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KẾ HOẠCH 

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3  

năm 2014 của Bộ Chính trị và 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 
__________________ 

 

Để chuẩn bị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW 

ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và 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, Ban Chỉ đạo        

Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW 

ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và 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; kết quả đạt được, 

tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình    

thực hiện. 

- Đề xuất chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn đảm 

bảo sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 

nông, lâm nghiệp phù hợp cho giai đoạn mới. 

- Hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và     

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. 

2. Yêu cầu 

- Việc sơ kết phải bám sát các nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết             

số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và 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. 



2 

 

- Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, rút ra được những       

mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những mặt chưa đạt được và nguyên nhân; 

đề xuất những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ    

và giải pháp trong tình hình mới. 

- Đảm bảo tổng kết toàn diện, sâu sắc, hiệu quả và tiết kiệm, đúng kế 

hoạch, tránh hình thức. 

II. PHẠM VI, HÌNH THỨC 

1. Phạm vi, thời gian 

- Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 6 năm 2019; phân tích, đánh giá tình 

hình thực hiện trong giai đoạn 2014-2019. 

- Thời gian tiến hành việc sơ kết: tháng 6 năm 2019. 

2. Phạm vi, đối tƣợng 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty     

có công ty nông, lâm nghiệp, các Bộ, Ban, ngành Trung ương (được Bộ Chính 

trị, Chính phủ giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và Nghị định           

số 118/2014/NĐ-CP), các cơ quan Trung ương khác có liên quan. 

- Các Bộ, ngành có liên quan báo cáo các nội dung, nhiệm vụ được      

phân công để Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Nông  

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng báo cáo chung gửi           

Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị. 

3. Hình thức 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, tổng công ty và 

các Bộ, ngành có liên quan xây dựng báo cáo sơ kết và gửi về Ban Chỉ đạo      

Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển             

nông thôn - Cơ quan thường trực sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp 

tổng hợp trước ngày 01 tháng 4 năm 2019. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành tiến hành kiểm tra, đôn đốc và xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ 

kết toàn quốc 05 năm    thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 

năm 2014 của Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị kết quả sơ kết trước 30 tháng 6 

năm 2019. 

III. NỘI DUNG 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết, Nghị định 

2. Kết quả đạt đƣợc sau 5 năm triển khai thực hiện 

- Về mô hình sắp xếp, đổi mới 

- Về quản lý, sử dụng đất 
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- Về nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh 

- So sánh mô hình trước và sau sắp xếp, đổi mới 

IV. CÁC NHIỆM VỤ SƠ KẾT 

1. Thành lập Tổ công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên 

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ 

và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Tổ công tác liên         

ngành kiểm tra, đôn đốc tại một số địa phương; 

- Văn phòng Chính phủ chỉ đạo phân công cho các Bộ, ngành, địa   

phương chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị. 

2. Hƣớng dẫn sơ kết, tổ chức Hội thảo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản yêu cầu các 

địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp báo cáo sơ   

kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3           

năm 2014 của Bộ Chính trị và 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. 

3. Kiểm tra thực tế, địa phƣơng 

Một số địa phương có nhiều công ty nông, lâm nghiệp, đất đai phức tạp:  

- Phía Bắc: Quảng Ninh, Bắc Giang , Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai. 

- Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

- Miền Nam: Bình Thuận, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Tây Nguyên: Đắk Lắk, Gia Lai, Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng. 

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cà phê          

Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. 

4. Tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết, dự kiến thời gian tháng 6 năm 2019. 

a) Nội dung Hội nghị 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3     

năm 2014 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu    

quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 

b) Chủ trì Hội nghị 

- Chủ trì Hội nghị: Dự kiến lãnh đạo Chính phủ. 
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- Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên     

và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động -

Thương binh và Xã hội, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Ủy ban          

Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban dân tộc, Ngân hàng               

Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội,       

Văn phòng Chính phủ, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy ban kinh tế của   

Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh         

Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Ủy ban           

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo 

Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có         

công ty nông, lâm nghiệp và các công ty nông, lâm nghiệp. 

c) Thời gian và địa điểm 

- Thời gian dự kiến: Họp trực tiếp ½ ngày vào tháng 6 năm 2019. 

- Địa điểm: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-CP 

của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt       

động của công ty nông, lâm nghiệp. 

- Tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện 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. 

- Xây dựng Đề cương báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW 

của Bộ Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp,      

đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông,             

lâm nghiệp gửi các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty có công ty 

nông, lâm nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,            

và các cơ quan tổ chức Đoàn kiểm tra, đôn đốc tại một số địa phương, đơn vị. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng báo cáo: 

- Kết quả rà soát, đo đạc, phê duyệt phương án sử dụng đất, lập bản đồ   

địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất          

cho các doanh nghiệp; 

- Xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên 

doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; lập    

phương án quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất của các công ty nông       

lâm nghiệp khi trả về địa phương. 
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3. Bộ Tài chính báo cáo: 

- Việc bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước        

và các doanh nghiệp nhà nước giữ tỷ lệ chi phối. 

- Phương pháp tính giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi         

góp vốn để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, bảo đảm minh     

bạch, hiệu quả. 

- Kinh phí bảo vệ, chăm sóc phát triển rừng phòng hộ, rừng tự nhiên     

chưa có phương án quản lý rừng bền vững (chưa được khai thác). 

- Xử lý tồn tại về tài chính, tài sản trên đất khi chuyển giao đất về cho      

địa phương quản lý. 

- Kinh phí rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo kế hoạch đã        

phê duyệt. 

4. Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội báo cáo : 

 Tình hình thực hiện chế độ cho người lao động trong quá trình sắp xếp; 

người lao động dôi dư đối với trường hợp công ty nông, lâm nghiệp sắp xếp    

theo hình thức tiếp tục duy trì 100% vốn nhà nước. 

5. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam báo cáo: 

-  Việc xử lý các khoản nợ vay cho các công ty nông, lâm nghiệp. 

-  Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về      

việc cho vay đối với các công ty nông, lâm nghiệp. 

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo: 

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,          

nông thôn; sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014. 

7. Bộ Quốc phòng báo cáo: 

Kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông nghiệp do              

Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu. 

8. Ủy ban quản lý vốn Nhà nƣớc tại doanh nghiệp báo cáo: 

 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông nghiệp thuộc      

các Tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp        

làm đại diện chủ sở hữu. 

9. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, các Bộ, 

ngành (có công ty nông, lâm nghiệp), Tập đoàn, Tổng công ty nhà nƣớc: 

Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị       

và Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo hướng dẫn      

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị,      

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4      

năm 2017 của Bộ Tài chính. 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Văn phòng Chính phủ và địa phương phối hợp thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- TTg, các PTTg; 

- Các Bộ: NN&PTNT, TC, TN&MT, KH&ĐT,  

   LĐ-TB&XH, Nội vụ, Quốc phòng, Công an;  

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 

- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c); 

- Văn phòng Tổng Bí thư (để b/c); 

- Văn phòng Quốc hội (để b/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

  (có Công ty nông, lâm nghiệp); 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  
- Tập đoàn, tổng công ty nhà nước  

  (có Công ty nông, lâm nghiệp); 
- Thành viên Ban chỉ đạo ĐM&PTDN; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

   các Vụ: ĐMDN, NN, KTTH, TH, Cục QT;  

- Lưu: VT, BĐMDN (2b). 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Vƣơng Đình Huệ 
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