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Kính gửi:  

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

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; 

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

- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

 

Xét đề nghị Bộ Tài chính tại các văn bản số: 15433/BTC-TCDN ngày 19 

tháng 12 năm 2019 về tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg 

ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu 

lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

giai đoạn 2016 - 2020”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến 

như sau: 

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

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 

doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà 

nước nghiên cứu kỹ báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, theo chức 

năng nhiệm vụ được giao chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực 

hiện các nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 707/QĐ-TTg và các văn bản liên quan, 

trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và 

hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và 

triển khai theo đúng Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017      

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ 

cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 

60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục 

hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng 

vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, 

các chỉ đạo liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

b) Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực quản 

lý theo đúng quy định tại Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

trong đó nêu rõ tiến độ, cơ quan tổ chức thực hiện, người chịu trách nhiệm. Gắn 

kết quả việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 

nước với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới công 

tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước. 



c) Đối với các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cơ cấu lại nhưng 

thực hiện không hiệu quả hoặc không hiệu quả một phần, phải tiến hành rà soát, 

đánh giá lại đề án, sửa đổi, bổ sung phương án cơ cấu lại hoặc rà soát, kiện toàn 

công tác tổ chức triển khai phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Bộ Tài chính về việc 

rà soát, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết phải duy trì 

một số doanh nghiệp với quy mô và số vốn nhà nước nhỏ tại các Bộ, địa phương 

để có biện pháp cổ phần hóa, thoái vốn hoặc sáp nhập, giải thể. 

3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước triển khai 

cơ cấu lại doanh nghiệp và các doanh nghiệp thành viên theo phương án cơ cấu 

lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp; 

hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy quản 

lý; sắp xếp lại, nâng cao chất lượng lao động; đổi mới công nghệ, sản phẩm, 

dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

4. Bộ Tài chính: 

 - Đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các doanh nghiệp nhà nước đến thời 

điểm hiện tại chưa được phê duyệt phương cơ cấu lại theo quy định tại Quyết định 

số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án      

“Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 

năm 2020. 

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, 

Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, tổng công 

ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước biết, phối hợp thực hiện. 

(Xin gửi kèm theo văn bản số 15433/BTC-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Tài chính)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg; 

- VPCP: BTCN,  

  các PCN: Nguyễn Cao Lục, Mai Thị Thu Vân, 

  các Vụ: PL, KTTH; 

- Lưu: VT, ĐMDN (2b). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
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Mai Thị Thu Vân 
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