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QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị quyết số: 60/2018/QH14

NGHỊ QUYẾT
Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật
về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số
87/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội
về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 và Nghị quyết số 45/2017/QH14
ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát việc thực
hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh
nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 16/BC-ĐGS ngày 25 tháng 5 năm 2018 của
Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp
luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 và ý kiến của đại biểu Quốc hội;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện
Tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát số 16/BC-ĐGS ngày 25 tháng 5
năm 2018 của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật
về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 với những kết quả đạt được, hạn chế và
nguyên nhân chủ yếu sau đây:
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Hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước được
ban hành khá đầy đủ, phạm vi điều chỉnh bao quát hơn so với giai đoạn trước.
Doanh nghiệp nhà nước đã chuyển dịch theo hướng tập trung hơn vào những
ngành, nghề then chốt của nền kinh tế hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc
các thành phần kinh tế khác không tham gia, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm định hướng xã hội
chủ nghĩa. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước xét trên các tiêu chí
như: lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, bảo toàn và tăng trưởng vốn đạt kết quả
tích cực… Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà
nước có xu hướng tăng trưởng ổn định và phát triển. Quá trình thoái vốn nhà nước
tại doanh nghiệp nhìn chung được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tiền lương, thu
nhập và quyền lợi của người lao động cơ bản được bảo đảm ổn định.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt được một số kết quả tích cực. Nhìn
chung doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động minh bạch hơn, hầu hết có quy mô,
cơ cấu nguồn vốn hợp lý, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn, nộp ngân sách và
thu nhập của người lao động được nâng lên.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc, bất cập, vi phạm pháp luật
trong kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và vi phạm nguyên tắc
thị trường; chưa hoàn toàn tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước với chức
năng đại diện chủ sở hữu, vẫn còn tình trạng chưa bảo đảm công khai, minh bạch
trong việc định giá, mua bán tài sản của doanh nghiệp nhà nước. Hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với vị trí và nguồn lực được
giao quản lý, sử dụng. Một số dự án đầu tư quy mô lớn nhưng triển khai chậm,
không hiệu quả, thất thoát, lãng phí; hoạt động đầu tư ra ngoài ngành, nghề kinh
doanh chính, đầu tư ra nước ngoài nhìn chung hiệu quả thấp. Tỷ lệ vốn Nhà nước
nắm giữ ở các công ty cổ phần còn cao. Mô hình quản trị doanh nghiệp chậm được
đổi mới. Việc thu hút nhà đầu tư chiến lược còn hạn chế. Công tác quản lý tài
chính trong quá trình cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp vẫn còn bất cập
và có một số vi phạm, nhất là xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thương
hiệu của doanh nghiệp nhà nước. Quản lý sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh
nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty còn tồn tại, hạn chế.
Những hạn chế, vướng mắc, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó
nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng vốn,

8

CÔNG BÁO/Số 769 + 770/Ngày 10-7-2018

tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn còn
chồng chéo, thiếu thống nhất với một số luật khác. Việc xử lý, cơ cấu lại một số
tập đoàn, tổng công ty, dự án đầu tư thua lỗ và thu hồi vốn nhà nước từ các dự án
đầu tư không hiệu quả còn chậm. Hoạt động kiểm tra, giám sát của đại diện chủ sở
hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát
nội bộ chưa thường xuyên, kém hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ chưa tốt, năng
lực quản lý còn bất cập, trách nhiệm chưa rõ, một số trường hợp cố ý vi phạm quy
định của pháp luật gây lãng phí và hậu quả nghiêm trọng.
Mặc dù Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng xây dựng
cơ sở pháp lý, tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà
nước tại doanh nghiệp, thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà
nước nhưng hiệu quả đạt được chưa cao; còn một số Bộ chưa làm tốt trách
nhiệm được giao, chưa kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật
liên quan, còn để xảy ra một số vụ việc sai phạm của các doanh nghiệp nhà
nước thuộc thẩm quyền quản lý nhưng chậm phát hiện và ngăn chặn, gây hậu
quả nghiêm trọng về kinh tế. Sự phối hợp, hỗ trợ giữa các Bộ, ngành, địa
phương còn có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời. Chính quyền ở một số địa phương
còn buông lỏng quản lý đất đai; quản lý chuyển đổi mục đích và thực hiện nghĩa
vụ tài chính về sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa còn bất cập, thiếu
minh bạch. Nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa tuân thủ pháp luật; chưa xây
dựng được hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hiệu quả để kịp thời giám sát và
cảnh báo các sai phạm tại doanh nghiệp.
Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập, thực hiện có hiệu lực, hiệu
quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh
nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giao Chính phủ và Kiểm toán nhà
nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
1. Đối với Chính phủ:
a) Khẩn trương tổng kết, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng
vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các nội dung còn vướng mắc của Luật Quản
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp,
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Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai và
các văn bản khác có liên quan;
b) Ban hành văn bản phân công, phân cấp việc thực hiện các quyền, trách
nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn
nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; văn bản quy định về cơ cấu tổ chức, chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Tổng kết, đánh giá mô hình Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
(SCIC) và mối quan hệ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
c) Ban hành văn bản quy định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản
xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa
bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp (chậm nhất vào tháng 5 năm 2019);
d) Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong giai đoạn vừa
qua; xử lý kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp. Khẩn trương bàn giao
phần vốn nhà nước hiện đang quản lý về cơ quan có thẩm quyền được giao quản lý
vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đến năm 2020, xử lý dứt điểm các doanh
nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án
đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách nhà
nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp. Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy
định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc
để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5
năm 2019). Gắn kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp nhà nước với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục
đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu doanh
nghiệp nhà nước;
đ) Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp
nhà nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước
ngoài, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh
của Chính phủ đối với doanh nghiệp nhà nước;
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e) Tiếp tục đổi mới cơ chế để doanh nghiệp thực sự chủ động trong trả tiền
lương, tiền thưởng dựa vào năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo
đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động; thu hút lao động
có trình độ cao vào làm việc;
g) Tiếp tục rà soát, tách bạch giữa những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế
hoặc lĩnh vực công ích mà Nhà nước cần nắm quyền chi phối với những lĩnh vực
nên huy động vốn đầu tư từ xã hội; xác định tỷ lệ sở hữu nhà nước tại doanh
nghiệp ở mức hợp lý nhằm thu hút nhà đầu tư bên ngoài và thay đổi mô hình quản
trị doanh nghiệp một cách thực chất. Tách bạch giữa hoạt động sản xuất, cung ứng
sản phẩm, dịch vụ công ích, an sinh xã hội với hoạt động sản xuất, kinh doanh vì
lợi nhuận của doanh nghiệp. Tăng cường quản lý các doanh nghiệp quốc phòng, an
ninh, các doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội. Đánh giá việc cổ
phần hóa, thoái vốn, chuyển đổi mô hình tại doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công ích liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã
hội, trường hợp vẫn cần phải thoái vốn, cổ phần hóa thì phải có chính sách phù hợp
để bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại vùng nông thôn, địa bàn có điều
kiện khó khăn, địa bàn chiến lược biên giới hải đảo;
h) Tổng kết, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái
vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên
tắc và cơ chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin; xem xét cơ chế, chính
sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong xử lý các vấn đề về tài chính, đất đai, lao động,
chính sách khoa học, công nghệ... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
của một số doanh nghiệp đã cơ cấu lại nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh còn
chưa khả quan; áp dụng biện pháp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật,
nhất là doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng giải thể, phá sản mà không có
phương án cơ cấu lại khả thi;
i) Rà soát diện tích đất của các doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành việc cấp
Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện việc xác định giá đất cụ thể phù
hợp với quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào
giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp,
tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh
tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bảo đảm tuân thủ
phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh
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nghiệp; trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
khác với phương án đã được phê duyệt thì tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo
quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thu
hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Tiến hành thanh tra việc
chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2017, báo
cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2019);
k) Tăng cường minh bạch thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước
theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với công ty đại chúng; nghiên cứu xây dựng cơ sở
dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước;
l) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện vi phạm và có
biện pháp xử lý, khắc phục; thực hiện nghiêm, dứt điểm các kết luận của các cơ
quan thanh tra, kiểm toán, có chế tài xử lý đối với các trường hợp không thực hiện,
chậm thực hiện kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán. Tăng cường thực
hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực hiện chính sách,
pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, thất
thoát vốn, tài sản nhà nước;
m) Đánh giá việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn nhà nước tại
doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh
nghiệp, có biện pháp nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng Quỹ; báo cáo Quốc
hội việc quản lý, sử dụng Quỹ tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 hàng năm;
n) Nghiên cứu trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý và sử
dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tinh thần
khoản thu này phải nộp đầy đủ, kịp thời và phải được đưa vào dự toán ngân sách
nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn; chỉ được
bố trí dự toán chi cho đầu tư phát triển, tạo nguồn lực lâu dài; các trường hợp thu
vượt, đột xuất cần báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết
định việc quản lý và sử dụng nguồn thu này theo quy định của pháp luật.
2. Đối với Kiểm toán Nhà nước:
Thực hiện kiểm toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và việc sử
dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn
2011 - 2017, báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2019).
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Điều 3. Tổ chức, kiểm tra và giám sát thực hiện

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các địa phương, doanh nghiệp nhà nước trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Nghị
quyết này.
2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội,
các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

