CHÍNH PHỦ
------Số: 121/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC XỬ LÝ VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC CỔ PHẦN HÓA DOANH
NGHIỆP NHÀ NƯỚC
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại phiếu trình số
12622/PTr-ĐMDN ngày 17 tháng 10 năm 2017,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Để hoàn thành tiến độ cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt năm 2017, trong thời gian Nghị định số 126/2017/NĐ-CP
ngày 16 tháng 11 năm 2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
thành công ty cổ phần chưa có hiệu lực thi hành, Chính phủ cho phép các doanh
nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18
tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
được thực hiện như sau:
Các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp nhưng chưa phê
duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16
tháng 11 năm 2017 có hiệu lực và các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án
cổ phần hóa trong năm 2017 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt
phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi
tiết Luật Đất đai thì được tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số
59/2011/NĐ-CP nhưng phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất
trước thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần
đầu.

Điều 2. Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị
quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT, các Vụ, TH, KTTH, PL, CN, NN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3) 103
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