
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_____________ 

 

Số: 6002/VPCP-DMDN 
V/v Báo cáo tình hình chuyển đổi                           

và kết quả chuyển đổi ĐVSNCL thành              

CTCP đến hết năm 2020  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

          

 

                    Kính gửi:  

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

                                - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

                                - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

                                - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4182/BKHĐT-

PTDN ngày 30 tháng 6 năm 2021) trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình 

chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ 

phần đến hết năm 2020, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 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, Đại học Quốc gia Hà Nội,        

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:  

a) Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, trình                       

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập        

chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3         

Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về Danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập            

chuyển thành công ty cổ phần;  

b) Tập trung thực hiện chuyển đổi theo Danh mục được Thủ tướng          

Chính phủ phê duyệt tại mục a nêu trên, đảm bảo đúng quy định, công khai 

minh bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước; chủ động rà soát để báo cáo 

cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh; 

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công    

lập chưa đáp ứng đủ điều kiện để chuyển thành công ty cổ phần. 



 

 

2. Các Bộ chuyên ngành theo dõi, đánh giá, kiến nghị cấp có thẩm      

quyền các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực   

hiện và việc đảm bảo chất lượng, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập    

sau khi chuyển thành công ty cổ phần trong các ngành, lĩnh vực được giao     

quản lý. 

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, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Lê Minh Khái;  

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;  

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, 

               Vụ TCCV; 

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ TƯỚNG  

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2021-08-30T10:12:25+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




