Vit Nam; thay the Thông tu 01/2014/TTBTC ngày 02/01/2014 cüa B Tài chInh hung dn che d quãn l tài chInh dôi
vii doanh nghip kinh doanh xO so.
Diu 2. Sua di, hLsung Quv ch& quàn l tãichInh cua Côngty TNHH
MTV xo so kiên thiet Trà Vinh ban hành kern theo Quyêt dnh so 1658/QDUBND ngày 18/7/2016 cüa UBND tinh, the nhu sau:
1. Scradi, b sungvàthaythDimb Khoàn 8 Diu 15:
"b) Mirc chi và thng müc chi
- Mirc chi dSi vOi các vu an dä có bàn an cUa TOa an nhan dan thi da là
50 triu dOng/vçi an.
- Mirc chi d& vài các vi vic dà có quy& djnh xir pht vi phm hành
chinh a bien lai np tien pht cüa nguô'i yj phm tOi da bang 50% sO tiên xu
pht vi phm hành chInh nhung khOng vuç't qua 15 triu dong/vii.
- Tng mrc chi thi da trong nàm tài chInh cüa các khoãn tren khOng vut
qua 0,1% doanh thu tcr hoat dng kinh doanh các 1oi hInh xO sO duçc phép kinh
doanh bao gOrn Ca thuê giá trj gia tang và thue tiéu thii dc bia. Can cir vào dieu
kin thrc tê và mirc chi h trV theo quy djnh, Cong ty trInh chU s hu phê
duyt ni dung và müc chi h trçY cii the, dam bào các khoãn chi ho tr dung dOi
tucng, djnh mirc".

2. SUa dM, b sung và thay th Khoàn 9 Diu 15:
"9. Chi phi trIch 1p qu dci' phông rUi ro trâ thuOng
2
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- Tai thô'i dim trich 1p, Cong ty không bj 1 và có t 1 trã thung thrc
tê nhó hon t 1 trá thixâng ké hotch theo quy djnh cüa pháp 1utt ye kinh doanh
xo so
- Tai thii dim trIch lap, tng s du qu5 dr phông rcti ro trá thuOnig thi
da không vuçt qua 3% tong doanh thu có thuê.
- Cong ty duçic ttm trIch 1p theo qu và thirc hin quyt toán khi kt
thüc nàm tài chInh nêu dU diêu kin trIch 1p theo quy djlllTl.
- Cong ty sü diing qu dr phông n1i ro trá thu'Ong d trá thuóng khi t 1
trä thuonig thrc tC trong k lan han t l trã thuO'ng ke hoch. Truô'ng hc)'p qu5
dir phOng trã thuâng không cOn dU dê chi thI phân trâ thuO'ng thçrc tê cOn 'ai
duçc tInh vào chi phi kinh doanh. So du qu5 dir phOng rüi ro trã thuâng sü diing
không hêt duçic chuyên sang näm sau. So du qu dx phOng r1i ro trã thuOng d
trIch 1p trong k vuçt gi6i htn quy djnh thI phãi hoân nhp vào thu nhtp khác."
Diu 3. Quy&t djnh nay có hiu hrc k ifi ngày k.
Diu 4. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc Sâ Tai chInh; Chü
tjch COng ty trách nhim hüu hn mOt thành viên Xô so kiên thiêt Trà Vinh Va
Thu tnrang cac co quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyet
djnh nàyi
Noi nhân:
TT,TU,TT.HDND tinh (b/c);
- Thành viên UBND tinh;
- CT, các PCT.UBND tinh;
-NhixDiêu4;
- LDVP UBND tinh;
-Trung târnTH-CB;
-Lu'u:VT,KT. ci
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D:\Phuquoc 18\2. Quycn dinh\QDI3 sua doi bo sung dieu In XSKT(sra) .doc

3

