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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát 

triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về 

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

lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng Đề án và Phương án tổng 

thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-

CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 

và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, gồm các 

thành viên: 

a) Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

- Ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh 

nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Thành viên Hội đồng thẩm định 

- Đại diện lãnh đạo Chủ sở hữu của các công ty nông, lâm nghiệp; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; 
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- Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp nông thôn, Ban Kinh 

tế Trung ương; 

- Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Phạm Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục 

Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Xuân Tường, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền 

lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bà Phạm Thị Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Cục Tài chính doanh nghiệp, 

Bộ Tài chính; 

- Bà Nguyễn Thị Mai Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

- Ông Đào Quốc Luân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

- Ông Nguyễn Văn Diện, Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp, 

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội 

đồng thẩm định 

a) Hội đồng thẩm định 

Thực hiện thẩm định Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

b) Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định; 

- Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng thẩm định, điều hành, phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định;  

- Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng thẩm định. 

c) Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định phân công; 



3 

 

 

 

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều hành và giải quyết các công 

việc, ký thay các văn bản khi được ủy quyền. 

d) Thành viên Hội đồng thẩm định 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; Trường hợp vắng 

mặt phải có ý kiến bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người dự thay; 

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

a) Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 

cơ quan Thường trực giúp việc của Hội đồng thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị 

nội dung, tài liệu của các cuộc họp thẩm định. Thực hiện lưu giữ hồ sơ, tài liệu 

theo quy định. 

b) Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1285/QĐ-BNN-QLDN ngày 17/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Phương án tổng thể sắp xếp, 

đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ban Kinh tế Trung ương; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN; 

- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TN&MT;  

LĐ-TB&XH; CT; 

- Ủy ban QLVNN tại DN; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, QLDN. (03b) 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hoan 
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