
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KTTH 
V/v triển khai thực hiện 

Công điện số 478/CĐ-TTg 

ngày 27/5/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Ninh Thuận, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  
 

 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp nhà nước. 

 

 

Thực hiện Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại 

doanh nghiệp nhà nước. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh 

nghiệp nhà nước (DNNN) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Chính 

phủ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

15/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 

động và huy động nguồn lực của DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty trong phát triển kinh tế-xã hội, Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 

tháng 7 năm 2021 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có 

vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 phê 

duyệt Đề án “cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản số 2263/UBND-KTTH ngày 26/5/2022. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp làm chậm, vi phạm quy định về cổ phần 

hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là 

người đứng đầu trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại 

DNNN, thực hiện các nhiệm vụ, công việc có liên quan; coi việc thực hiện 

nhiệm vụ và kết quả thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại 
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DNNN là một tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên 

quan. 

2. Giao các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương xây dựng, phê duyệt theo 

thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh 

nghiệp giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện ngay. 

3. Giao Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô 

thị khẩn trương thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại công ty theo đúng quy 

định, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và thu hồi cao nhất phần vốn nhà 

nước đầu tư tại doanh nghiệp, thời gian hoàn thành thoái vốn trong năm 2022. 

4. Yêu cầu các cơ quan có chức năng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, 

giám sát công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp./. 

(Đính kèm Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ) 

 
Nơi nhận:     

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH;  

- Lưu: VT.NDT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-06T08:04:12+0700
	HÀ NỘI
	Phan Tấn Cảnh<tancanh@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-06T09:28:40+0700


		2022-06-06T09:29:06+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-06-06T09:29:45+0700




