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ỦY BAN NHÂN DÂN 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG 			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
			   
    Số :  02 /2003/CT-UB	       TX Vĩnh Long, ngày 14  tháng 01  năm 2003	
CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  về sắp xếp , đổi mới DNNN thuộc tỉnh Vĩnh Long
giai đoạn 2002-2004

           Những  năm qua Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiều chủ trương của Chính Phủ về đổi mới và sắp xếp DNNN; các DNNN trực thuộc tỉnh được sắp xếp, củng cố và từng bước phát triển phát huy quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn , nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định .
         Tuy nhiên, một số ít doanh nghiệp nhà nước hoạt động còn kém hiệu quả  chưa được xử lý dứt điểm, tiến trình cổ phần hóa thực hiện còn chậm. Cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm được đổi mới . Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế còn yếu kém .
          Để đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thưc hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ III  của Ban chấp hành TW Đảng khóa IX, kế hoạch 08 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; thực hiện quyết định 151/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2002-2005. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở ngành , các doanh nghiệp nhà nước triển khai thực hiện các việc sau:
        I.-  Khẩn trương tiến hành  thực hiện quyết định 151/2002/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính Phủ :
          1. Các Giám đốc sở, ban ngành , chỉ đạo, theo dỏi, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước  khẩn trương  tổ chức thực hiện  quyết định 151/2002/CT-TTg và kế hoạch sắp xếp của Ban chỉ đạo Đổi mới & phát triển DN của tỉnh , kịp thời phản ảnh về ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc khó khăn trong quá trình sắp xếp , đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
         Sở tài chánh – Vật giá: Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới & Phát triển doanh nghiệp phụ trách cổ phần hoá - thường trực Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau :
         - Phối kết hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp Nhà nước trong diện: chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất và cổ phần hóa.
         - Hướng dẫn, xử lý công nợ cho doanh nghiệp nhà nước trong quá trình sắp xếp, làm lành mạnh tài chính trước khi cổ phần hóa , sáp nhập, hợp nhất, hoặc chuyển về TW..
         - Tham mưu cho  Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp . Hướng dẩn doanh nghiệp nhà nước  phương pháp tính xác định giá trị doanh nghiệp. Tổ chức thẩm định kết quả kiểm kê, phân loại, đánh giá tài sản và xác định giá trị  tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp, .... trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo các quy định hiện hành của nhà nước .
         - Bàn giao  tài sản , tiền vốn , lao động ... cho  công ty  cổ phần  .
           Sở  Kế hoạch và Đầu tư  thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN thực hiện các  nhiệm vụ sau:
        - Hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước trong diện: Sáp nhập ,hợp nhất, cổ phần hóa làm các thủ tục như: đề án sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề, điều lệ hoạt động của DN mới trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, lập hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mới sau khi được sắp xếp.
        - Tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới & Phát triển DN tại doanh nghiệp.
        - Trình duyệt phương án , quyết định chuyển DNNN thành công ty cổ phần và dự kiến  đề cử  người  để bầu vào  Hội đồng  quản trị quản  lý  phần vốn Nhà  nước  (nếu có) tại công ty cổ phần .
          Ban tổ chức chính quyền tỉnh có trách nhiệm:  Tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quyết định  bổ nhiệm về nhân sự:  Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng  các doanh nghiệp nhà nước sáp nhập ,hợp nhất   theo tiêu chuẩn qui định.
        Sở lao động & thương binh xã hội , Liên đoàn lao động tỉnh , Bảo hiểm xã hội  thực hiện  các chính sách bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi hình thức .
           2. Giám đốc doanh nghiệp nhà nước  thực hiện các nhiệm vụ sau:   
        - Dự kiến danh sách các thành viên trong Ban chỉ đạo Đổi mới & Phát triển doanh nghiệp tại doanh nghiệp đề xuất với ủy Ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập.
         - Lập phương án cổ phần hoá DN và điều lệ hoạt động của công ty để chuẩn bị trình Đại hội cổ đông xem xét , quyết định .
         - Tổ chức đấu giá, bán cổ phiếu .
         - Mở sổ đăng ký mua cổ phần của các cổ đông . Đăng ký mua tờ cổ phiếu tại kho bạc Nhà nước .
         - Thông báo công khai tình hình tài chính của DN cho đến thời điểm cổ phần hóa .
         - Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chủ trương bán cổ phần , tổ chức bán cổ phần của doanh nghiệp cho các cổ đông; bàn giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần : Lao động , tiền vốn , tài sản , danh sách ,hồ sơ cổ đông và toàn bộ các hồ sơ tài liệu, ....
       3. Thời gian thực hiện: 
           - Hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thực hiện cơ bản hoàn thành trong năm 2003.  Hoàn thành dứt điểm vào  tháng 6 năm 2003  như  qui định thời gian trong các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
	Giao Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của tỉnh lập kế hoạch thời gian thực hiện cụ thể cho từng donah nghiệp.
           II.-   Các biện pháp thực hiện :  
        1.Thực hiện các biện pháp lành mạnh hóa tài chánh doanh nghiệp nhà nước :
                  Sở tài chánh – Vật giá  chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng  kiểm tra quyết tóan tài chánh doanh nghiệp, hướng dẩn các doanh nghiệp nhà nước xác định đúng giá trị tài sản thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp nhà nước theo đúng giá thị trường . Phân tích rõ nguyên nhân tình hình công nợ khó đòi, vật tư ứ đọng để đề ra các biện pháp xử lý dứt điểm . Phần nguyên nhân do thực hiện chủ trương của cấp trên nhưng chưa xử lý ngay được thì tạm xếp vào một mục riêng của bảng cân đối tài sản  để xử lý từng trường hợp. Phần nguyên nhân do trách nhiệm của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải chủ động xử lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước .
               Việc xác định giá trị tài sản do doanh nghiệp thực hiện là chính , dưới sự hướng dẫn về nghiệp  vụ của Sở tài chánh – Vật giá. Kế hoạch tiến hành khẩn trương có trọng điểm. Doanh nghiệp nào có nhiều vấn đề tồn đọng thì xử lý trước. Những doanh nghiệp đã tính đúng giá trị doanh nghiệp thì dựa vào biên bản kiểm tra quyết toán tài chính hàng năm của cơ quan tài chính hoặc kết luận của kiểm toán độc lập đối với bản tổng kết tài sản hàng năm (nếu có).
         2. Lập kế hoạch đổi mới công nghệ và hoàn thiện quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước  trong quá trình hội nhập quốc tế:
         Đi đôi với việc sắp xếp , đổi mới, phát triển  doanh nghiệp nhà nước, các Sở quản lý ngành chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành căn cứ vào tiến trình tham gia của nước ta vào các tổ chức quốc tế, các cam kết quốc tế  theo hướng dẫn của Bộ ngành TW về các thông lệ quốc tế (đặc biệt là Khu vực mậu dịch tự do của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á -AFTA, Diễn  đàn hợp tác kinh tế châu Á  - Thái bình dương - APEC) và lịch trình từng bước cắt giảm thuế quan  của Chính Phủ để lập kế hoạch hội nhập quốc tế của doanh nghiệp mình .
        3. Về thí điểm mô hình tổ chức quản lý mới :
            Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp xem xét  trình Ủy ban nhân dân tỉnh cần tiến hành  thí điểm thực hiện hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và mô hình công ty mẹ - công ty con. Sau khi sơ kết thực hiện thí điểm  sẽ mở rộng các doanh nghiệp đủ điều kiện còn lại.
       4. Các doanh nghiệp nhà nước  thành lập ngay Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại doanh nghiệp để xây dựng  đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của đơn vị mình .
       5. Thành lập Quỹ  hổ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước  thuộc tỉnh, hoạt động theo qui định của Chính Phủ .
         Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh  và giám đốc doanh nghiệp nhà nước  chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này .
Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về  tình hình thực hiện chỉ thị nầy .
         Trong quá trình thực hiện có vướng mắc khó khăn  các sở, ban ngành, doanh nghiệp Nhà nước báo cáo về UBND tỉnh để  chỉ đạo tiếp theo.
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