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THÔNG BÁO
Kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực
Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo
công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước,
trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
_____________

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) về lãnh đạo, chỉ đạo
công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
(DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Tham dự buổi
làm việc có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ
quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; các đồng chí trong Ban Thường vụ và đại
diện lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty.
Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Khối, báo cáo tổng hợp của Văn phòng
Chính phủ, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thường trực Chính phủ đánh
giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự buổi làm việc và kết luận như sau:
I. Đánh giá chung về công tác Đảng, công tác cơ cấu lại và nâng cao
hiệu quả hoạt động của DNNN
1. Khu vực DNNN là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước,
đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an
sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng do Đảng và Nhà nước
giao, thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu
đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần dẫn dắt, tạo động lực cho khu vực
kinh tế ngoài nhà nước phát triển.
Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, vai trò của khu vực DNNN đã
được phát huy, thể hiện rất rõ nét và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội,
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh
tế vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm
cao, phản ứng chính sách kịp thời, bám sát thực tiễn để tham mưu, đề xuất với
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Chính phủ tháo gỡ các ách tắc, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần giải
quyết khó khăn cho đất nước.
2. Thời gian qua và giai đoạn 2021-2022, triển khai các nghị quyết của
Đảng, Quốc hội, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
và nỗ lực của các bộ, cơ quan, doanh nghiệp, công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu
quả hoạt động của DNNN đã đạt được một số kết quả tích cực.
Hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật đã được rà soát, ban hành tương
đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, trong đó đã trình Quốc hội ban hành
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi một số Luật; rà soát, tổng kết trình cấp có thẩm
quyền sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp, ban hành nhiều Nghị quyết, Nghị định để tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp…; hoàn thành cổ phần hóa 40 doanh nghiệp, bao gồm
nhiều doanh nghiệp quy mô rất lớn; xây dựng lộ trình, tổ chức thoái vốn nhà
nước tại doanh nghiệp và nộp về ngân sách nhà nước trên 222 nghìn tỷ đồng; chú
trọng nâng cao năng lực tài chính, quản trị, công nghệ, đổi mới tổ chức, quản lý
nguồn nhân lực...; đã trình cấp có thẩm quyền thông qua: phương án xử lý 5/12
doanh nghiệp, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả và đang tiếp tục chỉ đạo hoàn
thiện phương án xử lý đối với 7 doanh nghiệp, dự án còn lại, phương án xử lý đối
với 4 tổ chức tín dụng yếu kém; tích cực chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc đối
với các dự án lớn như nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1, lọc hóa dầu Nghi Sơn,
chuỗi dự án khí lô B, Trung tâm điện lực Ô Môn, sân bay Long Thành..., góp phần
giải phóng nguồn lực trong toàn xã hội để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
3. Những kết quả nêu trên có đóng góp không nhỏ của Đảng ủy Khối và
các doanh nghiệp trực thuộc, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt, có vai trò
quan trọng trong cơ cấu lại, phát huy tối đa nguồn lực khối DNNN đang nắm giữ.
Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả rất đáng
trân trọng. Có nhiều tiến bộ trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ
chính trị, quản lý đội ngũ cán bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng
công tác chính trị, tư tưởng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu,
bản lĩnh chính trị, trình độ, ý chí phấn đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ,
đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với công tác kiểm
tra, giám sát; thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động
để DNNN giữ vững vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa; hầu hết các doanh nghiệp trực thuộc duy trì tốc độ
tăng trưởng hằng năm (Năm 2021, tổng doanh thu vượt 43,3% kế hoạch, tăng
7,8%; lợi nhuận trước thuế vượt 41,7% kế hoạch, tăng 22,5% so với năm 2020),
hiệu quả hoạt động sau cơ cấu lại được nâng lên, nộp ngân sách chiếm 17-23%
tổng thu NSNN; quan tâm, xây dựng quy hoạch cấp ủy đồng thời với quy hoạch
cán bộ lãnh đạo quản lý để làm cơ sở đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ kế cận.
4. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng, cơ cấu lại, nâng cao
hiệu quả hoạt động của DNNN còn một số bất cập, tồn tại, hạn chế.
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Vai trò cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện lãnh đạo nhiệm vụ chính trị,
sản xuất, kinh doanh, quản lý cán bộ có nơi, có lúc kết quả chưa cao; vai trò dẫn
dắt, tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác chưa phát huy
rõ nét; năng lực đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các ngành dẫn dắt chuyển đổi cơ
cấu kinh tế còn hạn chế; hiệu quả hoạt động của DNNN chưa tương xứng với
nguồn lực nắm giữ, vẫn còn doanh nghiệp, dự án hiệu quả thấp, thua lỗ kéo dài ;
DNNN chưa liên kết chặt chẽ, chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp
tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá
trị; công tác cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm; cơ cấu lại doanh nghiệp chưa
toàn diện, thực chất; đổi mới quản trị chưa theo kịp yêu cầu của thị trường;
công tác quản lý đầu tư, quản lý tài chính, quản lý rủi ro còn chưa hiệu quả, chi
phí sản xuất, kinh doanh còn lớn; chế độ đãi ngộ và xử lý trách nhiệm người quản
lý doanh nghiệp chưa tạo được động lực gắn với trách nhiệm theo cơ chế thị
trường; việc tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp còn bất cập; chưa rõ đầu mối tổng
hợp, theo dõi chung để kịp thời tham mưu cho Chính phủ giải quyết toàn diện,
hiệu quả đối với khối DNNN.
5. Những bất cập, tồn tại, hạn chế nêu trên, bên cạnh những nguyên nhân
khách quan, thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Một số cấp ủy, tổ chức
đảng chưa phát huy vai trò, vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp; đánh giá cán bộ
trong DNNN vẫn là khâu yếu, chưa khuyến khích được đổi mới, sáng tạo,
dám nghĩ, dám làm; mô hình quản lý chậm được đổi mới so với yêu cầu thực tiễn;
kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý, sản xuất, kinh doanh chưa nghiêm;
công tác thanh tra, kiểm tra giám sát còn hạn chế; cơ quan quản lý chưa kịp thời
phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
II. Một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong
thời gian tới
Tình hình thế giới hiện nay có nhiều biến động khó lường; chính sách
của nhiều quốc gia, đối tác lớn điều chỉnh nhanh; an ninh năng lượng, lương
thực đáng báo động; lạm phát, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; dịch bệnh
COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến
kinh tế - xã hội trong nước. Bối cảnh đó, xuất hiện nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng
khó khăn, thách thức là rất lớn. Các Bộ, cơ quan và khối DNNN cần nêu cao
tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt
hơn, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó để phát triển hơn nữa
trong điều kiện khó khăn; trong đó quán triệt các quan điểm, mục tiêu và thực
hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
1. Quan điểm, mục tiêu:
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên,
nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong DNNN.
- Tiếp tục đổi mới các phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm
05 nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng trong DNNN và kỷ luật, kỷ
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cương hành chính trong quản lý, sản xuất, kinh doanh gắn với tăng cường kiểm
tra giám sát để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
- Các DNNN có đóng góp nhiều hơn nữa trong xây dựng nền kinh tế độc
lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả;
góp phần thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, linh hoạt, chính sách
tài khóa mở rộng hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, kiểm soát tốt giá cả, nhất là
các mặt hàng thiết yếu; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm
bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy Khối với Ban cán sự Đảng
Chính phủ, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, cơ quan trong hoàn thiện thể chế, cơ
chế, chính sách phù hợp với tình hình, điều kiện mới.
- Đến năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại khối DNNN;
xử lý cơ bản xong những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả,
thua lỗ kéo dài; vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, vừa khắc phục,
giải quyết các công việc, nhiệm vụ tồn đọng, các vấn đề đột xuất, phát sinh.
2. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng
Chính phủ, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, cơ quan chỉ đạo quyết liệt việc thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, trong đó có
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai... để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn thúc đẩy
công tác đầu tư, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN,
đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tiễn.
- Tăng cường hợp tác giữa các DNNN và giữa DNNN với các doanh
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đổi mới quản trị doanh nghiệp theo
nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế; đổi mới cơ chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao
của người lao động, người quản lý, điều hành hợp lý, có tính cạnh tranh cao
gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
- Tiếp tục cơ cấu lại có trọng tâm, trọng điểm, thực chất nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động của DNNN phù hợp tình hình mới và tương xứng với nguồn
lực nắm giữ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng
hóa chuỗi cung ứng, tham gia tích cực, hiệu quả vào phát triển bền vững, kinh
tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến
đổi khí hậu.
- Nâng cao vai trò lãnh đạo, giám sát của tổ chức đảng trong DNNN;
xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ
gắn với việc thường xuyên đánh giá, kiểm tra, giám sát, đây là nhiệm vụ “then
chốt của then chốt”; nghiên cứu cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám
làm, dám đột phá vì lợi ích chung, cùng cơ chế đãi ngộ phù hợp cơ chế thị trường
và điều kiện, hoàn cảnh đất nước, cân đối hài hòa với đội ngũ cán bộ trong các
ngành, lĩnh vực.
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- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước phát huy cao độ tinh thần chủ động,
sáng tạo, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp,
nhất là trong tình hình hiện nay.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng ủy Khối để cùng với Chính phủ và các cơ quan nghiên cứu tổ chức, bộ máy
trong DNNN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giao nhiệm vụ cụ thể, dự án quan trọng
cho các DNNN gắn với cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp trong tổng thể
nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
III. Về các kiến nghị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
1. Về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6
năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương
phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy
Khối báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện việc
thực hiện Nghị quyết theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết
số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2022.
2. Về đánh giá, tổng kết thực hiện Kết luận số 40-TB/TW ngày 14 tháng 9
năm 2017 của Bộ Chính trị: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước hoàn thiện Báo cáo
theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 144/TB-VPCP
ngày 25 tháng 12 năm 2021, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Thông
báo số 67/TB-VPCP ngày 06 tháng 7 năm 2022 để kịp thời báo cáo Ban cán sự
Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị theo chương trình công tác của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra.
3. Về sửa đổi, bổ sung các quy định về xếp loại doanh nghiệp và đánh giá,
xếp loại người quản lý doanh nghiệp hằng năm: Giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương rà soát, để sửa đổi các văn
bản liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng.
- Về sửa đổi, bổ sung các Nghị định về quản lý lao động, tiền lương,
tiền thưởng trong DNNN: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương
thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12
tháng 5 năm 2022.
- Về thể chế hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của
Ban Chấp hành Trung ương: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan nghiên cứu, đề xuất việc thể chế hóa Kết luận này để khuyến khích
và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung nhằm tạo động lực cho
cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm.
4. Về sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13: Giao Bộ Tài chính nghiên
cứu các kiến nghị của Đảng ủy Khối để khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật
sửa đổi, bổ sung để trình Quốc hội theo đúng Nghị quyết số 50/NQ-CP của
Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2022.
- Về sửa đổi Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm
của đại diện chủ sở hữu nhà nước: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu
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kiến nghị của Đảng ủy Khối để đề xuất việc sửa đổi Nghị định này sau khi
Luật số 69/2014/QH13 được sửa đổi.
- Về cho phép doanh nghiệp được giữ lại một phần lợi nhuận sau thuế,
trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu
kiến nghị của Đảng ủy Khối trong quá trình rà soát sửa đổi Nghị định số
140/2020/NĐ-CP.
- Về ngân hàng thương mại được giữ lại một phần lợi nhuận sau thuế,
trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Giao Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý kiến nghị này
theo quy định của Nghị định 93/2017/NĐ-CP và các quy định có liên quan; kịp
thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền.
- Về có lộ trình phù hợp giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước, tăng giới hạn sở hữu
của Nhà đầu tư nước ngoài (Kiến nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam): thực
hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 152/TB-VPCP
ngày 27 tháng 4 năm 2018.
5. Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP,
Nghị định 140/2020/NĐ-CP: giao Bộ Tài chính rà soát các văn bản hướng dẫn
hai Nghị định này để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nếu có, trường hợp cần
thiết thì nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, đúng quy định
trong triển khai thực hiện.
6. Về phối hợp với Đảng ủy Khối thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW
ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: các Bộ: Tài chính,
Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phối hợp với Đảng
ủy Khối DNTW chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy
đủ, nghiêm túc Quy định này.
- Về việc phối hợp với Đảng ủy Khối thực hiện Quyết định số 54-QĐ/TW
ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: các Bộ: Tài chính,
Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ và
các cơ quan liên quan căn cứ các quy định trên, chủ động phối hợp với Đảng ủy
Khối để cụ thể hóa việc phối hợp công tác theo Quyết định này, bảo đảm việc tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.
7. Về việc cho phép lấy ý kiến và mời Đảng ủy Khối tham dự các cuộc
họp về cơ cấu lại DNNN thuộc phạm vi quản lý: Đồng ý về chủ trương; giao
Văn phòng Chính phủ lưu ý thực hiện.
8. Về ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với
Đảng ủy Khối: Đồng ý về chủ trương. Đề nghị Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp
với Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng
ủy Khối và Ban cán sự đảng Chính phủ để xem xét, ban hành và tổ chức
thực hiện.
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Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TT&TT, CT, TC, KH&ĐT, TN&MT,
TP, NV, GTVT, LĐ-TB&XH, XD;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, PL, CN, NN, TH, TKBT;
VP BCSĐCP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Quân

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

