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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về          

Dự thảo Nghị định thành lập, sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ và việc thực hiện sắp xếp đối với 04 công ty nhà nước hiện 

vẫn duy trì mô hình hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 
_____________ 

 

 

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng                      

Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về Dự thảo Nghị định về thành lập, sắp xếp lại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Dự thảo Nghị định) và 

việc thực hiện sắp xếp đối với 04 công ty nhà nước hiện vẫn duy trì mô hình hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Tham dự cuộc họp có đại diện 

các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Tài 

nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ,  

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Sau khi nghe báo cáo của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và ý kiến tham 

gia, thống nhất của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận 

như sau: 

Về việc thực hiện sắp xếp đối với 04 Công ty: Cơ khí ô tô và Thiết bị Điện 

Đà Nẵng, Tài chính ALCI, Nông trường Sông Hậu, Cà phê Đức Lập: Giao Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư căn cứ quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

các văn bản liên quan để nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về 

việc thực hiện chuyển đổi và đăng ký doanh nghiệp đối với 04 Công ty này, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý I năm 2022. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TTg, PTTg Lê Minh Khái; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,  

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Ban CĐĐM & PTDN; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; 

  các Vụ: KTTH, PL, TH;  

   - Lưu: VT, ĐMDN (2) 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
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