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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính
trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả
hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện
thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến
năm 2030;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua
phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh
nghiệp là đại diện chủ sở hữu để góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo
hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng
tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp,
có trình độ cao” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Quan điểm chỉ đạo:
- Tạo thuận lợi nhằm khuyến khích, thu hút và tận dụng được các ưu thế của
nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua phần vốn nhà nước tại một số tập đoàn, tổng
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công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Ủy ban)
là đại diện chủ sở hữu nhà nước và phần vốn góp của các tập đoàn, tổng công ty
này tại các doanh nghiệp khi cổ phần hóa hoặc thoái vốn, phù hợp với chủ trương
của Đảng và nhà nước; sử dụng đúng quy định, tiết kiệm, phát huy tốt nhất hiệu
quả các nguồn lực đã giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp
với vai trò là nhà đầu tư chiến lược, phù hợp với các tiêu chí lựa chọn theo quy
định pháp luật và tiêu chí của đại diện chủ sở hữu nhà nước.
- Quá trình lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài phải căn cứ vào việc đánh giá lợi
ích tổng quát của việc bán vốn mang lại, xét trên sự cân bằng, hài hòa giữa lợi ích
trước mắt (tối đa hóa khoản tiền thu về cho ngân sách nhà nước) và lợi ích lâu dài
(cam kết của nhà đầu tư về phát triển doanh nghiệp, thương hiệu, công ăn việc
làm cho người lao động, đóng góp lâu dài cho ngân sách nhà nước,…) mang lại
cho cả phía Nhà nước và phía doanh nghiệp.
- Bảo vệ, gìn giữ và phát huy thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu
dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp; duy trì ngành nghề kinh doanh chính của
doanh nghiệp.
- Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế,
không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong quá trình bán vốn.
- Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường vốn; quảng bá, nâng cao vai trò, vị thế
của các doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.
2. Mục tiêu:
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Hoàn thiện các chính sách pháp lý nhằm thu hút, khuyến khích nhà đầu tư
nước ngoài tham gia với vai trò là nhà đầu tư chiến lược mua phần vốn nhà nước
tại các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu và và phần vốn
góp của các tập đoàn, tổng công ty này tại các doanh nghiệp khác. Nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài tham gia điều hành doanh nghiệp góp phần cơ cấu lại doanh
nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại,
năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ
quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
a) Giai đoạn 2021 - 2025:
- Xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật riêng cho hoạt động bán phần
vốn nhà nước cho nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư chiến lược:
+ Quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mua phần vốn nhà
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nước tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp
nhà nước.
+ Danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hạn chế tiếp cận;
Danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh được phép tiếp cận, điều
kiện tiếp cận, tỷ lệ cho phép nắm giữ vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp trong
ngành, nghề, lĩnh vực với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
+ Các chính sách ưu đãi, điều kiện ràng buộc đối với nhà đầu tư chiến lược
nước ngoài mua phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
- Trên cơ sở danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn được
cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2021-2025, Ủy ban xem xét, lựa chọn trên
cơ sở đề xuất của doanh nghiệp để triển khai bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến
lược nước ngoài đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
b) Giai đoạn 2026 - 2030:
- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục các doanh nghiệp
cổ phần hóa, bán vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài với vai trò là nhà đầu tư chiến
lược trong từng thời kỳ (danh mục doanh nghiệp, thời hạn bán vốn, tỷ lệ nắm giữ,
các điều kiện chính đối với nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư chiến lược).
- Thực hiện việc cổ phần hóa, bán vốn theo Danh mục được phê duyệt và các
quy định pháp luật.
3. Phạm vi của Đề án:
Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, các quy chuẩn, quy trình có
tính quốc tế tác động trực tiếp tới việc nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia
mua cổ phần tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Đề án tập trung nghiên cứu về thực trạng triển khai công tác cổ phần hóa,
bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại các tập đoàn, tổng công ty do
Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu và một số doanh nghiệp có vốn góp của các tập
đoàn, tổng công ty.
4. Giải pháp chủ yếu của Đề án:
4.1. Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật điều chỉnh việc bán cổ phần cho
nhà đầu tư chiến lược nước ngoài:
- Bổ sung quy định về việc lựa chọn và trình tự, thủ tục bán cổ phần cho nhà
đầu tư chiến lược (bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) tham gia mua
phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần tại các Nghị định số: 91/2015/NĐCP ngày 13/10/2015, 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và 140/2020/NĐ-CP ngày
30/11/2020 của Chính phủ.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phương án xác định mức giá mà nhà đầu tư
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chiến lược (bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) phải trả khi mua cổ
phần lần đầu, theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017
của Chính phủ, không phụ thuộc vào giá đấu thành công bình quân theo kết quả
của cuộc đấu giá công khai ra công chúng, đảm bảo phù hợp với thông lệ thị
trường và thông lệ quốc tế.
- Điều chỉnh gia hạn thêm thời gian lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (bao gồm
cả nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) tham gia mua cổ phần lần đầu quy định tại
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, đảm bảo phù hợp
với thực tế để nhà đầu tư có thời gian rà soát, phân tích, đánh giá trước khi quyết
định mua cổ phần. Nghiên cứu, đề xuất việc triển khai đồng thời việc tổ chức đăng
ký mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược và thực hiện bán cổ phần lần đầu ra
công chúng với khối lượng cổ phần bán ra theo phương án cổ phần hóa đã được
phê duyệt.
- Điều chỉnh gia hạn thêm thời gian hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu quy
định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.
- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cho phép áp dụng phương
thức “dựng sổ” khi thực hiện thoái phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần tại Luật
Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
năm 2014.
4.2. Quy định cụ thể và công khai tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài:
Xây dựng danh mục tổng hợp đầy đủ tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước
ngoài đối với từng ngành, nghề kinh doanh.
4.3. Đẩy nhanh triển khai việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế:
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy định pháp lý trong việc áp dụng chuẩn
mực kế toán quốc tế (IFRS) đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Cho phép các doanh nghiệp đảm bảo đủ khả năng xây dựng báo cáo tài
chính theo IFRS thì không bắt buộc phải thực hiện báo cáo theo chuẩn mực kế
toán Việt Nam (VAS). Doanh nghiệp chưa đảm bảo khả năng thực hiện IFRS thì
thực hiện theo VAS và chủ động chuyển đổi báo cáo tài chính của doanh nghiệp
từ VAS sang IFRS.
- Doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, học tập và đẩy mạnh triển khai áp dụng
IFRS tại doanh nghiệp.
4.4. Vướng mắc kỹ thuật khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn:
- Đặt cọc: Điều chỉnh, cho phép nhà đầu tư chiến lược (bao gồm nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài) đặt cọc, ký quỹ bằng tiền hoặc có bảo lãnh của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật bằng 10% giá
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trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết
định trong phương án cổ phần hóa đã phê duyệt.
- Đồng tiền thanh toán: Đối với các giao dịch đặc thù với giá trị lớn, cho
phép sử dụng đồng tiền thanh toán là Đô la Mỹ theo tỷ giá giao dịch của các ngân
hàng TMCP nhà nước tại ngày thực hiện giao dịch.
- Mã giao dịch: Việc cấp mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước
ngoài thực hiện sau khi nhà đầu tư đã trúng giá mua cổ phần.
- Định mức chi phí thuê tư vấn: Nghiên cứu, đề xuất ban hành quy định cụ
thể về việc thuê tư vấn, định mức chi phí thuê tư vấn bán vốn, bao gồm cả mức
quy định cho các tổ chức tư vấn đầu tư quốc tế, đảm bảo rõ ràng, phù hợp với thị
trường.
- Truyền thông, trao đổi thông tin:
Trong quá trình công bố thông tin thoái vốn tại doanh nghiệp đến các nhà
đầu tư chiến lược nước ngoài, các tập đoàn, tổng công ty cần chủ động triển khai:
+ Thành lập Tổ công tác tìm kiếm cổ đông chiến lược của tập đoàn, tổng
công ty với thành phần là lãnh đạo, chuyên viên có trình độ kinh nghiệm, ngoại
ngữ để thường xuyên làm việc với các Quỹ đầu tư, các định chế tài chính, các tập
đoàn nước ngoài.
+ Xây dựng kế hoạch quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư về việc bán vốn
tại doanh nghiệp tới các nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức các buổi giới thiệu cơ
hội đầu tư trong nước và nước ngoài trước khi thực hiện phát hành lần đầu ra công
chúng.
+ Công bố đầy đủ các thông tin bán vốn bằng tiếng Anh theo thông lệ và
chuẩn mực quốc tế.
+ Mở các phòng dữ liệu (data room) để cấp quyền truy cập cho nhà đầu tư
nước ngoài muốn tìm hiểu thông tin, nghiên cứu, soát xét chuyên sâu.
+ Trả lời, giải thích kịp thời các thắc mắc, đề xuất của các nhà đầu tư.
+ Chủ động xếp hạng tín nhiệm (nếu cần).
4.5. Cơ chế ưu đãi:
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế ưu đãi đối với hình thức đầu tư mua
phần vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tại các doanh nghiệp. Đề xuất các cơ
chế ưu đãi phù hợp và tương ứng với thực trạng, tình hình hoạt động của doanh
nghiệp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Để triển khai có hiệu quả Đề án, cần có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan
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quản lý nhà nước có liên quan.
1. Về phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan:
1.1. Bộ Tài chính:
Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan để xây dựng quy định về tiêu chuẩn, quy trình
tổng hợp riêng cho việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong đó có nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp
có vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước, trong đó:
- Quy định thời gian công bố thông tin, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với quy
mô các doanh nghiệp bán vốn. Xem xét việc các doanh nghiệp có nhu cầu bán
vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phải xây dựng báo cáo tài chính theo
quy chuẩn quốc tế.
- Nghiên cứu, rà soát quy trình bán vốn phù hợp với thông lệ quốc tế, có các
quy định để nhà đầu tư được tiếp cận các thông tin doanh nghiệp (rà soát đặc biệt)
trong quá trình bán vốn. Xem xét các cơ chế đặt cọc, cơ chế thanh toán trong việc
mua phần vốn phù hợp thông lệ quốc tế.
- Quy định về khung tiêu chí tối thiểu khi lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
nước ngoài làm cơ sở để xây dựng các tiêu chí cụ thể khi cổ phần hóa, bán vốn
phù hợp với từng doanh nghiệp.
- Bổ sung các quy định về định mức, chi phí bán vốn, trong đó có cơ chế, chi
phí thuê tư vấn nước ngoài trong quá trình bán vốn.
1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan rà soát, xây dựng danh mục điều kiện
tiếp cận thị trường, tỷ lệ sở hữu tối đa theo từng ngành, nghề đối với nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài tham gia mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà nước,
doanh nghiệp có vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thực tế.
- Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép nới rộng tỷ lệ tham gia
của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia mua phần vốn tại các doanh nghiệp
nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước.
- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách liên quan đến xúc tiến đầu tư, ưu đãi
đầu tư đối với các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia mua phần vốn tại
các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp nhà nước.
1.3. Các bộ, ngành liên quan:
Phối hợp trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với việc lựa chọn nhà
đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà
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nước, doanh nghiệp có vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước.
1.4. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
- Lựa chọn các doanh nghiệp thí điểm bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược
nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận trước khi thực
hiện. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đối với từng doanh nghiệp, thành phần
gồm có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Tư pháp; Bộ quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
- Chỉ đạo, đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty trong quá trình thực hiện.
- Báo cáo kịp thời các vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo trách nhiệm và thẩm quyền.
- Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được giai đoạn 2021-2025, đề xuất các cơ
chế chính sách, danh mục thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
tham gia mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp
của các doanh nghiệp nhà nước cho giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.
1.5. Các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban:
- Lựa chọn các doanh nghiệp trực thuộc trong danh mục cổ phần hóa, bán
vốn để thực hiện thí điểm bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, báo cáo
cơ quan đại diện chủ sở hữu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực
hiện.
- Báo cáo tiến độ thực hiện theo thời gian hoàn thành các mốc công việc cụ
thể trong quá trình thực hiện bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; đánh
giá kết quả sau khi hoàn thành cổ phần hóa, bán vốn và kết quả hoạt động của
doanh nghiệp sau khi bán vốn thành công cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
2. Lộ trình thực hiện:
Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch triển
khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án tại Phụ lục kèm theo.
3. Kinh phí thực hiện:
- Kinh phí rà soát, hoàn thiện, xây dựng các quy định pháp luật là nhiệm vụ
thường xuyên và được lấy từ nguồn chi thường xuyên của các bộ, ngành.
- Kinh phí thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia
mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định là khoản chi phí trực
tiếp từ chi phí thực hiện cổ phần hóa.
- Kinh phí thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia
mua cổ phần của doanh nghiệp khi bán vốn được tính vào chi phí khác có liên
quan trực tiếp đến hoạt động chuyển nhượng vốn và được trừ vào tiền thu từ
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chuyển nhượng vốn nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp,
thủ trưởng các đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
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;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, QHQT.

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban
Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đại diện chủ sở hữu để góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo
chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao
(Kèm theo Quyết định số
STT
I
1

2

/QĐ-TTg ngày

/

/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Thời gian
Cơ quan
Dự kiến sản phẩm/hình thức
Cơ quan chủ trì
thực hiện
phối hợp
thực hiện
Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật điều chỉnh việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
Bổ sung quy định về việc lựa chọn và trình tự,
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
Các bộ,
thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
định
số
91/2015/NĐ-CP,
2021-2022
Bộ Tài chính
ngành liên
(bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược nước
32/2018/NĐ-CP, 140/2020/NĐquan
ngoài) mua cổ phần tại doanh nghiệp cổ phần.
CP.
- Xây dựng phương án xác định mức giá mà
nhà đầu tư chiến lược (bao gồm cả nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài) phải trả khi mua cổ
phần lần đầu.
- Điều chỉnh tăng thời gian lựa chọn nhà đầu
tư chiến lược (bao gồm nhà đầu tư chiến lược
Các bộ,
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
nước ngoài) và thời gian hoàn thành việc bán
2021-2022
Bộ Tài chính
ngành liên
định
số
126/2017/NĐ-CP,
cổ phần lần đầu.
quan
140/2020/NĐ-CP.
- Sửa đổi quy định, cho phép triển khai đồng
thời việc tổ chức đăng ký mua cổ phần của
nhà đầu tư chiến lược và thực hiện bán cổ
phần lần đầu ra công chúng với khối lượng cổ
phần bán ra theo phương án cổ phần hóa đã
được phê duyệt.
Nội dung nhiệm vụ

2
3
II
1
III
1
IV

Sửa đổi, bổ sung quy định cho phép áp dụng
phương thức “dựng sổ” khi thực hiện thoái
Bộ Tài chính
phần vốn nhà nước, phần vốn doanh nghiệp
đầu tư tại công ty cổ phần.
Quy định cụ thể và công khai tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài
Danh mục Tổng hợp đầy đủ tỷ lệ sở hữu tối
Bộ Kế hoạch và
đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với từng
2021-2022
Đầu tư
ngành, nghề.
Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)
Xây dựng quy định pháp lý trong việc áp dụng
chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) đối với các
2021-2022
Bộ Tài chính
doanh nghiệp tại Việt Nam
Vướng mắc kỹ thuật khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn

1

Sửa đổi, bổ sung quy định về: Đặt cọc, đồng
tiền thanh toán, mã giao dịch, định mức chi
phí thuê tư vấn.

2

Xây dựng quy trình thực hiện công tác truyền
thông, trao đổi thông tin khi thực hiện bán vốn
cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

V

1

2021-2022

Bộ Tài chính

2021-2022

Các tập đoàn,
tổng công ty
thuộc Ủy ban

Xây dựng quy định pháp lý về cơ chế ưu đãi
Xây dựng cơ chế ưu đãi đối với hình thức đầu
tư mua phần vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà
nước tại các doanh nghiệp. Đề xuất các cơ chế
2021-2022
ưu đãi phù hợp và tương ứng với thực trạng,
tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Các bộ,
ngành liên
quan

Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử
dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản
xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp.

Các bộ,
ngành liên
quan

Thông tư/Quyết định của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ban hành danh mục tổng hợp.

Các bộ,
ngành liên
quan

Thông tư hướng dẫn chế độ kế
toán doanh nghiệp theo chuẩn
mực quốc tế.

Các bộ,
ngành liên
quan

Các bộ,
ngành liên
quan

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định
số
91/2015/NĐ-CP,
32/2018/NĐ-CP, 126/2017/NĐCP, 140/2020/NĐ-CP.
Quy chế/Quy trình truyền thông,
trao đổi thông tin khi thực hiện
bán vốn cho nhà đầu tư chiến
lược nước ngoài.
Văn bản quy phạm pháp luật quy
định về các cơ chế ưu đãi đầu tư
theo hình thức mua cổ phần của
nhà nước, doanh nghiệp nhà nước
đầu tư tại doanh nghiệp khác.

