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điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Kỉnh gửi: - Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- ủ y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh.

Thực hiện Ke hoạch số 81-KH/TƯ, ngày 22-6-2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về to chức học tập, quán triệt và triên khai thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Công văn số
3022-CV/BTGTW, ngày 02-8-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc
tuyên truyền một số điếm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải nội dung
Tài liệu tuyên truyền một số điểm mới của các Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị
quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII); theo địa chỉ: http://thongtintuyeng;iaogialai.vn để các
đồng chí khai thác, nghiên cứu và triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Đe nghị Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy; Uy ban Mặt trận và các đoàn thê chính trị - xã hội tỉnh và các cơ
quan, đơn vị có liên quan triến khai thực hiện.
N ơi nh ân :
- Như Kính gửi,
- Ban Tuyên giáo (phòng Chính trị) các
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Phòng Giáo dục lý luận chính trị,
- Lãnh đạo Ban,
-X ưu VPBTGTƯ.

K/T t r ư ở n g b a n
í) TRƯỞNG BAN

Trần Đình Hiệp

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Một số điểm mói của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Phát .triển kinh tế tư nhân trở thành một
động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Cấu trúc Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo
và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yểu; tổ chức thực hiện
Để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa XII) vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì
phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu “Một sổ điểm
mới của Nghị quyết sổ 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành
một động lực quan trọng của nền kỉnh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa'
Cụ thể một số điểm mới như sau:
1- Quan điểm về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân
Xác định rõ hơn và nhấn mạnh việc phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh
theo cơ chế thị trường là yêu cầu tất yếu, khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài
trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kỉnh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa ờ nước ta. Quan điểm mới này nhằm tiếp tục khẳng định, cụ
thể hóa rõ hơn nhận thức, tư duy nhất quán và liên tục phát triển của Đảng đối
với phát triển kinh tế tư nhân.
Phát triển kinh tế tư nhân phải được thực hiện một cách đồng bộ, tổng thể
cùng với các giải pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách hành chính
công và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; do
đó, Nghị quyết xác định: Phát triển kỉnh tế tư nhân là một phương sách quan
trọng để huy động và phân bỏ có hiệu quả các nguồn lực phát triển và giải
phóng sức sàn xuất.
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và xác định rõ hơn vai trò, vị
thế của kinh tế tư nhân trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh thực hiện đổi mới
mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện ba đột phá chiến
lược; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng nền kinh tế
độc lập, tự chủ và tích cực hội nhập quốc tế. Do vậy, Nghị quyết xác định:
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“Kinh tê nhà nước, kỉnh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt đế phát
triên một nên kinh tê độc lập, tự chủ
2- Quan điểm chỉ đạo, định hưóng cho phát triển kinh tế tư nhân
Định hướng phát triển cho kinh tế tư nhân cụ thể và phù họp hơn với bối
cảnh và điều kiện mới. Đó là:
Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh,
bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất
lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP.
Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển
kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. Phát huy mặt tích cực có lợi cho
đất nước của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát,
kiềm soát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực,
nhất là phòng, chống mọi biểu hiện của "chủ nghĩa tư bản thân hữu", quan hệ
"lợi ích nhóm", thao túng chính sách, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất
chính.
Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật
không cấm. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu
quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều kiện
thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ
chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Khuyến khích hình
thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập
đoàn kinh tể nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị
khu vực, toàn cầu.
Khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần của các
doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá hoặc Nhà nước thoái vốn. Thúc đẩy
phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hoá, dịch vụ
theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà
nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp
nhận, chuyển giao, tạo sự lan toả rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện
đại, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Trong định hướng phát triển cho kinh tế tư nhân cụ thể và phù hợp hơn
với bối cảnh và điều kiện mới, Nghị quyết đề cao vai trò và trách nhiệm của đội
ngũ doanh nhân Việt Nam nhằm đảm bảo tính định hướng XHCN trong phát triến
kinh tế tư nhân, Nghị quyết xác định “Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao
nhận thức chính trị, tỉnh thân tự lực, tự cường, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân
tộc, gắn bó với lợi ích của đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của
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các chủ doanh nghiệp. Phát triến đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng vững
mạnh, có ý thức chàp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh
đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hoả doanh nghiệp, đạo đức doanh
nhân
Xác định rõ vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa Nhà nước và thị
trường trong nền kinh tế thị trường hiện đại, và hội nhập.
Đê cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức công
đoàn, các tổ 'chức xã hội - nghề nghiệp để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện theo
kịp với sự phát triển về mọi mặt của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường
hiện đại và hội nhập.
3- Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế tư nhân
Nghị quyết nêu: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền
vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tể thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kỉnh tế - xã hội nhanh, bền vững,
không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại”. Do vậy, Nghị quyết xác định “Kinh tế nhà nước, kinh tế
tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập,
tự chủ”.
4- Mục tiêu cụ thể
Trong quá trình tổng kết và căn cứ vào các nguồn tài liệu, như: Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày
01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình
tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh
tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về “Kè
hoạch phát triển kỉnh tế - xã hội 5 năm 2016-2020”; Nghị quyết số 35/NQ-CP
ngày 16-5-2016 của Chính phủ về “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm
2020”; các số liệu của Tổng cục Thống kê, một số nghiên cứu chuyên sâu khác
về kinh tế Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Báo cáo Việt Nam
2035 do Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng... để nghiên cứu,
phân tích một cách khoa học nhằm xác định các mục tiêu cụ thể này; thảo luận
kỹ với các ban, bộ, ngành và địa phương cũng như các chuyên gia trong nước và
quốc tế. Đây là căn cứ để Nghị quyết mới đề ra các mục tiêu cụ thể về chi tiêu
sô lượng doanh nghiệp hoạt động; tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ đóng góp trong
GDP; tốc độ tăng năng suất lao động, trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực

4

và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triên mới
đối với kinh tế tư nhân. Cụ thể như sau:
- Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tể
tư nhân. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có
hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp.
- Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng
chung của nền kinh tế. Phấn đầu tăng tỉ trọrig đóng góp của khu vực kinh tế tư
nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55% và đến
năm 2030 đạt khoảng 60-65%.
- Bình quân giai đoạn 2016-2025, năng suất lao động tăng khoảng 45%/năm. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu ASEAN-4;
nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và
toàn cầu.
Mục tiêu trong Nghị quyết được thể hiện đồng bộ, các mục tiêu đưa ra cụ
thể trong từng giai đoạn phát triển mới đối với kinh tế tư nhân.
5. Những nhiệm vụ và giải pháp ló’n
Trên cơ sở kết quả tổng kết, Nghị quyết đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp
lớn, trong đó có hơn 30 giải pháp cụ thể để xử lý đồng bộ các điểm nghẽn trong
phát triển kinh tế tư nhân, nhằm phát triển mạnh kinh tế tư nhân thực sự trở
thành một động lực quan trọng trong nền kinh tế; các giải pháp về cơ chế, chính
sách cụ thể, toàn diện và phù hợp với từng chủ thể trong nền kinh tế nói c'hung
và trong khư vực kinh tế tư nhân nói riêng; gắn kết bảo đảm tính định hướng xã
hội chủ nghĩa. Đây là hệ thống những nhiệm vụ và giải pháp lớn mới nhằm cụ
thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đáp ứng được những yêu cầu phát
triển của kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới nước ta đang tích cực thực hiện đồi
mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hoàn thiện thể chế, phát triên
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các giải pháp đã đưa ra mang tính đồng bộ, tổng thể, từ nhận thức, tư
tưởng cho tới các giải pháp cụ thể như: Thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng,
hành động trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển
kinh tê tư nhân; tạo lập môi trường đâu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triên
kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ
và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự
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lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đổi với kinh tế tư nhân.
Trong những nhiệm vụ và giải pháp lớn, nổi bật nhất là 02 nhóm giải pháp
mang tính đột phá sau:
(1)- Nhóm giải pháp về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi
cho phát triển kinh tế tư nhân, gồm:
Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc, kiểm soát lạm phát ở mức hợp
lý, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt theo cơ chế thị trường
Nghị quyết nêu rõ: “Chủ động, lỉnh hoạt điều hành chính sách tiền tệ theo
cơ chế thị trường, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý "
Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu íư tư nhăn và bảo đảm hoạt
động của kính tế tư nhẵn theo cơ chế thị trường. Thể chế hoá đầy đủ quyền tự
do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ
chức, cá nhân và bảo đảm được thực hiện nghiêm minh. Nhà nước tôn trọng,
bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bảo hộ quyền sở hữu tài sản họp pháp của
các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Tăng cường đổi mới và nâng
cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế giải quyết tranh chấp dân sự,
kinh doanh, thương mại, trọng tâm là các hoạt động hoà giải, trọng tài thương
mại và toà án nhân dân các cấp, nhất là trong phá sản doanh nghiệp, tố tụng, xét
xử và thi hành án để bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ dân sự và bảo vệ
các quyền, lợi ích họp pháp của người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm kỷ luật thị
trường. Khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh dọanh
của kinh tế tư nhân trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không
cấm; phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa,
các doanh nghiệp đối mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp; tạo điều kiện cho
các hộ gia đình, cá thể kinh doanh với quy mô ngày càng lớn, hiệu quả cao hơn,
chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp; sớm phát
triên các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu có khả năng cạnh tranh ở thị trường
trong nước và quốc tế. Bảo đảm các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ
phát triển kinh tế tư nhân phải phù hợp với nguyên tắc thị trường và thúc đẩy
tính tự chủ, cạnh tranh của kinh tế tư nhâ.
Mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình
đẳng. Rà soát, xoá bỏ các cơ chế, chính sách tạo ra bất bình đẳng giữa kinh tế tư
nhân và các thành phần kinh tế khác; giữa các chủ thể của kinh tế tư nhân, nhất
là trong cạnh tranh và tiếp cận nguồn lực xã hội, các yếu tố sản xuất, cơ hội kinh
doanh, tham gia thị trường, mà trọng tâm là đất đai, vốn, nguồn lực của Nhà
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nước. Tăng cường tính minh bạch đối với độc quyền nhà nước, độc quyền doanh
nghiệp và kiểm soát độc quyền kinh doanh; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên
thị trường.
Phát triển kết cấu hạ tầng đầy đủ. Phát triển nhanh hệ thống cơ sở hạ
tầng đồng bộ, hiện đại nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện thuận
lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận, sử dụng thuận lợi, bình đẳng với chi phí hợp lý,
đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch-.
Tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính
sách, pháp luật về đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường tạo điều kiện thuận
lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận đất đai, các nguồn tài nguyên một cách minh
bạch, bình đẳng theo cơ chế thị trường phục vụ sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại
và phát triển nhanh, an toàn, hiệu quả các thị trường tài chính, nhất là hệ thống
các tổ chức tín dụng và thị trường vốn, tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho
kinh tế tư nhân tiếp cận nguồn vốn; phát triển mạnh mẽ, thông suốt các thị
trường hàng hoá, dịch vụ; có cơ chế, chính sách tạo điều kiện đế kinh tế tư nhân
tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
(2)
Nhóm giải pháp về hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại
hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.
Khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và
phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến; thúc đẩy đổi mới, sáng
tạo nhằm nâng cao năng suất lao động. Hoàn thiện pháp luật và thực hiện có
hiệu quả các biện pháp, quy định bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu.
Đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực vơi hệ
thống chính sách, giải pháp đồng bộ. Khuyến khích, động viên và lan toả tinh
thần, ý chí khởi nghiệp, kinh doanh và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, nhất
là cộng đồng doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề ra các giải pháp quan trọng khác như:
- Khuyến khích các doanh nghiệp của tư nhân đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (được lồng ghép
trong nhiều nội dung khác nhau của các nhóm giải pháp)
- Các giải pháp cụ thể đối với từng loại đối tượng doanh nghiệp như các
doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp,
các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực phi chính thức. Tăng cường kết nối,
liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau, doanh nghiệp tư nhân với
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI.
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- Nâng cao tính hiệu quả trong hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực kinh
tế tư nhân; giảm chi phí cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và khả năng
cạnh tranh.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường đổi mới và
nâng cao hiệu quả, tính độc lập của hệ thống toà án nhân dân các cấp, nhất là xét
xử và thi hành án dân sự, kinh tế. Có chế tài đủ mạnh để khắc phục tình trạng
thực thi chưa nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
vê kinh tế tư nhân. Xoá bỏ mọi biểu hiện lợi ích nhóm trong xây dựng và thực
thi pháp luật,-Cơ chế, chính sách đối với kinh tế tư nhân.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế tư nhân;
hướng dẫn đảng viên làm kinh tế tư nhân; có quy định cụ thể về mô hình, vai
trò, phương thức lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp cho phù hợp với hoạt
động của kinh tế tư nhân; đẩy mạnh phát triển Đảng, các đoàn thể trong doanh
nghiệp tư nhân; có giải pháp cụ thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp
hội ngành nghề.
BAN TUYÊN GIÁO TW - BAN KINH TẾ TW

T À I L IỆ U TU Y ÊN T R Ụ Y È N
M ột số điểm mói của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017
Hội nghị T rung ương lần thứ năm Ban Chấp hành T rung ương Khóa XII
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về “hoàn
thiện thê chê kinh tê thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa”, cấ u trúc của Nghị
quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu;
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện.
Đê phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa XII) vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối
họp với Ban Kinh tể Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu: Một số điểm mới
của Nghị quyết sổ 11-NQ/TW ngày 3/6/20ỉ 7, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Khóa X II vê “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
Cụ thế, một sô điếm mới như sau:

1.
v ề quan điểm chỉ đạo: Nghị quyết số 11-NQ/TW (khóa XII) và N
quyết số 21-NQ/TW (khóa X) đều đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, có thể nói Nghị quyết
TW5 khóa XII đã thể hiện một tầm nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn và nội hàm,
quy luật, bước đi, lộ trình của quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường XHCN; quan điểm chỉ đạo cũng mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh hơn yêu cầu
hoàn thiện thể chế đối với đổi mới và phát triển kinh tế đất nước; xác định rõ hơn
định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta hiện nay và xác định rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
5 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 11-NQ/TW (khóa XII), đó là: 1) Xây
dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một
nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh
và bền vững; đối mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế;
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 2) Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng
đúng đăn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, đồng
thời bảo đảm định hưcmg xã hội chủ nghĩa phù họp với điều kiện phát triển của đất
nước trong từng giai đoạn. Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cẩu thành của
thể chế kinh tế. Gắn kết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và
công băng xã hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an
ninh. 3) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là quá
trình phát triển liên tục; kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường
của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta; chủ động và
tích cực h ội nhập k in h -tế quốc tế, đồn2 thài hản đảm PỈĩr vữncr fínr lân r.Ị-m ciiỊyẹn
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quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 4) Hoàn thiện thể chế kinh
tế đi đôi với hoàn thiện thế chế chính trị mà trọng tâm là đối mới, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả hoạt động của tố chức bộ máy và cán bộ. Có bước đi phù hợp, vững
chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. Xác định rõ và
thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của Nhà nước, thị trường
và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa;
tăng cường và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. 5) Hoàn thiện thế chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa
lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh
đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của
cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong quá trình hoàn thiện thế chê kinh tê
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. về muc
tiêu
•
' a. M ục tiêu tống quát: Kẻ thừa những quan điểm quan trọng của các Nghị
quyết Đảng trước đó về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW (khóa XII) xác định: “Tiếp tục hoàn thiện thể
chế kỉnh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề vững chãc cho việc
xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nên kỉnh tê thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa; góp phân huy động và phân bô, sử dụng có hiệu quả nhât
mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tể - xã hội phát triển nhanh và bển vững vì mục
tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh". Hai nội dung được
nhấn mạnh trong mục tiêu đó là vận hành thông suốt nền kinh tê thị trường định
hướng XHCN và vấn đề huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.
b. v ề mục tiêu cụ thể: Trong bối cảnh ra đời Nghị quyết 21-NQ/TW (khóa
X), mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN lúc đó đặt ra rất cấp thiết. Với Nghị quyết số 11-NQ/TW (khóa XII)
các yêu cầu về sự đồng bộ hơn trong hệ thống thể chế, đáp ứng các chuấn mực phô
biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, mối quan hệ giữa thê
chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường .. .là những nội dung
quan trọng được nhấn mạnh. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 được Nghị quyêt sô
11-NQ/TW (khóa XII) xác định, đó là: “Phấn đấu hoàn thiện một bước đồng bộ
hơn hệ thông thế chế kỉnh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các
chuấn mực phô biến của nên kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quôc tê. Cơ
bản bảo đảm tính đông bộ giữa thế chế kinh tế và thê chế chính trị, giữa Nhà nước
và thị trường; sự hài hoà giữa tăng trưởng kỉnh tể với p hát triền văn hoá, phát
trỉên con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo
vệ môi trường, phát trỉên xã hội bên vững. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tê
quốc tê gãn với xây dựng nên kỉnh tế độc lập, tự chủ”. M ục tiêu đền năm 2030,
đó là:"'Hoàn thiện đông bộ và vận hành có hiệu quả thế chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
3. về nhiệm yụ, giải pháp
a. về thống nhất nhận thức: Nhất quán tinh thần Đại hội XII của Đảng, Nghị
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hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nển kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ
theo các quy luật của kinh tê thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội
chủ nghĩa p h ù hợp với từng giai đoạn p h á t triến của đất nước; là nền kinh tế
thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước p h á p
quyên x ã hội chủ nghĩa, do Đ ảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu
"dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, vãn minh".
Nghị quyết số 11-NQ/TW (khóa XII) đã khái quát làm rõ hơn một bước nội
hàm hiện đại và hội nhập quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế
nước ta, đó là: “Tính hiện đại và hội nhập quốc tế của nền kỉnh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thể hiện ở chỗ kế thừa cỏ chọn lọc những thành
tựu phát triên kinh tê thị trường của nhân loại, kinh nghiệm tông kêt từ thực tiên
hơn 30 năm đôi mới; có hệ thông pháp luật, cơ chế, chỉnh sách và các yểu tô thị
trường, các loại thị trường đây đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ
với các nên kỉnh tế trên thế giới; vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường
được xác định và thực hiện phù hợp với thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế
phô biên. Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kỉnh tế được nhất quán xác lập và
tăng cường thông qua sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, lấy con
người làm trung tâm, vì mọi người và do con người; phát huy đầy đủ vai trò làm
chủ của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công băng xã hội ngay trong từng bước và
từng chính sách phát triển "
Kế thừa quan điểm Đại hội XII của Đảng về vai trò của các thành phần kinh
tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11NQ/TW (khóa XII) tiếp tục xác định: “kỉnh tế tư nhân là m ột động lực quan
trọng của nên kỉnh tê. K inh tế nhà nước, kỉnh tế tập thế củng với kỉnh tế tư
nhân là nòng cồt đê p h á t triền m ột nền kỉnh tế độc lập, tự chủ
Nghị quyết số 11-NQ/TW (khóa XII) đã xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức
năng và mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; nguyên tắc huy động và phân
bố các nguồn lực xã hội, theo đó: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, N hà nước đổng vai trò định hướng, xâ y dựng và hoàn thiện
thê chê kỉnh tê; tạo m ôi trường cạnh tranh bình đắng, minh bạch và lành
mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của N hà nước đế
định hư ớng và điêu tỉêt nên kinh tế, thúc đấy sản xuất, kinh doanh và bảo vệ
tài nguyên, m ôi trường; p h á t triên các lĩnh vực văn hoả, x ã hội. Thị trường
đóng vai trò chủ yêu trong huy động và p h â n bô có hiệu quả các nguồn lực,
là động lực chủ yê u đê giải p h ó n g sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước
được p h â n bô theo chiên lược, quy hoạch, kế hoạch p h ũ hợp với cơ chế thị
trư ờ n g ”.

b.
về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trườ
định hướng x ã hội chủ nghĩa: Nghị quyết số 21-NQ/TW (khóa X) đề xuất 5
nhóm chủ trương, giải pháp với 27 giải pháp cụ thể. Nghị quyết số 11-NQ/TW
(khóa XII) đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn với 44 giải pháp cụ thể; 5
nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện:
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- 6 nhóm giải pháp của Nghị quyết số 11-NQ/TW (khóa XII), đó là: 1)
Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở
nước ta. 2) Tiếp tục hoàn thiện thế chế về sở hữu, phát triến các thành phần kinh tế,
các loại hình doanh nghiệp. 3) Hoàn thiện thế chế phát triển đồng bộ các yêu tô thị
trường và các loại thị trường. 4) Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với
bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh,
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 5) Hoàn thiện thê chê đây
mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. 6) Nâng cao năng lực lãnh đạo
của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy
quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa.
- Trong 44 giải pháp cụ thể, có một số giải pháp mới, nổi bật, như:
;
+ CÓ giải pháp về hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo
đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; có giải pháp về hoàn thiện thê chê đây
mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế (những giải pháp này không có
trong Nghị quyết số 21-NQ/TW).
+ v ề hoàn thiện thể chế sở hữu, Nghị quyết số 11-NQ/TW đã chỉ đạo tập
trung hoàn thiện pháp luật về đổi mới quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu
quả sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các loại tài sản công, nhât là tài sản
và vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp. Tạo thuận lợi cho việc chuyên
nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đât;
hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đẩt để phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn
và nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và
thu nhập bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn.
+ v ề hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình
doanh nghiệp, bên cạnh tiếp tục nhấn mạnh hoàn thiện các thế chê thúc đây khởi
nghiệp, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đắng, Nghị quyêt sô 11NQ/TW còn yêu cầu xây dựng thể chế tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triên
doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam thật sự trở thành lực lượng nòng
cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tê quôc
tê, bảo đảm tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.
+ v ề thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường,
ngoài việc tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ, Nghị
quyết số 11-NQ/TW đề xuất các giải pháp cụ thể phát triển và hoàn thiện thị
trường các yếu tố sản xuất, chú trọng hoàn thiện pháp luật hỗ trợ và thúc đây cơ
cấu lại thị trường tài chính. Hoàn thiện pháp luật về thuế tài sản, nhất là về đất đai,
bất động sản. Bảo đảm minh bạch thông tin về thị trường quyền sử dụng đât. Xác
định giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường thông qua đấu giá, đâu thâu
các dự án có sử dụng đất, thoả thuận mua bán trên thị trường; áp dụng phô biên
việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thông qua các tổ chức thấm định giá độc
lập, chuyên nghiệp. Rà soát, điều chỉnh khung giá quyền sử dụng đất phù hợp với
thị trường ở tững địa phương. Tăng cường áp dụng phưưng lùửu uĩiu thuê đât.
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+ Vê nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
đôi với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
Nghị quyết sô 11-NQ/TW đã nhấn mạnh phải “Đôi mới nội dung và phương thức
lãnh đạo của Đảng vê kỉnh tê - xã hội. Nâng cao năng lực hoạch định đường ỉói,
chủ trương phát trỉên kỉnh tế - xã hội của Đảng. Tăng cường lãnh đạo việc thế chế
hoá và tỏ chức thực hiện đường lôi, chủ trương của Đảng, chỉnh sách, pháp luật
của Nhà nước vê kinh tể - xã hội. Tiếp tục ậôỉ mới, nâng cao chất lượng tông kết
thực tiên, nghiên cứu ỉỷ luận và xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng về kinh
tê - xã hội. Đôi mới, kiện toàn tô chức bộ máy và phương thức hoạt động của
Đảng, đáp ứng yêu câu lãnh đạo phát triên kỉnh tể - xã hội; nâng cao hiệu quả
hoạt động của cả hệ thông chỉnh trị. Đỏi mới phương thức đảnh giá, tuyến chọn,
đào tạo, bôi dưỡng, bô trí cản bộ và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện của đội ngũ
cản bộ hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kiên quyết, kiên trì đẩu tranh
đây lùi tham nhũng, suy thoải tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, loi song, những biêu
hiện "tự diên biên”, "tự chuyên hoả" của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người
đứng đâu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tông kết; kịp thời phát
hiện và giải quyết đúng đản những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp về kinh tế - xã
hội của đất nước
+ v ề nâng cao năng lực, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế của Nhà
nước, Nghị quyết sô 11-NQ/TW đã chỉ rõ: “Đổi mới phương thức quản lỷ nhà
nước vê kinh tê; thực hiện đúng đãn và đầy đủ chức năng của Nhà nước trong nên
kỉnh tê thị trường. Điêu hành nên kỉnh tê không chỉ bảo đảm mục tiêu ngăn hạn mà
còn hướng tới thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn. Nâng cao năng ỉực phân
tích, dự báo, nhât là dự báo chiến ỉược. Đôi mới căn bản và toàn diện công tác xây
dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát trỉến kỉnh tể - xã hội, đẩu tư công
và tài chỉnh công thực sự theo cơ chế thị trường, khẳcphục tình trạng "xin - cho",
chủ quan, duy ỷ chí. Đôi mới công tác thông kê phủ hợp với chuấn mực quốc tê.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiếm tra, thanh tra, kiếm toán và
thực thỉ pháp luật.. ”
+ v ề phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, sự tham gia của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tố chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, Nghị quyết
sô 11-NQ/TW đã chỉ rõ: “Thê chê hoá các quy định của Hiến pháp vê quyên con
người, quyên công dân, quyên và nghĩa vụ của Mặt trận Tô quổc Việt Nam và các
tô chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Bảo đảm mọi người đều được bình
đãng trong tỉêp cận các cơ hội và điều kiện phát triển, được tham gia và hưởng lợi
từ quả trình phát triển

So với Nghị quyết số 21-NQ/TW (khóa X), xuất phát từ quan điểm coi x
dựng và hoàn thiện thế chế là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng
tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Nghị quyết số 11-NQ/TW
(khóa XII) đã đề xuất 5 nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Đây có thể coi là những giải pháp đột
phá của Nghị quyết TW5 khóa XII hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiên nay.
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Đó là: 1) Hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực và thể chế về phân phối kết quả làm ra để giải phóng sức sản
xuất, tạo động lực và nguồn lực cho tăng trưởng, phát triển, bảo đảm tiến bộ, công
bằng xã hội, quốc phòng, an ninh. 2) Hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh; có chính sách đột phá tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên cơ sở đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính và
cải cách tư pháp. Xây dựng thể chế làm căn cứ xử lý dứt điểm, hiệu quả các tồn tại,
yếu kém đã tích tụ trong nền kinh tể nhiều năm qua, đặc biệt là việc xử lý các tập
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các dự án, công trình đầu tư công không hiệu
quả, thua lỗ kéo dài; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém gắn với xử lý nợ xấu.
3) Hoàn thiện thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, giáo dục - đào
tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ
hội và thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao năng suẩt lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nền kinh tế và năng lực kiến tạo sự phát
triển của Nhà nước, đặc biệt là năng lực, hiệu quả thể chế hoá đường lối, chủ
trương của Đảng và tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước. 5) Đối
mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, tinh
giản bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phấm chất đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống
chính tri. , /

•yv/

BAN TUYÊN GIÁ O TW - BAN KINH TÉ TW

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Một số điểm mói của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII)
vê “Tiêp tục đôi mói, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ nắm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục
đôi mới, cơ câu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cấu trúc của
Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục
tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện.
Để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa XII) vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối
họp với Ban Kinh tế Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu: Một sổ điểm mới
của Nghị quyêt sô 12-NQ/TW ngày 3/6/20ỉ 7, Hội nghị lần thứ năm Ban Châp
hành Trung ương Đảng Khóa X II về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu
quả doanh nghiệp nhà nước
Cụ thể, một số điểm mới như sau:

1. v ề khái niệm doanh nghiệp Nhà nưóc
Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) đã xác định nội hàm rõ doanh nghiệp
nhà nước đế thống nhất cách hiểu “Doanh nghiệp nhà nước ỉà doanh nghiệp do
Nhà nước nắm giữ 100% vôn điểu lệ hoặc giữ cở phần, vốn góp chi phổi, tô chức và
hoạt động dưới hình thức công ty cô phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn”. Vậy
phạm vi bao quát không chỉ ở một số ít doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100%
vôn điêu lệ mà còn bao gồm một số lượng rất lớn doanh nghiệp do nhà nước nẳm
giữ cố phần, vốn góp chi phối, phù họp với thực tiễn trong nước và thông lệ quốc
tê. Khái niệm này kế thừa Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX), nhưng có bổ sung
hơn so với Luật Doanh nghiệp 2014 {Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do
Nhà nước nắm giữ 100% vón điểu ỉệ). Hiện nay, vốn và tài sản nhà nước tại các
doanh nghiệp có cố phần, vốn góp chi phối của Nhà nước rất lớn và Nhà nước có vai
trò quan trọng trong định hưóng phát triển các doanh nghiệp này, vì vậy rất cần sự
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi
phối của Nhà nước.

2. v ề vị trí và vai trò của doanh nghiệp nhà nưóc
Trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) xác định: “doanh nghiệp
nước là lực lượng nòng côt đây nhanh tăng trưởng kỉnh tế và tạo nền tảng cho sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hỏa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
“doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chát
quan trọng đê Nhà nước định hướng và điều tiết v ĩ mô, làm lực lượng nòng cốt, góp
phân chủ yêu đê kinh tê nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tể thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc t ế \
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- Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) nêu bật hơn vai trò của Doanh
nghiệp Nhà nước theo tinh thần cụ thể hóa quan điểm của Đại hội XII: Doanh
nghiệp nhà nước giữ vị trí then chôt và là một lực ỉưọng vật chất quan trọng của
kỉnh tê nhà nước, góp phân thúc đây phát triển kinh tể và thực hiện tiến bộ, công
băng xã hội; doanh nghiệp nhà nước thực hiện vai trò dẫn dắt phát triển các
doanh nghiệp thuộc thành phân kỉnh tê khác, bảo đảm doanh nghiệp Việt Nam thật
sự trở thành lực ỉượng nòng cót trong phát triển kỉnh tể - xã hội, thực hiện công
nghiệp hoá, hiện đại hoả, xây dựng nên kinh tê độc lập, tự chủ trong bổi cảnh toàn
câu hóa và hội nhập quôc tế.

3. v ề phạm vi ngành, lĩnh vực hoạt động
Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) đề ra chủ trương tiếp tục thu hẹp phạm
vi ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cụ thể là: Doanh nghiệp
'nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan
trọng và qnôc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành
phân kinh tê khác không đâu tư.
Trong khi đó, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) xác định: “Kiên quyết
điêu chỉnh cơ câu đê doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp ỉỷ, tập trung vào
những ngành, lĩnh vực then chôt và địa bàn quan trọng, chiêm thị phân đủ lón đôi
với các sản phăm và dịch vụ chủ yêu; không nhất thiết phải giữ tỉ trọng lớn trong
tât cả các ngành, lĩnh vực, sảnpham của nền kinh tế”.
Như vậy, phạm vi ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đã
được xác định rõ hơn so với Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) và phù hợp hơn
với vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

4. về cơ chế hoạt động, tiêu chí đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
- Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) xác định quan điểm: Doanh nghiệp
nhà nước hoạt động theo cơ chê thị trường, lây hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đảnh
giả chủ yêu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đăng với doanh nghiệp
thuộc các thành phân kinh tê khác theo quy định của pháp ỉuật. Bảo đảm công
khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp nhà nước. Tách bạch
nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kỉnh doanh hàng hoá, dịch vụ
thông thường và nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước sản xuất, cung cấp hàng
hoá, dịch vụ công ích.
Quan điếm này cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong Đại hội XII “Mọi
doanh nghiệp thuộc các thành phần kỉnh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị
trường, bình đãng cạnh tranh theo pháp luật”; “Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích”.
- Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế,
chính sách đế doanh nghiệp nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trưòng:
+ Doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội do
Nhà nước giao thực hiện theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, lựa chọn cạnh tranh,
công khai và xác định rõ giá thành, chi phí thực hiện, trách nhiệm và quyền lợi của
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Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước để bảo đảm không làm giảm hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp nhà nước.
+ Quan hệ kinh tế, tài chính giữa Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, nhất
là các quyên và nghĩa vụ phải được thực hiện đầy đủ, minh bạch theo quy định của
pháp luật, phù hợp với cơ chế thị trường.
+ Xoá bỏ các cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp, bao cấp dành cho doanh
nghiệp nhà nước, đối xử bất bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần
kinh tê khác, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực nhà nước, tín dụng, đất đai, tài
nguyên, cơ hội đầu tư, kinh doanh, tài chính, thuế,...
+ Phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong việc
hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị trong nước,
khu vực và thế giới. Hạn chế tình trạng sản xuất kinh doanh khép kín, cục bộ,
'không minh bạch trong doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là trong các tập đoàn kinh
tế, tống công ty nhà nước.
Nhìn chung, đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động của doanh nghiệp nhà
nước theo Nghị quyết này là hướng tới bảo đảm đối xử bình đẳng giữa doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, bảo đảm
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, quan hệ giữa nhà
nước và doanh nghiệp nhà nước “sòng phang” và rõ ràng hơn theo cơ chế thị
trường nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) xác định: Doanh nghiệp tự chủ quyết
định kinh doanh theo quan hệ cung cầu trên thị trường phù hợp với mục tiêu thành
lập và điêu lệ hoạt động. Xóa bỏ bao cấp đôi với doanh nghiệp. Thực hiện chỉnh
sách ưu đãi đôi với các ngành, vùng, các sản phâm và dịch vụ cân ưu tiên hoặc
khuyên khích phát trỉên, không phân biệt thành phần kinh tể. Việc xem xét, đánh giá
hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước phải có quan điếm toàn diện cả về kinh tê,
chính trị, xã hội; trong đó, láy suất sinh lời trên vỏn làm một trong những tiêu chuấn
chủ yêu đê đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp kỉnh doanh, lẩy kểt quả thực hiện
các chính sách xã hội làm tiêu chuân chủ yêu đê đánh giá hiệu quả của doanh
nghiệp công ích. Tiêp tục đôi mới cơ chê quản lỷ để doanh nghiệp nhà nước kinh
doanh tự chủ, tự chịu ừ-ách nhiệm, hợp tác và cạnh tranh bình đảng với doanh
nghiệp thuộc các thành phân kinh tê khác theo pháp luật. Bảo hộ cần thiết, có điểu
kiện đôi với những ngành, lĩnh vực, sản phẩm quan trọng. Thực hiện độc quyển nhà
nước trong lĩnh vực cân thỉêt, nhưng không biên độc quyển nhà nước thành độc
quyên doanh nghiệp, x ỏ a bao câp, đông thời có chỉnh sách đầu tư đủng đãn và hồ
trợ phù hợp đôi với những ngành, lĩnh vực, sản phấm cần ưu tiên phát triển.

5. v ề định hướng cơ cấu lại
Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) xác định quan điểm: Cơ cẩu lại,
mới doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường là quá trình thường xuyên, liên
tục với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại
doanh nghiệp nhà nước theo hướng kiên quyểt cô phần hoá, bản vón tại những
doanh nghiệp mà Nhà nước không cân năm hoặc không cần giữ cô phần, vốn góp
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chi phối, kể cả những doanh nghiệp đang kỉnh doanh có hiệu quả; đồng thời xử ỉỷ
triệt đê, bao gôm cả việc cho phả sản các doanh nghiệp nhà nước yếu kém.
Quan điểm này thể hiện việc cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước là
một quá trình thường xuyên, liên tục không chỉ nhằm xử lý những hạn chế, yếu
kém hiện nay mà còn đế doanh nghiệp nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tê - xã hội, thực hiện được vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước đã nêu và
tiếp tục thu hẹp số lượng doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào 3 ngành, lĩnh
vực đã được Đại hội XII của Đảng xác định. Quan điểm này cho thấy sự quyết
tâm cao của Đảng trong việc đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ
phần hóa và thoái vốn nhà nước.
Trong khi đó, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) xác định: “Chuyến doanh
nghiệp nhà nước sang hoạt động theo chế độ công ty; đây mạnh cô phân hỏa
Inhững doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần giữ 100% vôn, xem đó là
khâư quan trọng đê tạo chuyên biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh
nghiệp nhà nước".
về cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ng
quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) có một số điểm mới để giải quyết những vấn đề
phát sinh trong thực tiễn mà Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) chưa đề cập tới:
+ Giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị một cách
thực chất và thu hút nhà đầu tư có năng lực thực sự; tối đa hoá giá trị bán vốn nhà
nước theo cơ chế thị trường.
+ Rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại các doanh nghiệp nhà
nước, dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp để có giải
pháp cơ cấu lại, xử lý phù họp. Kiên quyết xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà
nước, các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả. Đối với doanh nghiệp mà Nhà nước
không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hoặc không cần nắm giữ cổ phần,
vốn góp thì thực hiện cố phần hoá, bán, khoán, cho thuê, giải thể, phá sản. Đối với
những doanh nghiệp mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn hoặc cần nắm giữ cổ
phần, vốn góp chi phối thì cơ cấu lại bằng cơ chế, chính sách phù hợp. Đối với
những dự án đầu tư thua lỗ, thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng dự án cho nhà
đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo
quy định của pháp luật những vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra
tình trạng doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn.
+ Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần,
góp vốn vào doanh nghiệp khi cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước. Hoàn thiện tiêu
chí cố đông lớn, cổ đông chiến lược có đủ năng lực tài chính, công nghệ và quản
trị để cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp.
+ Đấy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, kiên
quyêt khăc phục tình trạng đâu tư phân tán, dàn trải. Cơ câu lại doanh nghiệp nhà
nước trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngành, nghề kinh doanh chính, khai thác tối
đa tiềm năng, thế mạnh; triệt để tiết kiệm chi phí; nâng cao chất lượng hàng hoá,
dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường.
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+ Sử dụng có hiệu quả chính sách thuế, phí gắn với nâng cao hiệu quả công
tác quy hoạch đât đai một cách ôn định. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ,
bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong việc
chuyến đối mục đích sử dụng đất sau cổ phần hoá.
+ Tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước được quản lý tập trung và chỉ
sử dụng cho các mục đích chi đầu tư phát triến; không sử dụng cho chi thường
xuyên của ngân sách nhà nước.
+ Đôi với các doanh nghiệp nhà nước đang được giao quản lý, khai thác các
công trình, dự án kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có ý nghĩa quan trọng về kinh
tê, xã hội, quốc- phòng, an ninh, khi cổ phần hoá, Nhà nước tiến hành kiểm soát theo
nguyên tắc: Nhà nước thống nhất sở hữu các công trình hạ tầng quan trọng; doanh
nghiệp cố phần hoá, nhà đầu tư nhận quyền khai thác chỉ được quyền quản lý, vận
hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng; việc lựa chọn nhà đầu tư,
doanh nghiệp phải thực hiện theo Luật Đấu thầu, công khai, minh bạch; bảo đảm
quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.
+ Tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhà nước về đổi
mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật
sản xuất hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, coi đây
là yêu tô quyểt định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh
của doanh nghiệp nhà nước.

6. v ề phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ phần
Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) đề ra một số giải pháp nhằm xác định
giá trị hợp lý giá trị doanh nghiệp, vốn và tài sản nhà nước, đồng thời hạn chế tình
trạng thất thoát trong cố phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
- Bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất
là trong cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Áp dụng các phương
pháp định giá tài sản tiên tiến phù hợp với cơ chế thị trường; bảo đảm vốn, tài sản
của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp được định giá đầy đủ, họp lý, công khai, minh
bạch. Hoàn thiện thế che về định giá đất đai, tài sản hữu hình và tài sản vô hình (tài
sản trí tuệ, thương hiệu,...) trong cổ phần hoá theo cơ chế thị trường. Quy định rõ
trách nhiệm của tố chức tư vấn định giá độc lập trong định giá tài sản, vốn và xác
định giá trị doanh nghiệp. Xác định rõ trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước trong
việc kiêm toán xác định giá trị doanh nghiệp, định giá tài sản, vốn nhà nước.
Đây là điểm mới so với Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) đã nêu “Sửa
đôi phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo hướng găn với thị trường;
nghiên cứu đưa giả trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, thí điểm đấu
thâu bán cô phiêu và bản cô phiêu qua các định chế tài chính trung gian
- Trên cơ sở giá trị vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp đã
được xác định đây đủ, hợp lý và theo quy định của pháp luật, lchân trương bán cô
phần, thoái vốn một cách công khai, minh bạch, chủ yếu thông qua bán đấu giá
cạnh tranh trên thị trường, c ổ phần hoá phải gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị
trường chứng khoán. Các doanh nghiệp cổ phần hoá phải niêm yết trong thời hạn
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một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu. Các doanh nghiệp cổ phần hoá
chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật
thì phải lập và triến khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
trong thòi hạn xác định theo quy định.
- Nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh các trường hợp định giá thấp tài sản,
vốn của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để
trục lợi, gây thất thoát tài sản, vốn nhà nước.

7.
về đổi mói, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng
cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước
Quản trị và công tác cán bộ là một trong những khâu yếu nhất của doanh
nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) cũng
không nêu định hướng cụ thể về đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy,
đê khắc phục những hạn chế, yếu kém về quản trị và cán bộ lãnh đạo, quản lý
doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cụ thể hoá chủ trương tại Đại hội XII của Đảng
“Kiện toàn đội ngũ cản bộ lãnh đạo, quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh
nghiệp nhà nước phù hợp với chuấn mực quốc tế “, Nghị quyết sô 12-NQ/TW
(khóa XII) lần này, đã xác định mục tiêu đến năm 2030 doanh nghiệp nhà nước
đáp ứng đầy đủ các chuấn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp và đưa ra một sô
giải pháp cụ thế như sau:
- Xây dựng và áp dụng
quốc tể tại các doanh nghiệp
nhà nước; đi đôi với đào tạo,
phâm chât đạo đức của cán
mạnh, hiệu quả.

khung quản trị doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực
nhà nước, nhất là đối với các tập đoàn, tống công ty
bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và
bộ, tạo lập môi trường quản trị doanh nghiệp lành

- Kiên quyết đấu tranh và thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có
hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp
nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân
đê hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây
tôn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.
- Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản
lý trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm trách nhiệm đi đôi
với quyền hạn.
Ban kiêm soát, kiếm soát viên phải thực sự là công cụ giám sát hữu hiệu của
chủ sở hữu, hoạt động độc lập và không chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo hoặc chi phối về
lợi ích của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và ban điều hành doanh
nghiệp. Tống giám đốc và các thành viên ban điều hành doanh nghiệp nhà nước
do hội đông thành viên, hội đông quản trị bô nhiệm, thuê và thực hiện nhiệm vụ,
quyên hạn theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động.
, - Hoàn thiện các hệ thống khuyến khích, đòn bẩy kinh tế đi đôi với nâng cao
trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện chế độ
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tiên lương, tiên thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý doanh nghiệp
nhà nước phù hợp với CO' chế thị trường, có tính cạnh tranh cao trên cơ sở kết quả
sản xuất, kinh doanh. Áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả lao động đối với từng vị
trí việc làm đế xác định mức độ hoàn thành, năng suất, chất lượng và hiệu quả
công việc, làm cơ sở trả lương, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí và đề bạt cán bộ.
- Thực hiện việc tách người quản lý doanh nghiệp nhà nước khỏi chế độ viên
chức, công chức. Triến khai rộng rãi cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển
cạnh tranh, công khai, minh bạch đối với tất cả các chức danh quản lý, điều hành
và các vị trí công việc khác trong doanh nghiệp.
- Sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, biên chế của
doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ; tăng cường bồi
dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo và tư
(tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ doanh nghiệp nhà nước; có cơ chế,
chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả lao động trình độ cao. Xây dựng chiến
lược phát triến đội ngũ cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước. Rà soát, nâng
cao tiêu chuân, điêu kiện về phấm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý và
chuyên môn nghiệp vụ đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước.
- Bảo đảm tính minh bạch, công khai của doanh nghiệp nhà nước và trách
nhiệm giải trình của người quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là về tài chính, đầu tư,
mua sắm, sử dụng vốn của Nhà nước, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi
nhuận, công tác cán bộ, các giao dịch lớn, giao dịch với người có liên quan đến
người quản lý, tài sản và thu nhập của người quản lý theo các chuấn mực quốc tế
và quy định của pháp luật. Hoàn thiện chế độ kế toán, kiểm toán và hệ thống báo
cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Giải pháp này đã cụ thể hoá chủ trương của Đảng trong Đại hội XII “ồảỡ
đảm công khai, minh bạch vê đâu tư, tài chỉnh và các hoạt động của doanh
nghiệp

8.
v ề quản lý nhà nước và thực hiện chức năng chủ sở hữu đối v
doanh nghiệp nhà nước
- Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) có quan điểm: Nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý, giảm sát, kiêm tra, kiêm soát đôi với hoạt động của doanh
nghiệp nhà nước; không đế xảy ra thất thoát, lãng p h í vỏn, tài sản nhà nước.
Tách bạch, phân định rõ chức năng chủ sở hữu tài sản, vôn của Nhà nước với
chức năng quản lý nhà nước đỗi với mọi loại hình doanh nghiệp, chức năng
quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực quản trị, phẩm chất đạo đức để kiện toàn
đội ngũ cản bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước.
Quan điểm này mới so với Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) và xuất
phát từ thực tê yêu kém, hạn chê của công tác quản lý, thanh tra, giám sát, kiểm
tra, kiêm soát đối với doanh nghiệp nhà nước và phẩm chất, trình độ, năng lực
quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời,
Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) đã chú trọng đến việc tách bạch 3 chức
năng quản lý nhà nước đôi với doanh nehiên. chức nănp r.hi’i sả hfrn tài sảu vố
-

*

w

- - - - - - -

r

. - . .

s
của Nhà nưó'c và chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nưó'c
theo đúng tinh thần Đại hội XII của Đảng. Trong khi, Nghị quyết Trung ương 3
(khóa IX) mới chỉ đề cập phân biệt chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu
của nhà nước với chức năng điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Đại hội XII của Đảng có chủ trương: “Tách chức năng chủ sở hữu tài sản,
vỏn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước, chức năng quản trị kinh doanh
của doanh nghiệp nhà nước; sớm xỏa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước
của các bộ, ủy ban nhân dân đôi với vôn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp.
Thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đôi với doanh
nghiệp nhà nước
- Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) đã xác định rõ lộ trình thành lập một
cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và
'CÔ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp chậm nhất đến năm 2018.
- Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) đã đề ra một số giải pháp nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước như sau:
+ Rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về doanh
nghiệp nhà nước.
+ Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm
toán, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước;
phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực,
tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước. Quy định rõ trách nhiệm của
các cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán về kết quả thanh tra, kiểm toán đối với
doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện hệ thống giám sát, tiêu chí đánh giá mức độ an
toàn, hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và người đại diện chủ sở
hữu cố phần, vốn góp của Nhà nước. Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu
quôc gia thống nhất, đồng bộ về doanh nghiệp nhà nước và vốn, tài sản của Nhà
nước tại doanh nghiệp.
+ Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế
hoạch, phương án cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước đã được phê duyệt. Để cao
trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân đại diện chủ sở hữu
nhà nước, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, phương án cơ cấu lại, đổi mới doanh
nghiệp nhà nước.
+ Nhà nước thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ sở hữu đối với doanh
nghiệp nhà nước, cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; thực sự đóng
vai trò là nhà đầu tư, chủ sở hữu, bình đẳng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm với
các nhà đâu tư khác trong doanh nghiệp. Bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động
của doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường. Tôn trọng tính độc lập
trong việc thực hiện quyên và trách nhiệm của hội đồng thành viên, hội đồng quản
trị, chủ tịch hội đông thành viên, chủ tịch hội đông quản trị, tổng giám đốc, ban
điêu hành doanh nghiệp nhà nước đê hoạt động và quản trị của doanh nghiệp nhà
nước được thực hiện một cách minh bạch, giải trình, chuyên nghiệp, hiệu quả cao.
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+ Khẩn trương thành lập một cơ quan chuyên trách của Nhà nước làm đại
diện chủ sở hữu đổi với doanh nghiệp nhà nước theo hướng: (1) Thực hiện quyền,
trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, cổ
phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; (2) Phê duyệt và giám sát việc thực
hiện các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành; (3) Phối hợp với
các cơ quan có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tổ
chức - cán bộ tại doanh nghiệp.
Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XII) đưa ra các giải pháp định hướng tách
bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu nhà nước, trong đó
nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước. Trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà
nước, Nghị quyêt chú trọng đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả thanh tra, kiếm tra, kiểm toán, giám sát. Trong việc thực hiện chức
năng chủ sở hữu, Nhà nước thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của
nhà đầu tư, chủ sở hữu bình đẳng với các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp
luật nhằm bảo đảm môi trường quản trị, kinh doanh lành mạnh và thu hút nhà đầu
tư tham gia vào doanh nghiệp nhà nước.
Trong khi Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) xác định: “phân định rõ
quyên quản lỷ hành chỉnh kỉnh tế của Nhà nước và quản lỷ sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Cơ quan quản lỷ nhà nước căn cử vào quy định của pháp luật
và yêu câu quản lý mà ban hành đông bộ hệ thông văn bản pháp quy đê thực hiện
chức năng quản ỉỹ nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phân kỉnh tê,
trong đó có doanh nghiệp nhà nước. Phân định rõ quyền của các cơ quan nhà
nước thực hiện chức năng chủ sở hữu đổi với doanh nghiệp nhà nước. Chỉnh phủ
thông nhât quản lỷ và tô chức thực hiện các quyên của chủ sở hữu đôi với doanh
nghiệp nhà nước”.
9.

về đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ c

Đảng tại doanh nghiệp nhà nước
So với Nghị quỵết Trung ương 3 (khóa IX), Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa
XII) lần này có một số giải pháp quan trọng là:
- Nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh
nghiệp nhà nước trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo
toàn và phát triến vốn của Nhà nước, công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ,
công tác kiếm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lãnh
đạo các tố chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, phát huy dân chủ cơ sở.
- Quy định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu tổ chức đảng trong
doanh nghiệp nhà nước khi để xảy ra thua lỗ, tổn thất trong hoạt động và vi phạm
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n ư ớ c ^ u /
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