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BỘ XÂY DỰNG 
BAN CHỈ ĐẠO 

CỔ PHẦN HÓA VNCC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 408/QĐ-BCĐ         Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 

Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 
CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM 

 
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 
việc 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; 

Căn cứ Quyết định 1175/QĐ-BCĐ ngày 23/9/2014 của Trưởng Ban Chỉ 
đạo cổ phần hóa Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về việc thành lập Tổ 
giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng 
Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định 1108/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2017 của Trưởng Ban Chỉ 
đạo cổ phần hóa Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP về việc Kiện 
toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn 
xây dựng Việt Nam - CTCP; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng 
công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP; 

Xét đề nghị tại văn bản số 13/HĐQT-TCPTNNL ngày 03/3/2020 của Người 
đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP 
về việc kiện toàn nhân sự Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - 
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Tổ chức cán 
bộ, Kế hoạch - Tài chính; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn nhân sự Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công 
ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) như sau: 
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1. Ông Nguyễn Công Trung - Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Tổ 
chức và phát triển nguồn nhân lực VNCC thay bà Nguyễn Thị Hồng Hiệp đã 
chuyển công tác: Thành viên Tổ giúp việc;  

2. Bà Đàm Thị Hải Yến - Chánh văn phòng VNCC thay bà Đỗ Ngọc 
Liên đã chuyển công tác: Thành viên Tổ giúp việc. 

 Điều 2. Ngoài các nhiệm vụ theo Quyết định số 1175/QĐ-BCĐ ngày 
23/9/2014 và Quyết định 1108/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2017 của Trưởng Ban Chỉ 
đạo cổ phần hoá Công ty mẹ  - VNCC, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ sau: 

1. Giúp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - VNCC tổ chức thực hiện 
việc quyết toán bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần tại 
Công ty mẹ - VNCC, đáp ứng tiến độ công việc theo yêu cầu và tuân thủ các quy 
định của pháp luật hiện hành; 

2. Làm việc theo kế hoạch và chỉ đạo trực tiếp của Tổ trưởng Tổ giúp việc 
Ban Chỉ đạo. Tổ trưởng  chịu trách nhiệm về hoạt động của Tổ, định kỳ báo cáo 
Ban Chỉ đạo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; 

3. Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - VNCC 
được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật; 

4. Được thay thế bổ sung khi thành viên đó chuyển công tác, nghỉ hưu. 
Tổng công ty có trách nhiệm cử bổ sung (nếu cần), đồng thời báo cáo bằng 
văn bản;  

5. Các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Các nội dung khác tại Quyết định số 1175/QĐ-BCĐ ngày 
23/9/2014 và Quyết định 1108/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2017 của Trưởng Ban Chỉ 
đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - VNCC không thay đổi. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Thành viên Ban Chỉ đạo, các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần 
hóa VNCC có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                               

- Như Điều 4; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Tổng công ty VNCC; 
- Các Vụ: KHTC, TCCB; 
- Lưu VT, QLDN (C03). 
 

TRƯỞNG BAN 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

Đã ký 
 
 

 
Bùi Phạm Khánh 
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