
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc iập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01 /CT-TTg Hà Nội, ngày 05 thảng 01 năm 2019 

7  CH Ỉ  TH Ị  
về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác 

cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

I. Trong những năm qua, công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thoái vốn đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, quản lý, sắp xếp, cố phần hóa, 
thoái vốn nhà nước đã được ban hành, sửa đổi, bo sung khá đầy đủ và đồng bộ. 
DNNN đã giảm mạnh về số lượng, từ năm 2016 đến tháng 11 năm 2018, cả 
nước đã cổ phần hóa được 147 doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp 
quy mô vốn nhà nước lớn, riêng trong năm 2017, tổng quy mô vốn nhà nước 
được xác định lại tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đạt trên 160.000 tỷ 
đồng, bằng 81,5% tổng giá trị phần vốn nhà nước ở các doanh nghiệp được cổ 
phần hóa giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh 
nghiệp, thu về được gần 155 nghìn tỷ đồng; sửa đổi, bo sung, ban hành đầy 
đủ Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động, phê duyệt, tổ chức triển khai Đề án 
cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Các DNNN được cơ cấu lại đã 
tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng, thực hiện vai trò, nhiệm vụ 
làm nòng cốt điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; hiệu quả hoạt động của DNNN 
và doanh nghiệp sau co phần hóa được nâng lên. 

II. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế 
như: một số bộ, ngành, địa phương chưa phê duyệt phương án cơ cấu lại các 
DNNN, chưa hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng kế hoạch đã 
được phê duyệt; còn giữ cổ phần chi phối ở nhiều ngành, lĩnh vực mà Nhà nước 
không cần nắm giữ 100% vốn hoặc giữ cổ phần chi phối, đặc biệt là tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty nhà nước; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DNNN chưa 
tương xứng so với nguồn lực đang nắm giữ. Một số cơ chế, chính sách ban hành 
chậm so với kế hoạch đề ra; việc xây dựng và trình cấp có thấm quyền phê duyệt 
phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước khi quyết định cổ phần 
hóa doanh nghiệp còn chậm. Việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ 
của chủ sở hữu nhà nước tại một số doanh nghiệp chưa hiệu quả. Một số bộ, 
ngành, địa phương chưa nghiêm túc, quyết liệt thực hiện việc chuyển giao quyền 
đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa về Tống 
công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và chỉ đạo người đại diện 
tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường 
chứng khoán. Cơ chế quản trị của các DNNN chậm được đổi mới, chưa phù họp 
với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế; tính công khai, minh bạch còn hạn chế... 



III. Những tồn tại, hạn chế này do nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan. 

Nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong ệiai đoạn này là doanh 
nghiệp có quy mô lớn, phức tạp về tài chính, đất đai nhiêu, phạm vi hoạt độn^ 
rộng nên việc xác định giá trị doanh nghiệp, Kiêm toán Nhà nước kiêm toán kêt 
quả xác định giá trị doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài. Một sô 
quy định mới về cổ phần hóa, thoái yốn được ban hành theo hướng chặt chẽ 
hơn, thời gian thực hiện dài, nhất là về đất đai, công tác xác định giá trị doanh 
nghiệp bảo đảm tối đa lợi ích của Nhà nước như các quy định tại Nghị định 
01/2Ỏ17/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017, Nghị định 126/2017/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018...nên quy 
trình, thời gian thực hiện kéo dài hơn, trong đó doanh nghiệp phải thưc hiện 
lại một số hoặc toàn bộ nội dung, công đoạn trong quá trình cô phân hóa 
khi thực hiện chuyển tiếp giữa các văn bản quy phạm pháp luật. 

Kỵ cươnẹ, kỷ luật trong thực thi chính sách, pháp luật chưa nghiêm. 
Nhiều cấp, nhiều ngành còn chưa tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ. 
Còn tình trạng lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ câu lại, 
cổ phần hóa, thoái vốn, gây bức xúc dư luận. Nhận thức về chủ trương cổ phần 
hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN của một số lãnh đạo đơn vị còn chưa quyết liệt; 
kỷ luật chấp hành chỉ đạo của cấp trên, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
chưa được thực hiện nghiêm; còn tư tưởng e ngại, nhận thức chưa rõ tronệ 
vấn đề đổi mới khi cổ phần hóa, thoái vốn; tâm lý sợ mất vị trí, vai trò sau 00 
phần hoá, thoái vốn; tư tưởng yên vị đã và đang kìm hãm tiến độ đổi mới. 
Từng bộ nẸành, địa phương, từng tập đoàn, tổng công ty, DNNN và người 
đứng đầu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc để làm quyết liệt hơn, hiệu 
quả hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới. 

IV. Để đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn tới theo Nghị quyết 
số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả DNNN và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của 
Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính 
sách, pháp luật vê quản lý, sử dụng vôn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và 
cô phân hóa DNNN, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, các tập đoàn kinh tê, tônậ công ty nhà nước, DNNN tăng cường chỉ 
đạo, đấy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn 
nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có von nhà nước, đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về 
tiêp tục cơ câu lại, đôi mới và nâng cao hiệu quả DNNN theo Nghị quyết 
sô 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 
năm 2018 của Quốc hội khóa XIV để nhận thức đúng, đầy đủ theo nguyên 
tắc thị trường, tuân thủ pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, kiên quyết 
đấy lùi các hạn chế, tiêu cực làm chậm quá trình cổ phần hóa, thoái vốn. 
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2. Hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền 
ban hành Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại các DNNN trực thuộc 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 707/QĐ-TTg 
ngày 25 tháng 5 năm 2017 làm cơ sở để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. 

3. Đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo 
danh sách ban hành tại văn bản số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các doanh nghiệp không có khả năng 
hoàn thành kế hoạch do lý do khách quan cần kịp thời báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với 
tình hình thực tiễn, đảm bảo kế hoạch đề ra. • 

4. Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, DNNN, người đại 
diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng lộ trình, thời gian 
cụ thể để triển khai việc thoái vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định số 
1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Rà soát, điều chỉnh lại danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, 
thoái vốn giai đoạn 2018 - 2020, đảm bảo khả năng thực hiện. Rà soát các đơn 
vị thoái vốn chưa thực hiện được trong giai đoạn 2016 - 2018 đế chuyển giao 
sang SCIC để thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2019 - 2020. 

6. Các doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty nhà nước) đã cổ phần hóa nghiêm túc thực hiện việc đăng 
ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán và việc thu, nộp tiền thu 
phát sinh từ cổ phần hóa, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp (Quỹ) theo quy định. 

7. ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương ổn định cơ 
cấu tổ chức, bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 19 
tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao. Đối với các doanh nghiệp còn lại 
thuộc diện bàn giao về SCIC, thực hiện nghiêm việc chuyển giao theo quy định. 

8. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong 
công tác cổ phần hóa, thoái vốn, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường 
chứng khoán, quyết toán cổ phần hóa và nộp tiền kịp thời, đầy đủ về Quỹ; 
việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành các quy định về cổ 
phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại và hiệu quả hoạt động của DNNN; có chế tài 
đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn. 

V. Đe thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nêu trên, các đồng chí Bộ trưởng, 
Trưởng ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân (ƯBND) các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, DNNN đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo và triển khai tốt các nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu sau: 
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1. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật phục 
vụ quá trình cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước trong năm 2019 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

+ Trong tháng 01 năm 2019, trình Chính phủ ban hành Nghị định 
về hoạt động của DNNN (thay thế các Nghị định số; 172/2013/NĐ-CP ngày 13 
tháng 11 năm 2013, 69/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2014, 128/2014/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 và các Quyết định số: 35/2013/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 6 năm 2013, 74/2013/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013) và 
Nghị định thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 
của Chính phủ về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

+ Trong quý I năm 2019, chủ trì phối họp các đơn vị liên quan rà soát, 
báo cáo tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 
58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016; 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 
tháng 7 năm 2017; 

+ Trong tháng 01 năm 2019, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, 
báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 
991/TTg-ĐMDN ngắy 10 tháng 7 năm 2017; Quyết định số 1232/QĐ-TTg 
ngày 17 tháng 8 năm 2017 để đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung 
sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính khả thi nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa 
và thoái vốn trong giai đoạn 2019 - 2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng kết, báo cáo 
Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn có liên quan. 

- Bộ Tài chính: 

+ Trong quý I năm 2019, chủ trì rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 về việc sắp 
xếp, xử lý tài sản công và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước gắn với cổ 
phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

+ Trong quý I năm 2019, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay 
thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng kết, báo cáo 
Chính phủ việc sửa đôi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng kết, 
báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và các văn bản 
hướng dẫn liên quan; 
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- Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao và các cơ quan liên quan rà soát, tổng kết, báo cáo Chính phủ 
việc sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hơp với các cơ quan 
liên quan rà soát, tổng kết, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật 
Lao động. 

- Trong tháng 1 năm 2019, các Bộ; Tài nguyên và Môi trường, Lao động -
Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan liên quan 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ khẩn trương ban hành các văn bản hướng 
dẫn các Nghị định của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 
(như: Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017, Nghị định 
số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nam 2017, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 3 năm 2018...). 

- Trong quý I năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 (Điều 4) 
và các văn bản có liên quan về việc mở tài khoản đầu tư vốn trực tiếp và đầu tư 
vốn gián tiếp theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc/ký 
quỹ bằng ngoại tệ khi tham gia đấu giá cổ phần; sau khi nhà đầu tư trúng 
thầu thì thực hiện mở tài khoản và giao dịch vốn theo quy định của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 
năm 2014 và Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 8 năm 2014). 

2. Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, 
DNNN trước ngày 15 tháng 01 năm 2019 hoàn thành việc phê duyệt hoặc 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 707/QĐ-TTg 
ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ tiến độ, 
cơ quan tố chức thực hiện, người chịu trách nhiệm. Gắn kết quả việc thực hiện 
sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN với việc đánh giá trách nhiệm 
của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm 
đối với người đứng đầu DNNN. 

3. Thủ trưởng, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, ủy ban 
Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai 
thực hiện đúng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai 
đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 
số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016; thực hiện việc cổ phần hóa, 
thoái vốn theo đúng kế hoạch tại văn bản số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 
tháng 7 năm 2017, Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ. 
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Trường họp cần điều chỉnh danh mục, tiến độ cổ phần hóa, thủ trưởng 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, Uy ban 
quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 
phải báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ 
trước ngày 20 tháng 01 năm 2019, trong đó nêu rõ tiên độ thực hiện, cơ 
quan thực hiện, làm cơ sở để Thủ tướng phê duyệt, các cơ quan liên quan 
đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện. 

Trường họp không triển khai thoái vốn đúng tiến độ đối với những 
danh mục đã được duyệt, thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, địa phương có trách nhiệm chuyển giao về SCIC trước 
ngày 31 tháng 3 năm 2019 để tổ chức thoái vốn theo quy định. 

4. Các DNNN thuộc diện cổ phần hóa cần khẩn trương rà soát toàn bộ 
quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật đất đai trình ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê 
duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo 
đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 
và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017. 

5. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong mô hình 
công ty mẹ - con: 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp trực thuộc nộp đầy đủ, 
kịp thời các khoản thu về Quỹ (bao gồm cả lãi chậm nộp nếu có) theo quy định; 

- Chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện quyết toán và nộp số dư Quỹ Hỗ trợ sắp 
xếp doanh nghiệp tại công ty mẹ (tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ trong 
mô hình công ty mẹ - con) đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 về 
Quỹ theo quy định. 

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà 
nước đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa: 

- Thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường 
chứng khoán theo quy định của pháp luật. 

- Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động 
dưới hình thức công ty cổ phần, đề nghị thực hiện quyết toán cổ phần hóa; 
xác định sô phải nộp/tạm nộp và thực hiện nộp về Quỹ trước ngày 31 tháng 12 
năm 2018, trường hợp không đảm bảo thời gian thì phải báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. 

- Thực hiện bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao quyền 
đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo đúng quy định hiện hành. 
Đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục bàn giao theo Quyết định số 
1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan 
đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm điều chỉnh lại tiến độ bàn giao để đảm 
bảo hoàn thành bàn giao về SCIC chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2019. 
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7. về đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực 
cạnh tranh của DNNN: 

a) Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng 
công ty, DNNN chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau trong năm 2019: 

- Sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các định mức kinh tế - kỹ 
thuật đối với các hoạt động của doanh nghiệp làm cơ sở đế quản lý, kiếm tra, 
giám sát doanh nghiệp. 

- Rà soát, xác định nhiệm vụ, tập trung vào kinh doanh những ngành 
nghề kinh doanh chính và những ngành liên quan phục vụ trực tiếp ngành, 
nghề kinh doanh chính. Thực hiện đăng ký lại ngành nghề kinh doanh nếu 
cần thiết, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia khi thoái vốn. 

- Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, triển khai cơ cấu 
lại các doanh nghiệp thành viên để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, 
hợp tác, không đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực; tránh cạnh tranh nội bộ 
theo hướng sáp nhập, họp nhất các doanh nghiệp thành viên kinh doanh cùng 
ngành nghề. 

- Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt phù họp với 
chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 
sản xuất, kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh 
tranh và phát triển bền vững. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ. 

- Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế 
thị trường. Bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện phần vốn nhà 
nước đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại 
diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Sắp xếp lại, nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp; trọng 
tâm là đội ngũ lao động kỹ thuật với số lượng hợp lý, cơ cấu ngành nghề và 
bậc thợ tối ưu đối với từng công nghệ, dây chuyền, công đoạn, công việc, 
trên cơ sở đó nâng cao năng suất của từng người lao động và năng suất lao 
động tống hợp của doanh nghiệp. 

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, 
sản phẩm, dịch vụ; từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phấm, dịch vụ, 
đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn 
nhiều năng lượng, nguyên, vật liệu; từng bước loại bỏ sản phẩm không thân 
thiện với môi trường để phát triển bền vững. 

- Công ty mẹ - tập đoàn kinh tế/tổng công ty nhà nước phải tổ chức 
giám sát, kiểm tra thường xuyên, thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật, 
thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu 
quả hoạt động của công ty con, cán bộ quản lý; kịp thời chấn chỉnh sai phạm. 
Nắm bắt đầy đủ thông tin về hoạt động của các công ty liên kết, thông qua 
người đại diện là cổ đông tham gia vào các quyết định của Đại hội đồng cố 
đông, Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 
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- Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua 
sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; trong ký kết và thực hiện các hợp 
đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật. 

b) Các DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải đi 
đầu trong đổi mới, áp dụng công nghệ và phương thức kinh doanh mới theo 
hướng thông minh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn (như kinh tế chia sẻ, thương 
mại điện tử, thanh toán điện tử...) đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, mô hình 
quản lý, quản trị trong kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp 4.0. 

8. ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 
DNNN đã tiếp nhận theo Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 
năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô 
chức của ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

9. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, 
tập đoàn, tổng công ty, DNNN tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm 
toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, 
cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Bổ sung nội dung 
kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành kỷ 
luật hành chính khi thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp; trách nhiệm trong việc tổ chức, hoàn thành kế hoạch hoạt động 
sản xuất kinh doanh hàng năm. Bổ sung danh mục thanh tra đối với các doanh 
nghiệp chậm quyết toán tại thời điểm chuyển từ DNNN sang công ty cổ phần. 

10. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, tập 
đoàn, tổng công ty, DNNN phải kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN, các dự 
án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả theo cơ chế thị trường; 
xem xét, thực hiện phá sản DNNN theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ cấu 
lại và chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác. 
Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm 
của các to chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước, 
dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn. 

11. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, 
tập đoàn, tổng công ty nhà nước, DNNN định kỳ công bố công khai thông tin 
vê cô phân hóa, thoái vôn doanh nghiệp nhà nước làm cơ sở đê theo dõi, 
đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện. 

12. Tổ chức thực hiện 

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển 
khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù họp với 
điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. 
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b) Trước ngày 20, hàng quý, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, kiếm tra việc triến khai công 
tác cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn và báo cáo kết quả thực 
hiện gửi Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
và các cấp có thấm quyền theo quy định. 

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư, 
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan 
tổng họp tiến độ triển khai, báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ yà có hiệu 
quả các giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa 
và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 
nhà nước. 

d) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo 
Trung ương, ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ 
quan, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao 
nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của 
người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và 
nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, sắp xếp, đối mới 
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước./ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; 
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b) m 
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