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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý
và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ
đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 684/TTrSKH ngày 20/9/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh
nghiệp tỉnh (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên có tên sau:
1. Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;
2. Ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Duy Nghị, Phó Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;
4. Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành
viên;
5. Ông Hoàng Văn Quảng, Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên;
6. Ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;
7. Ông Lương Phan Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Thành viên;
8. Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;
9. Ông Lương Trường Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan - Thành viên;
10. Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê - Thành viên
11. Ông Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh
– Thành viên;
12. Ông Phan Thành Biển, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành viên;
13. Ông Trần Đình Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;
14. Ông Trần Huy Liệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;
15. Ông Nguyễn Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội - Thành viên;
16. Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành viên;

17. Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành viên;
18. Ông Dương Hồng Lĩnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Thành viên;
19. Ông Phan Đình Trinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh - Thành
viên
20. Ông Đặng Văn Thành, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Thành viên;
21. Ông Nghiêm Sỹ Đống, Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh - Thành viên;
22. Ông Phan Trung Thành, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh - Thành viên;
Mời các ông, bà giữ chức danh sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:
23. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
24. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
25. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
26. Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh;
27. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;
28. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
29. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;
30. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
31. Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
32. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chương trình, kế hoạch đổi
mới, quản lý, phát triển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước
do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo
Luật doanh nghiệp; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng
dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê
duyệt.
2. Tổ chức nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới,
quản lý, phát triển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do
UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo
Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phương
án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước theo quy định hiện hành.
4. Triển khai, theo dõi việc thí điểm chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công
lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (nếu có).
5. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương liên
quan thực hiện tốt “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh”.

6. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý
nhà nước của các sở, ngành liên quan đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu và
doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
7. Tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ
cho việc phát triển - xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động “Tháng hành động
vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp" nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)
hàng năm với những hoạt động cụ thể, thiết thực. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, chỉ
đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội doanh nghiệp
và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện "Tháng hành động vì sự nghiệp
phát triển doanh nghiệp" và các hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam
13/10 hàng năm.
8. Sơ kết, tổng kết và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính
phủ, các cơ quan liên quan theo định kỳ, đột xuất về tình hình đổi mới và phát
triển doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo
Luật Doanh nghiệp. Kịp thời và đề xuất phương án giải quyết những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Ban Đổi mới Phát
triển doanh nghiệp Trung ương theo quy định.
Điều 3.
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo;
2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Trưởng ban sử
dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan tham mưu Trưởng ban để triển khai công việc phù hợp với tính chất công
việc.
4. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc; các thành viên tổ giúp việc
do Thủ trưởng đơn vị có thành viên Ban chỉ đạo cử.
5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh cấp thông qua tài
khoản của Cơ quan thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư), để hoạt động.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết
định số 1149/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các sở,
ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các
cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Đổi mới và Phát triển DN TW;
- Cục DN nhỏ và vừa, Bộ KH & ĐT;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP. UBNDtỉnh.
- Lưu VT, KT1.
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