
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 288/VPCP-DMDN 

v/v kết quả tổ chức Hội nghị  

phổ biến quy định về niêm yết,  

đăng ký giao dịch đối với  

DNNN cổ phần hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

    

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

  

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15470/BTC-UBCK ngày 19 

tháng 12 năm 2019 về kết quả tổ chức Hội nghị phổi biến quy định về niêm yết, 

đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn       

kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10327/VPCP-ĐMDN ngày 12 tháng 11 

năm 2019. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,    

Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ; 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; 

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).Hòa 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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