
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                     *
         Số 33-CTr/TU                                 Phan Thiết, ngày 30 tháng 8 năm 2017

    

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
    CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIII)

        triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tiêp tuc cơ cấu lại, đổi mới 

và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
-----

Trên cơ sở quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
Nghị quyết  số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XII) về tiêp tuc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu đến năm 2020
- Cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 trên cơ 

sở các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước 
thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ. Tỉnh và các cơ quan 
Trung ương hoàn thành việc thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không 
cân năm giư, tham gia góp vốn. 

- Phấn đấu đáp ưng các chuẩn mực quốc gia về quản trị doanh nghiệp; 
nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản 
phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

2. Mục tiêu đến năm 2030
- Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu 

là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.
- Trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất đạt mức độ tiên tiến tương đương 

với các tỉnh trong nước; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ 
cao, phẩm chất đạo đức tốt.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
- Căn cứ vào tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, 

tiêp tuc rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại các doanh nghiệp nhà 
nước, trên cơ sở đó lập Đề án săp xêp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để 
triển khai thực hiện.
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- Ap dung các phương pháp định giá tài sản tiên tiên phù hợp với cơ chê 
thị trường; bảo đảm vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp được định 
giá đầy đủ, hợp lý, công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường. Thực hiện các 
quy định của Nhà nước về xác định giá trị doanh nghiệp, bán cổ phân, thoái vốn 
Nhà nước.

- Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược có đủ năng lực tài 
chính, công nghệ và quản trị tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp 
khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. 

- Giải quyêt tốt việc săp xêp, bố trí, sử dung cán bộ; đào tạo, chuyển đổi 
nghề và xử lý lao động dôi dư. Bảo đảm đây đủ quyền lợi chính đáng, hợp pháp 
của người lao động, đặc biệt là lao động dôi dư để ổn định cuộc sống và bảo 
đảm an sinh xã hội cho người lao động. 

- Thực hiện cổ phân hóa, thoái vốn Nhà nước, săp xêp, đổi mới và phát 
triển, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty cổ phân, công ty trách nhiệm 
hữu hạn có phần vốn của Nhà nước theo quy định.

2. Thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước 
thật sự vận hành theo cơ chế thị trường

- Doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vu chính trị, xa hội do 
Nhà nước giao thực hiện theo cơ chê Nhà nước đăt hàng, lựa chon cạnh tranh, 
công khai và xác định ro giá thành, chi phí thực hiện, trách nhiệm và quyền lợi 
của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước để bảo đảm không làm giảm hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

- Xóa bỏ các cơ chê can thiệp hành chính trực tiêp, bao cấp dành cho 
doanh nghiệp nhà nước, đối xử bất bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành 
phân kinh tê khác, nhất là trong tiêp cận các nguồn lực nhà nước, tín dung, đất 
đai, tài nguyên, cơ hội đầu tư, kinh doanh, tài chính, thuế...

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng 
cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước

- Áp dụng khung quản trị doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực quốc gia và 
từng bước phù hợp với chuẩn mực quốc tế tại các doanh nghiệp nhà nước; đi đôi 
với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và phẩm chất đạo 
đưc của cán bộ, tạo lập môi trường quản trị doanh nghiệp lành mạnh, hiệu quả.

- Kiên quyêt đấu tranh và thiêt lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ 
có hiệu quả trong việc phong ngưa, phát hiện, ngăn chăn và xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng tham nhung, lang phí, gây tổn hại 
cho Nhà nước và doanh nghiệp.

- Xác định ro nhiệm vu, quyền hạn và trách nhiệm của các chưc danh 
quản lý trong hệ thống quản trị  của doanh nghiệp nhà nước;  bảo đảm trách 
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nhiệm đi đôi với quyền hạn. Ban kiểm soát, kiểm soát viên phải thực sự là công 
cu giám sát hưu hiệu của chủ sở hưu vốn của doanh nghiệp, hoạt động độc lập 
và không chịu sự lanh đạo, chỉ đạo hoăc chi phối về lợi ích của hội đồng thành 
viên, hội đồng quản trị và ban điều hành doanh nghiệp. 

- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người lao động và 
người quản lý doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chê thị trường, có tính 
cạnh tranh cao trên cơ sở kêt quả sản xuất, kinh doanh. Thực hiện cơ chê trả 
lương, thưởng theo thỏa thuận đối với Tổng Giám đốc và một số chưc danh 
quản lý chủ chốt của doanh nghiệp. Ap dung hệ thống đánh giá hiệu quả lao 
động đối với tưng vị trí việc làm để xác định mưc độ hoàn thành, năng suất, chất 
lượng và hiệu quả công việc, làm cơ sở trả lương, đào tạo, bồi dương, săp xêp, 
bố trí và đề bạt cán bộ.

- Thực hiện việc tách người quản lý doanh nghiệp nhà nước khỏi chê độ 
viên chưc, công chưc. Triển khai rộng rai cơ chê tuyển dung, bổ nhiệm qua thi 
tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch đối với tất cả các chưc danh quản lý, 
điều hành và các vị trí công việc khác trong doanh nghiệp.

- Bảo đảm tính minh bạch, công khai của doanh nghiệp nhà nước và trách 
nhiệm giải trình của người quản lý doanh nghiệp, đăc biệt là về tài chính, đâu tư, 
mua săm, sử dung vốn của Nhà nước, chi phí, kêt quả kinh doanh, phân phối lợi 
nhuận, công tác cán bộ, các giao dịch lớn, giao dịch với người có liên quan đên 
người quản lý, tài sản và thu nhập của người quản lý theo quy định của pháp luật. 

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 
nhà nước

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; 
phong ngưa, phát hiện và xử lý nghiêm nhưng hành vi vi phạm pháp luật, tiêu 
cực, tham nhung, lang phí trong doanh nghiệp nhà nước. Các cơ quan thanh tra, 
cơ quan kiểm toán chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra, kiểm toán đối với 
doanh nghiệp nhà nước.

- Ap dung hệ thống giám sát, tiêu chí đánh giá mưc độ an toàn, hiệu quả 
hoạt động, xêp loại doanh nghiệp nhà nước và người đại diện chủ sở hưu cổ 
phân, vốn góp của Nhà nước. 

- Nhà nước thực hiện đây đủ trách nhiệm của chủ sở hưu đối với doanh 
nghiệp nhà nước, cổ phân, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; thực sự 
đóng vai tro là nhà đâu tư, chủ sở hưu, bình đẳng về quyền, nghia vu, trách 
nhiệm với các nhà đâu tư khác trong doanh nghiệp. Bảo đảm quyền tự chủ trong 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tăc thị trường. Tôn trong tính 
độc lập trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm của hội đồng thành viên, hội 
đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng 
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giám đốc, ban điều hành doanh nghiệp nhà nước để hoạt động và quản trị của 
doanh nghiệp nhà nước được thực hiện một cách minh bạch, giải trình, chuyên 
nghiệp, hiệu quả cao.

5. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức 
đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước

- Nâng cao hiệu quả và vai tro lanh đạo toàn diện của tổ chưc đảng tại 
doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
sử dung, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước, công tác chính trị, tư tưởng, 
công tác cán bộ,  công tác kiểm tra,  giám sát;  đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, phát 
huy dân chủ cơ sở. 

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Đảng với các 
văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ dựa 
trên nguyên tắc: Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thống nhất quản 
lý cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước.

- Lanh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu săc, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao 
nhận thưc trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xa hội về quan điểm, 
muc tiêu, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu 
lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc tiêp cận đây đủ thông tin và tham gia giám sát hoạt động của doanh 
nghiệp nhà nước.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xa hội trong giám sát, phản biện xa hội đối với hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất là 
đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức quán triệt sâu kỹ 
Nghị quyết số 12-NQ/TW và Chương trình hành động này đến cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ 
chức thực hiện.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền 
đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia giám sát việc 
triển khai thực hiện Chương trình hành động này. 
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3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nội dung và kết quả thực hiện thực 
Nghị quyết số 12-NQ/TW và Chương trình hành động này.

4. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các ban đảng, 
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ 
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương Đảng;              (báo cáo)
- Vụ II - Văn phòng Trung ương Đảng;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M TỈNH ỦY 
BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu) 

  Nguyễn Mạnh Hùng
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