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KẾ HOẠCH 

Khảo sát, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hành động 152-

CTr/TU ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW 

ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi 

mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 

 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 152-CTr/TU của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về 

tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình hành động số 152-CTr/TU, ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về 

tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt 

là Chương trình hành động số 152-CTr/TU), với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả triển khai thực hiện 

Chương trình hành động số 152-CTr/TU; kịp thời phát hiện những khó khăn, 

vướng mắc để có những giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện cơ 

cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong thời gian 

qua. Từ đó, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 

hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cơ cấu lại, đổi 

mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

 Bám sát nội dung của Chương trình hành động số 152-CTr/TU và các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cơ cấu lại, đổi mới và 

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, 

khách quan, trong đó phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, xác định rõ 

những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến 

nghị. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đánh giá toàn diện, khách quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành 

động số 152-CTr/TU.  
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2. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

đã nêu trong Chương trình hành động số 152-CTr/TU; làm rõ nguyên nhân các 

mặt còn tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. 

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 

trong giai đoạn 2017-2021; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 

2022-2025.  

(Chi tiết nội dung thực hiện theo Đề cương báo cáo đính kèm Kế hoạch 

134-KH/TU ngày 16/5/2022 của Tỉnh ủy) 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KHẢO SÁT 

1. Khảo sát, đánh giá dựa trên báo cáo, tài liệu 

- Đối tượng: các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các huyện, thành phố, 

các DNNN và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và 

tình hình triển khai cụ thể của ngành, địa phương để xây dựng báo cáo đúng tình 

hình thực tiễn, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu của Kế hoạch này. 

- Mốc thời gian báo cáo: Từ khi ban hành Chương trình hành động số 

152-CTr/TU đến tháng 06 năm 2022, định hướng giai đoạn tiếp theo. 

2. Khảo sát thực tế 

Thành lập Đoàn khảo sát của Tỉnh gồm Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng 

đoàn; tham gia Đoàn khảo sát gồm có đại diện các sở, ngành có liên quan: Sở 

Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương  binh và Xã hội, Sở 

Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Sở Tài chính; mời đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, 

đại diện UBMTTQVN tỉnh tham gia Đoàn khảo sát. 

Đoàn khảo sát chọn một số cơ quan, đơn vị và địa phương để tiến hành 

làm việc trực tiếp (Đơn vị được chọn khảo sát và thời gian sẽ thông báo cụ thể 

sau). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể; các huyện, thành phố; các 

DNNN và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp 

kiểm tra tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra 05 năm thực hiện 

Chương trình hành động số 152-CTr/TU của Tỉnh ủy. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố; các DNNN và các 

đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện (theo đề cương báo cáo) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở 

Tài chính tổng hợp chung) trước ngày 30/6/2022. 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, DNNN được khảo sát thực tế, chuẩn 

bị các nội dung và điều kiện để làm việc với Đoàn khảo sát; mời thành phần 

tham gia làm việc cùng Đoàn khảo sát. 

4. Đoàn khảo sát có trách nhiệm khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai, tổ 

chức thực hiện Chương trình hành động số 152-CTr/TU ngày 21/9/2017 của 
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Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 

nhà nước tại các đơn vị, địa phương theo kế hoạch. Đánh giá kết quả, tiếp thu 

kiến nghị, đề xuất về những vấn đề cần thiết có liên quan và định hướng nhằm 

tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác đổi mới và nâng cao 

hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; chủ trì, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2022. 

5. Giao Sở Tài chính đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch này; phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 

thời gian, đơn vị khảo sát, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ 

đạo. 

Trên đây là Kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện 

Chương trình hành động số 152-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và 

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước./. 

  
Nơi nhận: 

- Thường trực: Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp nhà nước; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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