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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/CT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018
CHỈ THỊ

Về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do
Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp
Để phục vụ công tác bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần, cổ phần
hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng
làm đại diện chủ sở hữu, Bộ Xây dựng yêu cầu Hội đồng thành viên, Người đại
diện phần vốn Nhà nước tại các Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các
nội dung sau:
1. Đối với các Tổng công ty đang xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại
Tổng công ty, thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác:
- Rà soát hồ sơ cổ phần hóa, hồ sơ bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang
công ty cổ phần, báo cáo toàn bộ quỹ đất và tình hình quản lý, sử dụng đất của
doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.
- Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khi tính giá khởi
điểm chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.
2. Đối với các Tổng công ty đang thực hiện cổ phần hóa:
- Rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng và lập phương án sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
- Hoàn thiện phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp theo quy
định của pháp luật đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển
doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh
nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần
hóa theo quy định.
Yêu cầu Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, báo
cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2018./.
Nơi nhận:
- Các TCT trực thuộc Bộ;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Vụ: TCCB, QLDN;
- Lưu VT, KHTC (2b).
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