Theo Danh mc doanh nghip có vn nhà nc thc hin thoái vn n ht nm 2020 (ph lc 1): Doanh nghip do
c quan i din ch s hu thc hin thoái vn n ht nm 2020 gm 120 doanh nghip.
Ngoài ra, có 4 doanh nghip do c quan i din ch s hu thoái vn trc ngày 30/11/2020; không hoàn
thành thoái vn thì hoàn thành chuyn giao v SCIC trc 31/12/2020 gm: Tcty CP Sông Hng (B Xây
dng), Tcty Xây dng Hà Ni – Cty CP (B Xây dng), Tcty Xây dng s 1 – Cty CP (B Xây dng); Tcty u t
Phát trin ô th và khu công nghip Vit Nam (IDICO) (B Xây dng).
Doanh nghip chuyn giao v SCIC thc hin thoái vn, hoàn thành chuyn giao trc 31/8/2020 gm 14
doanh nghip: Tcty CP xây dng công nghip Vit Nam (B Công Thng), Cty CP Xây dng và NK Tng hp
(B Công Thng), Cty CP Nông th sn Vit Nam (B Công Thng), Tcty Ru – Bia – Nc gii khát Sài Gòn (B
Công Thng), Cty CP Cung ng nhân lc quc t và thng mi (B Lao ng – Thng binh và Xã hi)…
Quyt nh cng nêu rõ, có 18 doanh nghip thuc Danh mc doanh nghip có vn nhà nc thc hin sp xp,
thoái vn theo phng án c th (ph lc 2).
Bên cnh ó, Danh mc doanh nghip dng thc hin thoái vn n ht nm 2020 rà soát, xây dng phng án sp
xp, thoái vn trong giai on 2021-2025 gm: 54 doanh nghip hot ng trong lnh vc cp nc cha thc hin
thoái vn n ht nm 2020 và 15 doanh nghip hot ng trong mt s ngành, lnh vc khác (ph lc 3).
Vic thoái vn ca các doanh nghip thuc: B Quc phòng, B Công an, UBND TP H Chí Minh, Tng Công
ty u t và kinh doanh vn Nhà nc; Tng Công ty c phn Bia - Ru - Nc gii khát Hà Ni; Công ty TNHH
Truyn hình s v tinh Vit Nam; Công ty c phn u t Tháp truyn hình Vit Nam và các doanh nghip cha c
lit kê ti Quyt nh này thc hin theo phng án c cp có thm quyn phê duyt.
Quyt nh này nhm y nhanh tin thoái vn nhà nc ti các doanh nghip mà Nhà nc không cn nm gi gn vi
vic m bo ngun thu cho phù hp vi k hoch u t công trung hn giai on 2016-2020; thúc y quá trình tái c
cu doanh nghip nhà nc tp trung vào nhng khâu, công on then cht ca nn kinh t.
Th tng Chính ph yêu cu các B trng, Th trng c quan ngang b, Th trng c quan thuc Chính ph, Ch tch
UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ng t chc thc hin thoái vn nhà nc ti doanh nghip theo tin và t
l ã c phê duyt theo úng quy trình, th tc, m bo công khai, minh bch, hiu qu, úng quy nh ca pháp lut,
chu trách nhim toàn din trc Chính ph, Th tng Chính ph, các c quan thanh tra, kim tra v xut thoái vn
và kt qu thc hin.
ng thi, xây dng phng án sp xp, thoái vn ca tng doanh nghip, lit kê ti Ph lc II ban hành kèm theo
Quyt nh này; trc ngày 31/7/2020, báo cáo Th tng Chính ph xem xét, quyt nh; t chc thc hin vic thoái
vn theo l trình ã c phê duyt và chu trách nhim rà soát, trình cp có thm quyn phê duyt (trong trng hp
cha c cp có thm quyn phê duyt) thoái vn trc ngày 31/7/2020 i vi doanh nghip có vn nhà nc cha c lit
kê ti Quyt nh này, m bo t l vn Nhà nc nm gi theo úng quy nh.
Kp thi báo cáo B K hoch và u t tng hp, trình Th tng Chính ph xem xét, quyt nh trng hp không th
thoái vn theo Quyt nh này khi iu kin th trng không thun li, hoc gp vng mc, khó khn khách quan.
Th tng Chính ph giao B K hoch và u t ch trì, phi hp vi B Tài chính và các c quan liên quan tng kt
tình hình thc hin; xây dng k hoch sp xp, thoái vn nhà nc ti doanh nghip giai on 2021-2025; trình Th
tng Chính ph xem xét trong Quý IV/2020.
B Tài chính ch trì, phi hp vi các c quan liên quan thc hin các gii pháp bo m ngun thu t vic thoái vn
ca các doanh nghip thuc B, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph và Tng công ty u t và Kinh
doanh vn nhà nc phù hp vi Ngh quyt s 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 ca Quc hi v K hoch u t
công trung hn giai on 2016-2020.
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