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_______________ 

Số: 832/TTg-DMDN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

 

 Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 5830/BTC-TCDN ngày 22 

tháng 5 năm 2019 về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Quý I năm 

2019, để tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

DNNN, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khẩn trương triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội,                    

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, 

giải pháp sau:  

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN theo Nghị quyết 

số 12-NQ/TW của Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 60/NQ-QH14 của 

Quốc hội, tạo sự nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị để nâng cao hơn nữa 

nhận thức và có hành động quyết liệt, cụ thể trong thực hiện. 

2. Thực hiện nghiêm túc có kết quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2019, Thông báo số 39/TB-

VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2019 và các chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng 

Chính phủ. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định thay thế các Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, Quyết định 

số 1232/QĐ-TTg và công văn số 991/TTg-ĐMDN. 

4. Bộ Tài chính:  

- Rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn, đặc 

biệt là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị 

định số 32/2018/NĐ-CP, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg và các Thông tư 

hướng dẫn để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, 

thay thế cho phù hợp. 

- Sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg, trong đó rà 

soát danh sách các Bộ, địa phương, doanh nghiệp chưa phê duyệt phương án cơ 

cấu lại, chưa đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; 

đề xuất phương án xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong việc không thực hiện 

đúng yêu cầu đề ra theo Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

báo cáo Thủ tướng trong tháng 7 năm 2019. 

5. Bộ trưởng, thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
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- Đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN triển khai 

thực hiện phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại đã được phê duyệt. 

- Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động 

dưới hình thức công ty cổ phần, chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại công ty 

cổ phần đề nghị doanh nghiệp thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa; xác 

định số phải nộp/tạm nộp và thực hiện nộp về Quỹ theo quy định, trường hợp 

không đảm bảo thời gian thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải trình rõ 

nguyên nhân và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. 

- Bàn giao về SCIC quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp thuộc diện bàn giao theo quy định hiện hành và những danh mục không 

triển khai thoái vốn theo đúng tiến độ đã được duyệt theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5 tháng 01 năm 2019. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp trực thuộc và doanh 

nghiệp trực thuộc các  tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong 

mô hình công ty mẹ - con nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu về Quỹ (bao gồm 

cả lãi chậm nộp nếu có) theo quy định. 

6. Các DNNN thuộc diện cổ phần hóa cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ 

đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật đất đai trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 

ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi                      

tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định tại                

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Nghị định số 

126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017. 

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương,              

tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN tổng kết, đánh giá tình hình            

02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng                   

Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Vương Đình Huệ:  

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,  

  các Vụ: KTTH, NN; 

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH 

KT. THỦ TƯỚNG  

PHÓ THỦ TƯỚNG  
 

 

 

 

 

Vương Đình Huệ 
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