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Kinh gri: Úy ban Quán lý vôn nhà nuóc t¡i doanh nghiÇp. 

Xét báo cáo cça Uy ban Quån lý vôn nhà nuóc t¡i doanh nghiÇp (Công 
v�n sô 458/UBQLV-TH ngày 31 tháng 3 n�m 2021), ý kiên cça BÙ Tài chính 
(Công van só 4805/BTC-TCDN ngày 12 tháng 5 n�m 2021), BÙ Kê ho¡ch và 
Dâu tu (Công vän sô 2640/BKHÐT-PTDN ngày 10 tháng 5 n�m 2021) và BÙ 
Tu pháp (Công vän sÑ 1210/BTP-PLDSKT ngày 23 tháng 4 n�m 2021) vë viÇc 
kiên nghË duãc tiêp tuc bán vôn nhà nuóc t¡i các doanh nghiÇp thuÙc Tông 
cong ty Dâu tu và Kinh doanh vón nhà nuÛc (SCIc) theo Quyét dËnh sÑ 

101/QÐ-TTg ngày 10 tháng 7 n�m 2017, Phó Thù tuóng Lê Minh Khái có 
y kiên nhu sau: 

1. Ve viÇc bán vôn nhà nuróe tai các doanh nghiÇp thuÙc SCIC: Üy ban 
Quan ly von nhà nuóc tai doanh nghiÇp chi �¡o SCIC ti¿p tåc thrc hiÇn theo 
Quyêt dinh sô 1001/QÐ-TTg ngày 10 tháng 7 n�m 2017 cho �¿n thÝi diém 
Thù tuong Chinh phú có chi d¡o mói, bào däm hiÇu quá, không dÃ xáy ra 
thât thoát vôn nhà nuóc, dung quy djnh pháp lut. 

2.Uy ban Quàn lý vôn nhà nuróc tai doanh nghiÇp nghiên ciu, tiép thu 
y kiên cça các BÙ: Tài chinh, Kê ho¡ch và �âu tu, rà soát viÇc co phân hóa, 
thoái von nhà nuóc t¡i các doanh nghiÇp thuÙc SCIC, tông hop, trinh Thù tuóng 
Chính phu xem xét, quyêt dËnh sau khi Thü tuóng Chinh phú ban hành Quyét 
dinh thay thé Quyét �jnh só 58/2016/QÐ-TTg ngày 28 tháng 12 n�m 2016. 

Van phong Chinh phù thông báo �e Úy ban Quán lý von nhà nuóe t¡i 
doanh nghiÇp biêt, thuc hiÇn./. 
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