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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_____________ 

 

Số: 6295/VPCP-DMDN 
V/v báo cáo tình hình sắp xếp, cơ cấu lại, 

cổ phần hóa, thoái vốn các tập đoàn,  

tổng công ty thuộc UBQLV năm 2019  

và 5 tháng đầu năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2020 

            

                Kính gửi:  

                           - Bộ Tài chính; 

                           - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

                           - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

                             - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

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

Về báo cáo tình hình sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn các tập 

đoàn, tổng công ty năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban Quản lý    

vốn nhà nước tại doanh nghiệp (công văn số 991/BC-UBQLV ngày 10 tháng 6      

năm 2020) (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 

có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban): 

a)  Khẩn trương hoàn thành việc trình/phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam, các tổng công ty trực thuộc theo thẩm quyền và quy định   

của pháp luật.  

b) Tập trung thực hiện Đề án cơ cấu lại các tập đoàn đã được phê duyệt; 

báo cáo cụ thể trường hợp cần điều chỉnh để Thủ tướng xem xét, quyết định.  

c) Tập trung chỉ đạo công tác cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty do 

Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg. Trường hợp cần điều chỉnh       

tiến độ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất cụ thể, gửi        

Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

2. Bộ Tài chính nghiên cứu các kiến nghị của Ủy ban và đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh 

nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn  điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 

91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và 

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để Chính phủ xem xét, 
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ban hành; nghiên cứu có giải pháp phân cấp phù hợp trong triển khai Đề án cơ 

cấu lại giai đoạn tới. 

3. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương theo thẩm quyền, kịp thời xem xét cho ý kiến, phê duyệt phương án sử 

dụng đất của doanh nghiệp đang hoặc chuẩn bị sắp xếp, cổ phần hóa; có ý       

kiến chính thức đối với toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng 

sau cổ phần hóa và giá đất cụ thể theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu kiến nghị của 

Ủy ban về việc có Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục, nội dung, cấp có 

thẩm quyền phê duyệt đối với phương án sử dụng đất mà doanh nghiệp cổ phần 

phải lập theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 

ngày 10 tháng 8 năm 2020. 

Văn phòng Chính phủ thông báo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Trương Hòa Bình;  

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; 

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;  

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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