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CẬP NHẬT PHÁP LÝ 

DANH MỤC MỚI VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA  

ĐẾN HẾT NĂM 2020 

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Thủ Tướng Chính Phủ (Thủ Tướng) đã ban hành Quyết Định số 26/2019/QD-TTg 
về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 (Quyết Định 26). 

Quyết Định 26 có hiệu lực ngay kể từ ngày ban hành và thay thế một số điều khoản của Quyết Định                 
số 58/2016/QD-TTg của Thủ Tướng (Quyết Định 58) ban hành danh mục trước đó về các doanh nghiệp phải 
thực hiện thoái vốn Nhà Nước. 

Văn bản Quyết Định 26 bằng tiếng Việt được đính kèm trong đường dẫn này đường dẫn này. Chúng tôi rất vui 
lòng cung cấp miễn phí bản dịch Quyết Định 26 bằng tiếng Anh theo yêu cầu của quý vị.  

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý của Quyết Định 26. 

1 Doanh Nghiệp Thực Hiện Cổ Phần Hóa 

Quyết Định 26 ban hành danh mục 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Danh mục 
này thay thế danh mục trước đó bao gồm 137 doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết Định 58. Một số 
doanh nghiệp lớn có tên trong danh mục mới này bao gồm: 

 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank); 

 Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Mẹ (Vinacomin); 

 Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam - Công Ty Mẹ (VNPT); 

 Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone (MobiFone); 

 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam - Công Ty Mẹ (Vinachem); 

 Tổng Công Ty Phát Điện 1 (EVN Genco 1); và 

 Tổng Công Ty Phát Điện 2 (EVN Genco 2). 

Theo Quyết Định 26, sau khi tiến hành cổ phần hóa và thoái vốn, Nhà Nước sẽ vẫn sở hữu: 

 từ 65% vốn điều lệ của Agribank; 

 từ 65% vốn điều lệ của Vinacomin; 

 từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ của VNPT; 

 từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ của MobiFone; 
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 từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ của Vinachem; 

 dưới 50% vốn điều lệ của EVN Genco 1; và 

 dưới 50% vốn điều lệ của EVN Genco 2. 

2 Doanh Nghiệp Không Thực Hiện Cổ Phần Hóa Đến Hết Năm 2020 

Quyết Định 26 cũng đưa một số doanh nghiệp ra khỏi danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến 
hết năm 2020, mặc dù trước đây, những doanh nghiệp này đã được dự kiến cổ phần hóa theo Quyết Định 
58. Trong đó, có một số doanh nghiệp đáng lưu ý như: 

 Tổng Công Ty Thăm Dò và Khai Thác Dầu Khí (PVEP); 

 Tổng Công Ty Thuốc Lá - Công Ty Mẹ (Vinataba); 

 Công Ty TNHH Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc (HHTP); 

 Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy (SBIC); và 

 Tổng Công Ty Phát Điện 3 (EVN Genco 3). 

Xin lưu ý rằng, việc đưa các doanh nghiệp nêu trên ra khỏi danh mục sẽ không đồng nghĩa với việc các 
doanh nghiệp này sẽ không được cổ phần hóa trong tương lai, mà việc cổ phần hóa có thể sẽ được thực 
hiện ở các giai đoạn sau đó. Cho đến hết năm 2020, những doanh nghiệp được liệt kê trong Quyết Định 26 
sẽ được ưu tiên thực hiện cổ phần hóa. 

3 Thực Hiện Thoái Vốn Nhà Nước 

Theo Quyết Định 26, Thủ Tướng yêu cầu các Bộ Trưởng, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, Hội Đồng 
Thành Viên của các Tập Đoàn Kinh Tế, Tổng Công Ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện cổ phần hóa và 
thoái vốn Nhà Nước trong các doanh nghiệp tương ứng theo quy định của Quyết Định 26 và Quyết Định 
58. 

4 Điều Chỉnh Tỷ Lệ Vốn Nhà Nước trong Một Số Doanh Nghiệp 

Thủ Tướng có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà Nước nắm giữ (i) tại các doanh nghiệp 
sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; (ii) trong những trường hợp đặc thù, có vai trò quan 
trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành; và (iii) trong các trường 
hợp đặc thù khác. 

Các Bộ Trưởng, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, Hội Đồng Thành Viên của các Tập Đoàn Kinh Tế, 
Tổng Công Ty có trách nhiệm báo cáo Thủ Tướng về những trường hợp nêu trên để Thủ Tướng xem xét, 
quyết định. 

Vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ legalenquiries@frasersvn.com nếu quý vị quan tâm và mong muốn được cập 
nhật thêm về việc cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc nhận bản dịch Quyết Định 26 bằng tiếng Anh miễn phí. 

Mặc dù chúng tôi mong muốn cung cấp một bản cập nhật hữu ích về những quy định pháp luật mới, Cập Nhật 
Pháp Lý của Frasers không cấu thành tư vấn pháp lý chính thức. Nếu quý vị cảm thấy rằng mình cần thêm thông 
tin về bất kỳ vấn đề nào trong bản Cập Nhật Pháp Lý này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên hoặc 
thông qua cố vấn pháp lý Frasers của quý vị.  
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