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UY BAN NIIAN DAN
TINH NINH BINH

CONG HOA xA HO! CHIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Ninh Blnh, ngày 25 tháng 4 nám 2022

S&454'/UBND-VP7
V/v tip tic thirc hin rà soát,
sAp xêp to chiLrc hành chinh,
dGn vj sir nghip

KInh g1ri: - Các si, ban, ngành cüa tinh;
- UBND các huyn, thành phô.

Thirc hin Cong din s 209/CD-TTg ngày 28/02/2022 cüa Thu tuó'ng
ChInh phü ye vic sap xêp to chüc hành chInh và dan vj sr nghip cong 1p cüa
b, cci quan ngang b, ca quan thuc ChInh phU, Uy ban nhân dan các tinh, thành
phô trirc thuc trung uang, UBND tinh giao:
1. Giám dc cac sY, Thu tru&ng các ban, ngành, Chu tjch UBND các huyn,
thành phô triên khai thirc hin các ni dung sau:
a) V sp xp Ca c.0 t chirc b may
- Tip t1ic thirc hin K hotch s 14/KH-UBND ngày 22/01/2021 cüa
UBND tinh ye rà soát, sap xêp, kin toàn các ca quan chuyên môn, dan vj sir
nghip cong 1p trên dja bàn tinh theo hithng tinh gun, nâng cao hiu 1irc, hiu qua,
theo dUng quy dnh ti các Nghj djnh cUa ChInh phU1 ; Quyêt djnh sO 02/2021/QDUBND ngày 09/02/2021 cUa UBND tinh ye vic quy djnh so 1uçng Phó Giám doe
cUa các ca quan chuyên mon thuc UBND tinh và các Quyêt djnh cUa UBND
tinh ye sap xêp tO chüc b may cUa ca quan, dan vj.
- Tham muu cho UBND tinh xây dirng phuang an tip nhn các dan vi sr
nghip cong 1p cUa các b, ngành chuyên ye dja phuang (nêu co) vàthrc hin
vic sap xêp, ca câu 1ti các dan vj s11 nghip cOng 1p theo huóng dan cUa b
quân 1 ngành, linh vrc.
b) V thtxc hiên ca ch tu chU
- Di vâi các dan vj sir nghip cong 1p cung rng djch vi sir nghip cong ca
bàn, thiêt yêu: Tiêp tiic day mnh ca chê tir chU theo yeu câu tai Nghj quyêt so 19NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Hi nghj lan thir sáu Ban Chap hành Trung uang
khóa XII v tiêp tic dôi mói h thông tO chi'rc và quãn 1, nâng cao chat luçing và
hiu qua hoat dng cUa các dan vj sir nghip cong lap, các Ngb djnh cUa ChInh phU2
Nghj djnh sé, 107/20201ND-CP ngày 14/9/2020 cOa ChInh phO sCra d6i, b sung mt s6 diu cOa Nghj djnh S6
24/2014/ND-CP ngày 04/4/20 14 cCia Chinh phO quy djnh to cht're các ca quan chuyên mon thuOc UBND tinh, thành phô trirc
thuOc Trung uang; Nghj djnh so 108/20201ND-CP ngày 14/9/2020 cUa Chinh phU sra d61, bO sung môt s6 diu cOa Nghj dlnh
sO 37/2014/ND-CP ngày 05/5/2014 cUa Chinh phU quy dnh tO chirc các ca quan chuyên mon thuôc UBND huyn, qun, thj
xà, thành phô thuc tinh, thành phO tnjc thuQc Trung i.rang; Nghj djnh s6 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cOa ChInh phO
quy djnh ye thãnh lap, tO chi.'rc 10i, giOi thO dan vj sr nghip cOng 1p.
2 Nghj djnh so 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cOa ChInh phO quy d(nh ye thành
Isp, to chCrc 1i, giái the dan vi sij
nghip cOng lap, Nghj djnh so 106/20201ND-CP ngày 10/9/2020 cOa Chinh phU ye vj tn vic lam vã so Iu'qng nguOi lam vic
trong dan vj sr nghip cOng lop, Nghj djnh so 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cUa ChInh phO quy djnh ca chê ttr chO tài chInh
cOa dan vj sr nghip cong lap.

và Van bàn s S63IUBND-VP5 ngày 03/8/202 1 cüa UBND tinh ye vic thirc hin
Ngh djnh so 60/2021/NID-CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh phü. Khuyên kbIchcác
dan vj nâng cao mlrc d tir chü ye tài chInh dê bào dam tInh on djnh và phát triên.
- Di vâi các dan vj s1r nghip cong 1p khác (khong cung üng djch vi sir
nghip cong ca bàn, thiêt yêu): Day mnh thirc hin ca chê tir chü theo hrnng tir
bào dam chi thung xuyên tth len và chuyên dOi thành cong ty cô phân khi
dáp i1ng dü diéu kin theo quy djnh tai Nghj djnh so 150/2020/ND-CP ngày
25/12/2020 cüa ChInh phU, Quyêt djnh so 26/202 1/QD-TTg ngày 12/8/2021 cUa
Thu tixó'ng3 và các Van bàn chi do cüa UBND tinh.
2. Sâ Nôi vu là ca quan du mi chü trI, tham mini don dc, kim tra, giám
sat vic sap xêp các ca quan chuyên mOn, dan vj sir nghip cong 1p trén dja bàn
tinh dam bào theo quy djnh. Trong qua trInh triên khai thirc hin nêu có khó
khän, vuóng mac, kjp th?ñ báo cáo UBND tinh xem xét, quyêt djnh./.
Noi nhân:
- Nhr trén;
- Van phông ChInh phü;
-BôNôivu;
- Thuô'ng trirc Tinh iy;
- Ban To chCrc Tinh Uy;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Luu VT, VP2, VP7, TTTH.
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Phim Quang Ng9c

: Nghj djnh s6 150/20201ND-CP ngày 25/12/2020 cüa ChInh phO v chuyn dan v! sij nghiêp cong lOp thOnh cOng ty
cô phOn và Quyêt djnh so 26/2021/QD-TTg ngày 12/8/2021 c0a ThO tuOng Chinh phO ye danh mic ngãnh, linh virc thrc hin
chuyên dan vj sr nghip Cong lO.p thành cOng ty CO phân.

