
TỈNH ỦY GIA LAI 

* 

Số 77-CTr/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Gia Lai, ngày 03 tháng 01 năm 2019 

CHƯƠNG TRÌNH  

hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 

 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại,  

đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 

----- 
 

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng 

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (viết tắt là Nghị quyết 12-NQ/TW), Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện, cụ thể 

như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 12-NQ/TW tới các cấp ủy, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, 

doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đối với việc cơ cấu lại, đổi 

mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và triển khai thực hiện nghiêm 

túc Nghị quyết 12-NQ/TW. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng 

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng 

trong doanh nghiệp nhà nước. 

3. Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 

các doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định tại Nghị 

định số 118/2014/NĐ-CP, ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, 

đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Quyết định 

số 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và 

danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020; các 

phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

II- TÌNH HÌNH SẮP XẾP CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA 

1. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại các 

doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo các phương án đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt, gồm:  
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- Hoàn thành cổ phần hóa 03 công ty nông nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Cà phê Gia Lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Chè Biển Hồ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Bàu Cạn), nhà 

nước không còn nắm giữ cổ phần. 

- Hoàn thành cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công 

trình đô thị Gia Lai, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ; sau đó tiếp tục thực hiện 

thoái vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. Đến nay, nhà nước không còn nắm 

giữ cổ phần. 

- Hoàn thành cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp 

nước Gia Lai, nhà nước nắm giữ 46,78% vốn điều lệ. Hiện nay đã chuyển giao 

phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 

để quản lý và tiếp tục thực hiện thoái vốn theo quy định. 

- Đối với việc sắp xếp 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm 

nghiệp: Năm 2016, tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi 

mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của 11 công ty lâm nghiệp; năm 2017, tiếp tục 

phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh 05 năm, kế hoạch điều chỉnh 

tăng vốn điều lệ tại các công ty này, nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. 

- Đối với 02 doanh nghiệp còn lại hoạt động trên lĩnh vực công ích (Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) và kinh doanh đặc 

thù (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai). Hằng năm, 

tỉnh đều giao chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá, xếp loại doanh nghiệp theo đúng quy định; 

nhằm quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

2. Số lượng doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý đến thời điểm hiện nay 

là 13 doanh nghiệp (gồm 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm 

nghiệp, 01 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công ích và 01 doanh nghiệp hoạt 

động trên lĩnh vực đặc thù). 

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Phương hướng 

- Tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu 11 công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên lâm nghiệp, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích theo đúng nội dung Phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. Từng doanh nghiệp phải phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo nội 

dung Đề án sắp xếp, đổi mới đã được tỉnh phê duyệt. 

- Đảm bảo ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát 

triển vốn nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công 

ích (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia 

Lai) và doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực đặc thù (Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai). 
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- Tăng cường vai trò và sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà 

nước, nhất là trong việc phê duyệt điều lệ, quyết định chiến lược phát triển sản 

xuất, kinh doanh, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng ở doanh nghiệp theo hướng 

toàn diện, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp hoạt động đạt hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Tăng cường công tác xây dựng đảng; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, 

năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của 

doanh nghiệp. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Giai đoạn từ nay đến năm 2020 

Tiếp tục giữ nguyên mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu đối với 13 doanh nghiệp hiện có, theo đúng 

nội dung Phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2.1.1. Đối với 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp 

- Tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của 

từng công ty và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty sử 

dụng đất đúng mục đích, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch của địa phương và quy định của 

pháp luật. 

- Xây dựng phương án quản lý diện tích đất đối với các công ty không có nhu 

cầu sử dụng giao lại; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, cấp 

trùng, sử dụng đất không đúng quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ngày 

17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao 

hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về 

đất đai. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh 

doanh 05 năm theo các quyết định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2.2.2. Đối với 02 doanh nghiệp còn lại (Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai) 

 Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao năng 

lực quản lý kể cả năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hoạt động của các đoàn 

thể trong doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh 

của doanh nghiệp; thực hiện tốt các nhiệm vụ công ích và các nhiệm vụ khác theo 

sự phân công của chủ sở hữu. Xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

để chủ sở hữu xem xét, phê duyệt. Thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại doanh 

nghiệp nhà nước; theo định kỳ hằng năm đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của lãnh đạo doanh nghiệp. 
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2.2. Từ sau năm 2020 

- Thực hiện đánh giá tình hình hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên lâm nghiệp sau 05 năm thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới. Qua đó, đề 

xuất phương án tiếp tục sắp xếp, sáp nhập đối với các công ty hoạt động không hiệu 

quả, các công ty thực hiện không đạt yêu cầu so với nội dung đề án đã xây dựng. 

- Đề xuất phương án sắp xếp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Khai thác công trình thủy lợi theo các tiêu chí về phân loại doanh nghiệp nhà nước 

và các hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, chính quyền, nghiên cứu, quán triệt các nội dung tại Nghị 

quyết 12-NQ/TW và Chương trình này đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh 

nghiệp; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều 

kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến và kết quả thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW và Chương trình này. 

3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội tỉnh vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW và Chương trình này.  

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa 

Chương trình này, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc tỉnh triển 

khai thực hiện và cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch 

công tác hằng năm. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện Nghị 

quyết 12-NQ/TW và Chương trình này, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Chính trị (để báo cáo), 

- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo), 

- Vụ Địa phương III tại Đà Nẵng (để báo cáo), 

- Ban Kinh tế Trung ương (để báo cáo), 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, 

 giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,  

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy 

 trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hồ Văn Niên 

 


