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Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

Kính gửi: 

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

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

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

 

 Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1905/BKHĐT-

PTDN ngày 24 tháng 3 năm 2020 về báo cáo tình hình công bố thông tin của 

doanh nghiệp nhà nước năm 2019, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình 

có ý kiến như sau: 

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc         

Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: 

- Nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp trực thuộc triển khai đầy 

đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 

18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà 

nước (Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).  

- Đối với các cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa xây dựng chuyên mục riêng 

và công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 

22 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: Khẩn trương hoàn thiện nội dung này trong 

tháng 6 năm 2020; gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công 

bố thông tin trong năm 2019 hoặc trong cả 04 năm 2016 - 2019: Xử lý trách 

nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp theo hướng khiển trách hoặc cảnh 

cáo và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 

81/2015/NĐ-CP; xử phạt nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về công 

bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 

năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư; yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin 

theo đúng quy định.  

- Công khai các nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử 

của mình và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên địa chỉ 

http://www.business.gov.vn để tăng cường công khai, minh bạch, đảm bảo sự 
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giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp nhà nước. 

- Chỉ đạo người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trực thuộc 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác công bố thông tin: Xây dựng 

chính sách hoặc quy định nội bộ về công bố thông tin, xác định trách nhiệm cá 

nhân tham gia vào việc công bố thông tin trong doanh nghiệp nhà nước.  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tiếp tục tổng hợp, công khai danh sách các cơ quan đại diện chủ sở 

hữu và doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin theo 

nội dung tại Mục 1 nêu trên và việc xử lý vi phạm về công bố thông tin theo 

quy định; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo     

Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. 

-  Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2015/NĐ-CP đồng thời 

với quá trình xây dựng Luật Doanh nghiệp sửa đổi. 

3. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thông tin rộng rãi việc công bố 

thông tin của doanh nghiệp nhà nước để người dân, xã hội và cơ quan chức năng 

giám sát việc thực hiện. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết,            

thực hiện./. 

       

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình; 

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, 

  các Vụ: KTTH, TCCV, KGVX, PL,  

  Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, ĐMDN(2).NT 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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