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Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

    

             Kính gửi:  

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

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

  

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1742/BKHĐT-

PTDN ngày 29 tháng 3 năm 2021), ý kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính (Công văn    

số 4366/BTC-TCDN ngày 29 tháng 4 năm 2021), Nội vụ (Công văn số 

1866/BNV-VP ngày 30 tháng 04 năm 2021), Tư pháp (Công văn số 1330/BTP-

PLDSKT ngày 05 tháng 5 năm 2021), Lao động - Thương binh và Xã hội  

(Công văn số 1332/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11 tháng 5 năm 2021), Khoa học 

và Công nghệ (Công văn số 1134/BKHCN-KHTC ngày 12 tháng 5 năm 2021),      

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Công văn số 623/UBQLV-TH 

ngày 27 tháng 4 năm 2021) về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 

hành động kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017       

của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết   

số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành            

Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng     

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu      

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

thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Tiếp tục thực hiện có kết quả các chỉ đạo Chính phủ tại Nghị quyết số 

97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26 

tháng 02 năm 2020 của Chính phủ; trong đó, khẩn trương trình các Đề án quy 

định tại Phụ lục kèm theo 02 Nghị quyết nêu trên. 

2. Theo thẩm quyền, nghiên cứu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý 

kiến các Bộ, cơ quan tại các văn bản nêu trên trong quá trình tham mưu cho 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách liên 

quan đến doanh nghiệp nhà nước (đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và 

quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp       

nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp 

nhà nước..). 
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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,    

biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Lê Minh Khái; 

- 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 
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Mai Thị Thu Vân 
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