
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 

Số: 6461/VPCP-KTTH 
V/v hồ sơ trình phê duyệt chủ 

trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

của các DN 100% vốn nhà nước 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

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; 

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PTTg Lê Minh Khái tại văn bản số 

3366/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng chính phủ,                    

Bộ Tài chính đã có văn bản số 9594/BTC-TCDN ngày 20 tháng 9 năm 2022 

gửi các cơ quan đại diện chủ sở hữu là Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Cơ quan đại diện chủ sở hữu) để hướng dẫn 

thống nhất mẫu hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương 

(hoặc quyết định) đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 

39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ 

đề nghị, khi gửi hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư bổ 

sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo hướng dẫn của Bộ 

Tài chính tại văn bản nêu trên, các Cơ quan đại diện chủ sở hữu cần gửi hồ sơ theo 

đúng quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế làm việc của Chính phủ1./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái (để báo cáo); 

- Bộ Tài chính; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, 

              Trợ lý TTgCP, các vụ: PL, ĐMDN, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (2b).N 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Mai Thị Thu Vân 

 

                                           
1 hồ sơ trình Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước phải được gửi dưới dạng văn bản điện tử có ký số qua Trục liên thông văn bản quốc gia, trừ 

trường hợp có yêu cầu khác 
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