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Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021 

     Kí h   i:  

- Các bộ  cơ qua    a   bộ  cơ qua  thuộc Chí h phủ  

- Ủy ba   hâ  dâ  các tỉ h  thà h phố trực thuộc Tru   ươ  . 
 

Xét đề   hị của Bộ Tài chí h (Cô   vă  số 2152/BTC-QLCS ngày 05 

thá   3  ăm 2021) về qu       s  d     hà khách  khách sạ   trung tâm               

  hỉ dưỡ    điều dưỡ   của các Bộ    à h  cơ qua  ở Tru   ươ  , Phó Thủ tướ   

Lê Vă  Thà h có   kiế   hư sau: 

1. Các bộ  cơ qua    a   bộ  cơ qua  thuộc Chí h phủ  cơ qua  tru   ươ   

và Ủy ba   hâ  dâ  các tỉ h  thà h phố trực thuộc Tru   ươ  : 

a) Chỉ đạo các cơ qua   đơ  vị  doa h   hiệp được  iao qu       s  d    

 hà đất khẩ  trươ   rà soát  thực hiệ  việc sắp xếp  ại  x      hà  đất đối với 

các cơ sở  hà  đất  à  hà khách, khách sạ   tru   tâm   hỉ dưỡ    điều dưỡ   

theo đú   quy đị h tại N hị đị h số 167/2017/NĐ-CP   ày 31 thá   12  ăm 

2017 của Chí h phủ quy đị h về sắp xếp  ại  x     tài s   cô  . 

b) Rà soát  sắp xếp các khu   hỉ dưỡ     hà   hỉ  khách sạ  trực thuộc 

theo đú   ti h thầ  N hị quyết số 19-NQ/TW   ày 25 thá   10  ăm 2017 Hội   hị 

 ầ  thứ 6 Ba  Chấp hà h TW khóa XII về tiếp t c đổi mới hệ thố   tổ chức và 

qu        â   cao chất  ượ   và hiệu qu  hoạt độ   của các đơ  vị sự   hiệp 

cô    ập theo hướ   chuyể  mạ h các đơ  vị có đủ điều kiệ  thà h cô   ty cổ phầ , 

 i i thể các đơ  vị hoạt độ   khô   hiệu qu   phát triể  các tru   tâm điều dưỡ   

  ười có cô   phù hợp với điều kiệ  phát triể  ki h tế - xã hội của đất  ước. 

c) Tiếp t c rà soát  chỉ đạo các đơ  vị sự   hiệp cô    ập thuộc phạm vi 

qu       à  hà khách   hà   hỉ  dịch v   ưu trú   ắ    ày đủ điều kiệ  chuyể  

đổi thà h cô   ty cổ phầ  theo quy đị h tại Quyết đị h số 22/2015/QĐ-TTg 

  ày 22 thá   6  ăm 2015 của Thủ tướ   Chí h phủ và thực hiệ  chuyể  đổi 

thành cô   ty cổ phầ  theo đú   quy đị h hiệ  hà h. 

2. Ủy ba   hâ  dâ  các tỉ h  thà h phố trực thuộc Tru   ươ    ơi có các 

cơ sở  hà  đất s  d     àm  hà khách  khách sạ    hà   hỉ dưỡ    điều dưỡ   

thuộc các bộ    à h  cơ qua  Tru   ươ   chỉ đạo các cơ qua  chức  ă   rà 

soát  xác đị h tiề  thuê đất đối với các đơ  vị s  d    đất vào m c đích  àm 

nhà khách, khách sạ     hỉ dưỡ    điều dưỡ   theo quy đị h của pháp  uật về 

đất đai. 

3. Tổ   Liê  doà  Lao độ   Việt Nam rà soát  báo cáo Thủ tướ   Chí h phủ 

về việc bá  tài s    ắ   iề  với đất đối với cơ sở  hà  đất số 7 đườ   Tha h Niê , 

phườ   Trườ   Sơ   thà h phố Sầm Sơ  do Tru   tâm Điều dưỡ   Thủy s   

Sầm Sơ  Tha h Hóa thuộc Cô   đoà    à h Thủy s   qu       s  d   . 
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4. Bộ Tài chí h khẩ  trươ   báo báo cáo Thủ tướ   Chí h phủ theo                  

  kiế  chỉ đạo tại Cô   vă  số 06/TT -CN   ày 16 thá   01 ăm 2019 về 

phươ   á  sắp xếp  ại  x      hà  đất  à vă  phò   đại diệ    hà khách của                   

các bộ  cơ qua  Tru   ươ  . 

Vă  phò   Chí h phủ xi  thô   báo để các cơ qua  biết  thực hiệ ./. 

Nơi nhận:  

-  Như trê ; 

- Thủ tướ    các Phó Thủ tướ   Chí h phủ; 

- Cơ qua  tru   ươ   của các đoà  thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN;  

  các V : KTTH  NN  V.I; 

- Lưu: Vă  thư  CN (3b). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

  Trần Văn Sơn 
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