
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 
Số: 1428/QĐ-TTg 

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam  

và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam  
____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của 
Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công 
ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo 
hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của 
Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh 
tế nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của    
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, 
trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;  

Căn cứ Kết luận của Thường trực Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2012; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng 
Việt Nam theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 và Tập 
đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam theo Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 12 
tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng:  

1. Quyết định thành lập: 

- Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn 
Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà trước đây; 
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- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại 
Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của 
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây. 

2. Chuyển các Tổng công ty dưới đây về trực thuộc Bộ Xây dựng:  

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;  

- Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng; 

- Tổng công ty Cơ khí xây dựng; 

- Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;  

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;  

- Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng;  

- Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam.  

3. Chuyển quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần 
Sông Hồng và Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng từ Tập đoàn 
Sông Đà về Bộ Xây dựng.  

4. Bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; thông qua để    
Hội đồng thành viên bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với các tổng công ty nêu 
tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

5. Thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty: Lắp máy Việt Nam, Xây 
dựng và phát triển hạ tầng, Cơ khí xây dựng, Xây dựng Bạch Đằng, Xây dựng 
Hà Nội, Thủy tinh và gốm xây dựng, Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi 
trường Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: 
Số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27 tháng 12 năm 2010 và số 903/TTg-ĐMDN 
ngày 07 tháng 6 năm 2011. 

6. Xây dựng phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà, Tổng 
công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định. 

7. Chỉ đạo sắp xếp tổ chức sản xuất, ổn định bộ máy, cán bộ... để bảo 
đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề thuộc thẩm 
quyền trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1, Điều 2 Quyết 
định này.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ 
đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông 
Đà và Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

  
 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toàn án nhân dân tối cao;  
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Đảng ủy khối DN TW; 
- UB Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;  
- TĐ Sông Đà, TĐ Phát triển nhà và đô thị; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,   
  Cổng TTĐT, VP BCS Đảng CP, các Vụ, Cục; 
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).KN. 

THỦ TƯỚNG 
 
 

 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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