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Kính gửi:   

 - Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp nhà nước. 

 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Hội nghị giao 

ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại Thông báo số 348/TB-

VPCP ngày 10/11/2022 của Văn phòng Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành phố và các Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các 

Doanh nghiệp nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 10/11/2022 

của Văn phòng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết Đại hội 

Đảng XIII, Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII, các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết 

của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự nhất trí cao và có hành 

động quyết liệt, cụ thể trong thực hiện. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ về hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý bảo đảm chặt chẽ, khả thi, 

đồng thời thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động của 

DNNN và phát triển kinh tế tư nhân; triển khai có kết quả Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 2022 của 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 nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội, Quyết định số 360/QĐ-

TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ 
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cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 

2021-2025, Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước và 

Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

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

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà 

đất thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án xử lý nhà đất trên cơ sở đó 

tổng hợp, lập phương án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy 

định; kịp thời có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh 

nghiệp để bảo đảm tiến độ phê duyệt. 

2. Các doanh nghiệp nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án cơ 

cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN giai đoạn 2021-

2025, với phương châm “đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm”; quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt 

việc đó; gắn với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm từng cá 

nhân và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh 

bạch thông tin về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN 

để tạo niềm tin, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trước khi triển khai công 

tác cổ phần hóa, thoái vốn. 

3. Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý 

các công việc liên quan đến công tác chuyển Trung tâm nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn thành công ty cổ phần sau khi Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần 

giai đoạn 2022-2025 theo đúng quy định tại Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg 

ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Các cơ quan có chức năng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình 

hình thực hiện công tác sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại theo thẩm quyền. 

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục tổ chức đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình 

hình thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị trọng điểm; đồng thời phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, đề xuất, tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để có chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH;  

- Lưu: VT.NDT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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