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Tổng giám đốc SCIC 
thăm và làm việc 
với Tập đoàn Temasek 
và một số đối tác 
Singapore
Singapore, 26 - 27/9/2011 – Nhận lời 
mời của Chủ tịch Tập đoàn đầu tư 
Temasek Holdings, đoàn công tác cấp 
cao Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh 
vốn nhà nước (SCIC) do Tổng giám 
đốc Lại Văn Đạo dẫn đầu đã đi thăm 
và làm việc với tập đoàn Temasek cùng 
một số công ty thành viên của tập đoàn 
tại Singapore từ ngày 26 đến 27/9/2011.

Đoàn công tác đã làm việc với Ông 
Dhanabalan, Chủ tịch Tập đoàn Temasek và 
một số quan chức cao cấp của Temasek phụ 
trách hoạt động đầu tư và theo dõi thị trường 
Việt Nam. Tại trụ sở Temasek, hai bên đã ký 
gia hạn Biên bản Ghi nhớ hợp tác với thời hạn 
2 năm. Nội dung chính của Biên bản Ghi nhớ 
hợp tác được xây dựng trên cơ sở Biên bản 
Ghi nhớ hợp tác mà SCIC đã ký với Temasek 
vào năm 2007, tập trung vào một số lĩnh vực 
hợp tác bao gồm chia sẻ kinh nghiệm, trợ giúp 
đào tạo và tìm kiếm cơ hội đầu tư chung.

Đoàn công tác đã có buổi tiếp xúc và 
làm việc với đại diện cấp cao của Công ty 
quản lý quỹ Fullerton (Fullerton Fund 
Management Company – FFMC), một 
công ty chuyên về quản lý quỹ và đầu tư  
tài chính do Temasek sở hữu 100% vốn.  

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao quyết định cho Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ

Lễ công bố Quyết định  
của Thủ tướng Chính phủ  
về việc cử Chủ tịch HĐTV SCIC
Phó Thủ Tướng Vũ Văn ninh Tới dự Và PháT biểu chỉ đạo (Trang 2)(Xem tiếp trang 2)
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Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011 – Tại 
trụ sở của SCIC đã diễn ra Lễ công bố 
quyết định số 1509/QĐ-TTg về việc cử 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công 
ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến dự 
và trao quyết định này cho Bộ trưởng Tài 
chính Vương Đình Huệ. Tham dự buổi lễ 
còn có đại diện Đảng bộ khối các doanh 
nghiệp Trung ương, Bộ Nội vụ, Hội đồng 
thành viên SCIC, Ban Giám đốc và toàn 
thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty.

Phát biểu với toàn thể lãnh đạo và nhân 
viên SCIC, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ 
đạo: Thời gian tới, Tổng công ty Đầu tư và 
kinh doanh vốn nhà nước cần tham gia vào 
một số dự án lớn, để thông qua đó khẳng 
định nâng cao vị thế, vai trò của Tổng công 
ty.  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong rằng 
cá nhân đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch, các 
đồng chí lãnh đạo TCT, tất cả các cán bộ, 
nhân viên ở từng vị trí của mình đoàn kết, 
nhất trí vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, khẳng 
định vị thế của Tổng công ty trong công 
cuộc đổi mới cơ chế đại diện chủ sở hữu vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài chính 
kiêm Chủ tịch HĐTV SCIC Vương Đình 

Huệ cảm ơn những thành quả đáng quý bước 
đầu mà các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm đã 
gây dựng cho SCIC. Theo Bộ trưởng, Chủ 
tịch, trong thời gian tới, Tổng công ty cần 
sớm có một Nghị định xứng tầm với quy mô 
hoạt động và vai trò quan trọng của Tổng 
công ty, tạo lập một khuôn khổ pháp lý rành 
mạch, đảm bảo tính thông thoáng, quyền tự 
chủ trong việc hoạch định chiến lược kinh 
doanh; đồng thời khuyến khích năng động, 
sáng tạo để có một thu nhập cho doanh 
nghiệp và người lao động xứng đáng và phù 
hợp với quy định của pháp luật”. 

Thay mặt cán bộ nhân viên Tổng công ty, 
đồng chí Lại Văn Đạo, Bí thư Đảng ủy, Thành 
viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty đã 
trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Văn 
Ninh trong gần 4 năm qua, mặc dù bận rất 
nhiều công việc, nhưng vẫn dành tối đa thời 
gian để chỉ đạo Tổng công ty tổ chức thực 
hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ giao phó; từng bước chuẩn hóa mô hình 
đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 
hướng tới sự nhất quán trong chủ trương, 
đường lối của Đảng và Chính phủ.

Thành tích của SCIC đạt được đã được 
Đảng và Nhà nước ghi nhận, đó là Kết 
luận số 78/KL-BCT ngày 26/7/2010 của 
Bộ Chính trị khẳng định mô hình, định 
hướng phát triển của SCIC và 5 năm thành 

lập, SCIC đã vinh dự được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Tổng công ty mong rằng, trong thời gian tới, 
sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo 
của đồng chí Phó Thủ tướng.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Lại Văn 
Đạo, thay mặt cho lãnh đạo, tập thể cán bộ, 
nhân viên SCIC, nhiệt liệt chúc mừng Bộ 
trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã được 
Thủ tướng Chính phủ cử giữ chức Chủ tịch 
HĐTV của Tổng công ty. Điều này thể hiện 
sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đối với sự phát triển của Tổng 
công ty và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế 
của Tổng công ty trong thời gian tới. Tổng 
công ty cũng tin tưởng rằng, đồng chí Vương 
Đình Huệ trên cương vị là Bộ trưởng Tài 
chính, kiêm Chủ tịch HĐTV SCIC sẽ tiếp 
tục lãnh đạo SCIC đạt được nhiều thành tích 
trong thời gian sắp tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó 
Thủ tướng và Bộ trưởng, trong thời gian tới, 
Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên 
SCIC cũng xin hứa đoàn kết phấn đấu, tiếp 
tục tổ chức triển khai Nghị định và Điều lệ 
về tổ chức hoạt động của Tổng công ty, khắc 
phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn 
thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 
2011 đã được HĐTV phê duyệt, xây dựng 
Tổng công ty ngày càng vững mạnh. n

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về việc cử Chủ tịch HĐTV SCIC
Phó Thủ Tướng Vũ Văn ninh Tới dự Và PháT biểu chỉ đạo

Đại diện đối tác đã giới thiệu về cơ cấu tổ 
chức, mô hình hoạt động, quy trình đầu tư 
và một số thông tin khác về FFMC. SCIC 
đánh giá cao các thông tin FFMC cung cấp 
và coi đó là nguồn tham khảo quan trọng 
cho việc thành lập Công ty đầu tư tài chính 
SCIC theo chủ trương đã được Hội đồng 
Thành viên SCIC phê duyệt.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn đầu tư bất 
động sản CapitaLand - tập đoàn bất động sản 
hàng đầu của Singapore và châu Á (Temasek 
hiện đang nắm giữ 39% vốn), lãnh đạo hai bên 

Tổng giám đốc SCIC  
thăm và làm việc với 
Tập đoàn Temasek và 
một số đối tác Singapore

cũng chia sẻ quan điểm về các cơ hội đầu tư BĐS 
ở Việt Nam, đặc biệt là đầu tư nhà ở cho người 
có thu nhập trung bình/thấp theo chủ trương 
khuyến khích đầu tư của Chính phủ Việt Nam. 

Cũng trong chuyến đi lần này, đoàn SCIC 
đã gặp và làm việc với đại diện Tập đoàn đầu 
tư & khai thác cảng Singapore (PSA) và đi 
thăm hạ tầng 1 cảng công-ten-nơ hiện đại 
nhất của Singapore nhằm tìm hiểu các kinh 

nghiệm đầu tư và vận hành cảng biển quốc 
tế, chuẩn bị cho việc tăng cường đầu tư vào 
các dự án cơ sở hạ tầng của SCIC. Ngoài ra, 
đoàn cũng có buổi làm việc với Công ty đầu 
tư chính phủ Singapore (GIC), một đơn vị 
được Chính phủ giao quản lý một phần dự 
trữ ngoại hối của Singapore. Hai bên đã thống 
nhất sẽ chia sẻ các cơ hội hợp tác giữa hai bên, 
đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. n

Ông Lại Văn Đạo, 
Tổng Giám đốc SCIC 
và Ông Dhanabalan, 
Chủ tịch Tập đoàn 
Temasek ký gia hạn 
Biên bản Ghi nhớ 
hợp tác giữa SCIC và 
Temasek Holdings, 
ngày 27/9/2011.

(Tiếp theo trang 1)
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SCIC tập huấn về chiến lược, quản trị  
doanh nghiệp cho toàn thể cán bộ, nhân viên

Ngày 23/9, tại Quảng Nam, Tổng công ty 
Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã tổ chức 
chương trình tập huấn cho toàn thể cán bộ, 
nhân viên TCT, với các nội dung: định hướng 
chiến lược của TCT; chia sẻ kinh nghiệm soát 
xét báo cáo tài chính và tập huấn về tinh thần 
làm việc và cống hiến.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Tổng giám đốc 
Lại Văn Đạo đánh giá những kết quả mà SCIC 
đạt được 5 năm qua; nhận định về những tồn 
tại cần giải quyết trong thời gian tới. Tổng 
giám đốc Lại Văn Đạo cho rằng: Thành quả 
bước đầu của Tổng công ty đã khẳng định chủ 
trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong 
quá trình đổi mới phương thức quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh 
sắp xếp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 
của DNNN. Kết quả đạt được là nhờ có sự 
quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự giám 
sát, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành 
và địa phương đặc biệt là của Bộ Tài chính 
trong các hoạt động của Tổng công ty. Có sự 
cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao trong 
cấp ủy Đảng, Hội đồng Thành viên, Ban điều 
hành của Tổng công ty, sự nỗ lực tập thể cán 
bộ, nhân viên Tổng công ty và hệ thống người 
đại diện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: 
Nhận thức của một số Bộ, ngành, địa phương, 
doanh nghiệp về chủ trương xác lập quyền đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tổng công 
ty còn chưa nhất quán, dẫn đến chậm hoặc 
chưa chuyển giao phần vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao 
về Tổng công ty; Mục tiêu tích tụ, tập trung 
vốn nhà nước để đầu tư vào các ngành, lĩnh 
vực quan trọng triển khai chưa được nhiều…; 

Tổng Giám đốc SCIC 
Lại Văn Đạo trao giải 
cho tập thể và 
cá nhân đoạt giải 
cuộc thi viết về SCIC 
nhân kỷ niệm 5 năm 
hoạt động.

Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Tổng 
công ty cũng còn nhiều điểm chưa phù hợp: 
cơ chế bán vốn nhà nước có những điểm bất 
cập như về bán vốn tại doanh nghiệp thua lỗ, 
doanh nghiệp sử dụng nhiều đất; cơ chế quản 
lý vốn nhà nước, cơ chế đại diện chủ sở hữu, 
lương thưởng và trách nhiệm của người đại 
diện; cơ chế tài chính của Tổng công ty với mô 
hình đặc thù còn chưa đầy đủ do áp dụng cơ 
chế chung đối với DN sản xuất, kinh doanh 
thông thường….

Để khắc phục những vấn đề còn tồn tại, 
Tổng giám đốc cho rằng: Cần có sự nhất quán 
về nhận thức đối với chủ trương, đường lối cải 
cách của Đảng và Nhà nước thông qua mô 
hình Tổng công ty; cần tiếp tục chuẩn hóa 
khuôn khổ pháp lý đồng bộ và theo kịp thực 
tế đối với hoạt động của Tổng công ty về thực 
hiện quyền và nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu 
nhà nước, cơ chế người đại diện, cơ chế bán 
vốn, đầu tư vốn, phân cấp trong quản lý đầu 
tư và các quy định liên quan khác. Bên cạnh 
đó, Tổng giám đốc cũng nhấn mạnh: Bản thân 
mỗi cán bộ, nhân viên Tổng công ty cần chủ 
động, sáng tạo; đồng thời tiếp tục tìm tòi, học 
hỏi và tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính 

phủ nhằm làm rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò 
của Tổng công ty trong quá trình sắp xếp, đổi 
mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
l Cũng trong khuôn khổ chương trình 

tập huấn, Đoàn thanh niên TCT cũng đã có 
những hoạt động tập huấn hoạt động nhóm 
cho các bạn đoàn viên, thanh niên TCT. Tổng 
công ty cũng phối hợp với Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm 
soát xét báo cáo tài chính và nghe chuyên gia 
nói chuyện về tinh thần làm việc và cống hiến.
l Nhân dịp này, Tổng công ty cũng tổ chức 

trao giải cuộc thi viết về SCIC nhân kỷ niệm 
5 năm hoạt động với mục tiêu xây dựng văn 
hoá doanh nghiệp SCIC; khuyến khích mọi 
cá nhân, tập thể phát huy khả năng sáng tạo, 
tinh thần tập thể để đóng góp ý kiến vào việc 
xây dựng và phát triển SCIC. Đồng thời, cuộc 
thi cũng là cơ hội để Tổng công ty tìm kiếm 
những cá nhân có năng lực, có tâm huyết và 
gắn bó với SCIC. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 
giải Nhì cho 2 tập thể là Ban Quản lý rủi ro và 
Chi nhánh phía Nam; Giải Ba cho Ban Chiến 
lược; Ban Tổ chức cán bộ và ông Trần Trung 
Kiên, Chuyên viên Ban Đầu tư 4 và 9 giải 
khuyến khích. n

Trong 9 tháng đầu năm 2011, tổng doanh 
thu của SCIC đạt 2.486 tỷ đồng, tương ứng 
82% kế hoạch; lợi nhuận thực hiện sau thuế là 
2.138 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch.

Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô, đặc biệt là 
thị trường chứng khoán có nhiều biến động 
không thuận lợi nhưng hoạt động bán vốn 
của Tổng công ty vẫn đạt được những kết quả 
khá tích cực. Tính đến 30/9/2011, Tổng công 
ty đã bán vốn nhà nước tại 75 doanh nghiệp 
(trong đó bán hết vốn nhà nước tại 71 doanh 
nghiệp), thu được 568 tỷ đồng trên giá trị sổ 
sách phần vốn nhà nước là 298 tỷ đồng. Trung 

bình, giá bán đạt 1,9 lần so với giá trị sổ sách. 
Doanh thu bán vốn ghi nhận là 270 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, Tổng công ty đã đẩy 
nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án đang thực 
hiện như: Dự án đường trục Bắc – Nam và Khu 
đô thị Hiệp Phước, Dự án Tháp Tài chính Hà 
Nội, Dự án Viện Đào tạo quản trị cao cấp, Dự 
án Bệnh viện quốc tế,…Mặt khác, Tổng công 
ty cũng xem xét một số cơ hội đầu tư mua trái 
phiếu DN và đầu tư vào các dự án lớn, quan 
trọng theo định hướng của Chính phủ. 

Hoạt động thu hồi công nợ cũng được 
SCIC triển khai tích cực trong thời gian qua.  

Chỉ tính riêng trong Quý 3/2011, Tổng công 
ty đã thu hồi được 1.103 tỷ đồng công nợ, 
lũy kế 9 tháng thu hồi được 6.974 tỷ đồng 
công nợ cổ tức và công nợ phải thu của Quỹ 
HTSXDN.

Trong Quý IV/2011, Tổng công ty sẽ 
tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định 
về chức năng và nhiệm vụ của Tổng công 
ty theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài 
chính; tiếp tục triển khai các hoạt động bán 
vốn, nâng cao hiệu quả quản trị DN, đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư phấn đấu hoàn thành 
vượt mức kế hoạch 2011. n

9 tháng đầu năm 2011, SCIC đạt trên 80% các chỉ tiêu kế hoạch tài chính
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Sẽ nâng tỷ lệ công chức được nâng lương 
trước thời hạn do làm việc xuất sắc từ 5% 
lên 10%. 

Để khuyến khích cán bộ, công chức, viên 
chức làm tốt việc công, đảm bảo những nhu 
cầu cơ bản của cuộc sống, Bộ Nội vụ dự kiến 
đổi mới chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch.

Nếu giữ bảng lương như hiện nay thì cứ sau 
mỗi khoảng thời gian xếp lương ở ngạch (loại A 
và B: 3 năm, loại C và D: 2 năm) và hoàn thành 
nhiệm vụ được giao thì nâng 1 bậc lương.

Nếu thiết kế bảng lương theo phương 

án mỗi ngạch có 1 bậc lương thì cứ sau mỗi 
khoảng thời gian xếp lương ở ngạch (3 năm 
với loại A, B, C và 2 năm với loại D) và hoàn 
thành nhiệm vụ thì được hưởng thêm 5% 
mức lương hiện hưởng.

Sẽ sửa đổi thời gian nâng lương trước 1 
năm khi thông báo nghỉ hưu.

Nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức được nâng lương do hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ lên từ 5% thành 10%. 
Từ đó tạo điều kiện cho họ lập nhiều 
thành tích, khuyến khích những người 

có tài được nâng lương nhanh.
Đặc biệt, thời gian cán bộ, công chức nữ 

mang thai và nghỉ thai sản sẽ được điều chỉnh 
và quy định theo pháp luật và luật bảo hiểm xã 
hội (dự kiến sửa đổi từ 4 tháng lên 6 tháng). 
Thời gian đó được tính là thời gian hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, sẽ được cộng với thành tích 
trong thời gian giữ bậc còn lại để ưu tiên xét 
nâng bậctrước thời hạn.

Đánh giá về điều chỉnh này, TS Nguyễn 
Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa 
học Lao động và Xã hội cho rằng: “Đây là 
phương án đổi mới mang đậm tính nhân văn 
của những người quân tử”. n Nguồn: VTC News

Công chức có tài sẽ được nâng lương nhanh, nhiều

Ngày 16/9/2011, Bộ Lao động, thương 
binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 
23/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn 
thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với 
người lao động làm việc ở công ty, doanh 
nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá 
nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn 
lao động. 

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư 
là người làm việc theo Hợp đồng lao động 
tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2003 của Chính phủ và viên 
chức hưởng lương trong các Doanh nghiệp, 
bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ 
tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, 
Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế 
toán trưởng, Kiểm soát viên và những người 
làm công tác quản lý khác hưởng lương.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 
01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 như 
sau: mức 2.000.000 đồng/người/tháng áp 
dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 
địa bàn vùng I; mức 1.780.000 đồng/người/
tháng áp dụng trên địa bàn thuộc vùng II; 
mức 1.550.000 đồng/người/tháng áp dụng 
trên địa bàn thuộc vùng III; mức 1.400.000 
đồng/người/tháng áp dụng trên các địa bàn 
thuộc vùng IV. Đây là mức thấp nhất làm căn 
cứ để xây dựng thang lương, bảng lương, điều 
chỉnh các mức lương của người lao động.

Bên cạnh đó, khi áp dụng quy định tại 
Thông tư này, Doanh nghiệp không được 
xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương 
khi người lao động làm thêm giờ, làm việc 
vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm 
việc trong điều kiện lao động nặng nhọc 
độc hại.

Địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách 
thì tạm thời thực hiện theo mức lương tối 
thiểu vùng đối với địa bàn trước khi thay đổi 

tên hoặc chia tách; trường hợp địa bàn được 
thành lập mới từ các địa bàn có mức lương 
tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức 
lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức 
lương tối thiểu vùng cao nhất; trường hợp 
thành lập thành phố trực thuộc tỉnh thì một 
địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì 
thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng 
đối với địa bàn vùng III.

Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn 
liền nhau có mức lương tối thiểu vùng khác 
nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng 
theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao 
nhất; doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt 
động ở địa bàn nào, thực hiện lương tối thiểu 

vùng theo địa bàn đó. Khu công nghiệp, khu 
chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương 
tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp 
hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế 
xuất đó thực hiện mức lương tối thiểu vùng 
theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng 
cao nhất; trường hợp khu công nghiệp, khu 
chế xuất có các phân khu nằm trên các địa 
bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau 
thì doanh nghiệp hoạt động trong phân khu 
nằm trên địa bàn nào, thực hiện mức lương 
tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
31/10/2011, thay thế Thông tư số 36/2010/
TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010.  n

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 
làm việc ở công ty, doanh nghiệp,…
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Luật hiện hành quy định 
như thế nào?

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, với các 
vấn đề lớn của công ty như tổ chức lại công 
ty (bao gồm việc chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập), bán công ty, chuyển đổi loại hình 
công ty, nếu điều lệ công ty không quy định 
khác, thì phải được ít nhất 75% số cổ phần 
phổ thông có quyền biểu quyết thông qua 
tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty. 
Do vậy, để kiểm soát và chi phối công ty, 
các cổ đông lớn phải nắm ít nhất là 75% cổ 
phần phổ thông.

Theo quy định của Luật Chứng khoán, 
khi một cổ đông dự định nắm giữ từ 25% 
cổ phần phổ thông, hoặc đã nắm giữ 25% 
cổ phần phổ thông mà mua tiếp cổ phần 
dẫn đến việc sở hữu từ 51%, 65% và 75% 
cổ phần phổ thông thì phải chào mua công 
khai. Thông thường các cổ đông lớn thu 
gom một cách gián tiếp nhằm sở hữu số 
cổ phần mục tiêu đã đặt ra, để sau đó có 
thể dễ dàng thực hiện thủ tục chào mua 
công khai.

Một khi nắm giữ 75% cổ phần phổ thông 
có quyền biểu quyết trong công ty, cổ đông 
này sẽ chi phối vận mệnh của công ty. Tuy 
nhiên, việc chi phối này vẫn bị hạn chế 
bởi điều 120 và điều 118 của Luật Doanh 
nghiệp 2005 về các giao dịch đối với người 
có liên quan. Theo đó, người có liên quan 
không có quyền biểu quyết đối với các giao 
dịch này, chẳng hạn việc bỏ phiếu mua 
công ty, sáp nhập hoặc hợp nhất công ty với 
chính công ty là cổ đông lớn đó.

Nếu không “lách luật”, thì theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp 2005 các giao dịch 
này sẽ khó thực hiện, vì lúc bấy giờ quyền 
biểu quyết giao dịch sẽ thuộc về cổ đông 
thiểu số, và mục tiêu thâu tóm của cổ đông 
lớn không thể thực hiện được.

Luật pháp ở các nước khác
Nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông lớn 

đồng thời đảm bảo sự công bằng cho cổ 
đông thiểu số đối với tình trạng thâu tóm 
của cổ đông lớn như đề cập ở trên, các nước 
có nền luật pháp phát triển đã thiết lập các 
quy định pháp lý rõ ràng và minh bạch để 
điều chỉnh hành vi này.

Theo đó, luật pháp ở các nước Anh, Mỹ, 
Thụy Sỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản 
quy định quyền loại bỏ cổ đông nhỏ ra 
khỏi công ty là quyền đương nhiên của cổ 
đông lớn, khi cổ đông lớn sở hữu từ 90% 
hoặc 95% (tùy từng nước, nhưng tối thiểu 
là 90%) cổ phần phổ thông có quyền biểu 
quyết, và ý kiến của cổ đông thiểu số về việc 
này là không cần thiết.

Theo đó, cổ đông lớn triệu tập cuộc họp 
đại hội đồng cổ đông để bỏ phiếu loại bỏ 
cổ đông thiểu số ra khỏi công ty, hoặc hội 
đồng quản trị nơi cổ đông lớn nắm quyền 
kiểm soát sẽ thông qua việc mua lại cổ 
phần của các cổ đông thiểu số, và cổ đông 
lớn bồi thường cho cổ đông thiểu số bằng 
tiền mặt hoặc là bằng chính cổ phần của 
cổ đông lớn. Luật ở các nước này bảo vệ 
cổ đông nhỏ bằng việc trao quyền cho các 
cổ đông thiểu số yêu cầu tòa án thẩm định 

lại tính công bằng của giao dịch. Thông 
thường, tòa án sẽ xem xét giao dịch thâu 
tóm này qua hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là 
tiến trình thâu tóm này có hợp pháp và 
công bằng hay không, qua việc bỏ phiếu 
và quyền sở hữu của cổ đông lớn, kể cả ý 
kiến của cổ đông thiểu số (nếu có). Yếu tố 
thứ hai là xem xét giá thế nào được xem là 
công bằng và hợp lý.

Tùy theo kinh nghiệm và nhận định 
của từng thẩm phán thụ lý vụ việc, đã nảy 
sinh nhiều tranh cãi xoay quanh việc thẩm 
định giá như thế nào được xem là hợp lý. 
Đối với một số thẩm phán, ngày hội đồng 
quản trị công ty, hoặc đại hội đồng cổ đông 
quyết định mua lại cổ phần phổ thông của 
cổ đông thiểu số sẽ được xem là ngày xác 
định giá hợp lý, theo đó giá hợp lý là giá giao 
dịch niêm yết vào cuối ngày tại các sở giao 
dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch 
chứng khoán.

Tuy nhiên, có nhiều thẩm phán không 
đồng ý và không theo cách thức nêu trên 
vì cho rằng, giá xác định vào ngày giao dịch 
tại các sở giao dịch và trung tâm giao dịch 
thường bị ảnh hưởng yếu tố thị trường và 
tâm lý của nhà đầu tư, do vậy giá đó không 
phản ảnh đúng giá trị thật của cổ phần. Vì 
vậy cách mà các thẩm phán sử dụng nhiều 
nhất là đánh giá lại chỉ số P/E (giá thu nhập 
trên mỗi cổ phần), giá trị ròng của công ty, 
giá dự kiến trong tương lai của mỗi cổ phiếu 
và tiềm năng phát triển của công ty, giá trị 
thương hiệu...

Quay lại với thực tiễn tại Việt Nam, nếu 
Luật Doanh nghiệp 2005 bổ sung quyền 
loại bỏ các cổ đông thiểu số của cổ đông lớn 
như luật pháp của các nước khác, thì vấn đề 
đặt ra là các tòa án kinh tế ở ta, đã có thẩm 
phán có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp 
vụ và năng lực để thẩm định và đánh giá 
được tính công bằng và hợp lý của các giao 
dịch thâu tóm đó hay không? n 

Nguồn: TBKTSG

Khi thị trường chứng khoán đi xuống, giá cổ phiếu còn rẻ 
hơn giá rau muống, thì nhiều nhà đầu tư trong và ngoài 
nước đang ngấp nghé thâu tóm những công ty đại chúng 
kinh doanh tốt với giá rẻ. Nhận thấy xu thế đó, cổ đông 
lớn trong các công ty này quyết giành lấy quyền kiểm 
soát trước khi các nhà đầu tư ở ngoài chen chân vào công 
ty bằng cách thu gom số lượng cổ phần ở mức có thể kiểm 
soát được công ty.

Loại bỏ cổ đông nhỏ để thâu tóm công ty 

l Thủ tướng kết luận về điều hành giá 
xăng dầu: Việc điều hành giá bán lẻ xăng 
dầu trong thời gian tới phải tiếp tục thực 
hiện nghiêm, theo đúng các quy định tại 
Nghị định này. Các yếu tố hình thành giá, 
chi phí và kết quả kinh doanh phải được 
công bố công khai, rõ ràng. Đó là nội 
dung chính tại kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ tại cuộc họp về tình hình 
thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-
CP trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, 

vừa được văn phòng Chính phủ ban hành 
ngày 29/9.
Thủ tướng cũng yêu cầu việc điều hành 
giá bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới phải 
tiếp tục thực hiện nghiêm, theo đúng các 
quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-
CP; các yếu tố hình thành giá, chi phí và 
kết quả kinh doanh phải được công bố, 
công khai rõ ràng.

l Gần đây, thị trường bất động sản ở phân 

khúc nhà chung cư chứng kiến nhiều sự 
việc lùm xùm, chủ yếu liên quan đến các 
chủ đầu tư dự án. Đây hầu hết đều là các 
doanh nghiệp bất động sản có vốn hàng 
trăm tỷ đồng, nhưng xem ra cách làm ăn 
vẫn còn mang nặng tính chụp giựt.
Cũng không loại trừ khả năng nhiều doanh 
nghiệp đang gặp khó khăn do không lường 
trước được các biến động kinh tế vĩ mô bất 
lợi, lãi suất tăng cao… và quay sang “trở 
mặt” khách hàng khi đuối sức.  n

điểm Tin
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 
9/2011 tăng 0,82% so với tháng 8, GDP 9 
tháng đầu năm 2011 tăng 5,76% so với cùng 
kỳ, nhập siêu 9 tháng 6,84 tỷ USD...là tâm 
điểm kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2011. 

CPI cả nước tháng 9/2011 tăng 0,82% so 
với tháng 8. Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số CPI tăng lần 
lượt là 0,2% và 0,88%.

Khá nhiều nhóm hàng tăng giá mạnh 
những tháng trước đã có dấu hiệu hạ nhiệt. 
Chỉ số giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 
9 tăng nhẹ 0,28% so với tháng 8. Chỉ số giá 
thuộc nhóm giáo dục tăng mạnh 8,62% so 
với tháng 8. Đây là nhóm có mức tăng mạnh 
nhất trong tháng này và là nhân tố ‘đẩy’ chỉ số 
giá tăng 0,82% trong khi hầu hết các nhóm 
đều chỉ tăng nhẹ và 2 nhóm giảm.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 
tháng năm 2011 ước tính tăng 5,76% so với 
cùng kỳ năm 2010. Trong đó, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39; khu vực 
công nghiệp và xây dựng tăng 6,62%; khu vực 
dịch vụ tăng 6,24%. GDP 9 tháng đầu năm 
tính theo giá thực tế đạt 1.710.214 tỷ đồng.

Nhập siêu 1 tỷ USD tháng 9 đưa nhập 
siêu 9 tháng lên 6,84 tỷ USD, bằng 9,77% 
tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng. Nhập siêu 
hàng hóa 9 tháng năm 2010 là 8,6 tỷ USD. 
Như vậy, nhập siêu 9 tháng đầu năm 2011 
giảm 20,46% so với cùng kỳ năm 2010.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 
ước tính đạt 8,3 tỷ USD, giảm 10,2% so với 
tháng trước và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 
2010. Tính chung chín tháng năm 2011, kim 
ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 70 tỷ USD, 
tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 
9/2011 ước tính đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6% 
so với tháng trước và tăng 31% so với cùng kỳ 
năm trước. Tính chung chín tháng năm 2011, 
kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 76,9 tỷ 
USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2011 ước 
tính đạt 1392,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so 
với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá 
thì tăng 3,9%. Trong đó, kinh doanh thương 
nghiệp đạt 1101,8 nghìn tỷ đồng tăng 23,1% 
so với cùng kỳ năm 2010; khách sạn, nhà 
hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng tăng 21,9%; dịch 
vụ đạt 125,4 nghìn tỷ đồng tăng 22,2%; du 
lịch đạt 13,7 nghìn tỷ đồng tăng 16,6%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 
9/2011 tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 
12% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số sản 
xuất công nghiệp chín tháng năm nay tăng 
7,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 
Công nghiệp khai thác mỏ tăng 0,8%; công 
nghiệp chế biến tăng 10,7%; sản xuất, phân 
phối điện, ga, nước tăng 9,6%. 

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/9/2011 
của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
giảm 5,5% so với cùng thời điểm năm trước. 
Trong đó, các ngành có chỉ số tồn kho giảm 
mạnh là: Sản xuất thuốc lá, thuốc lào giảm 17%; 
sản xuất bơ sữa giảm 18,2%; sản xuất bột giấy, 
giấy và bìa giảm 22%; sản xuất các sản phẩm 
từ kim loại đúc sẵn giảm 26,6%; sản xuất xe có 
động cơ giảm 27,7%; sản xuất thuốc, hóa dược 
và dược liệu giảm 30%. Một số ngành có chỉ số 
tồn kho tăng cao là: Sản xuất xi măng, vôi, vữa 
tăng 59,6%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 50,4%; 
sản xuất bia và mạch nha tăng 43,7%; sản xuất 
thức ăn gia súc tăng 39,6%; sản xuất đồ uống 
không cồn tăng 35,4%; sản xuất cáp điện và dây 
điện có bọc cách điện tăng 30,9%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
(FDI) từ đầu năm đến 22/9/2011 đạt 9903,5 
triệu USD, bằng 72,1% cùng kỳ năm 2010, 
bao gồm: Vốn đăng ký 8237,8 triệu USD của 
675 dự án được cấp phép mới (giảm 31,5% 
về vốn và giảm 29,6% về số dự án so với cùng 
kỳ năm trước); Vốn đăng ký bổ sung 1665,7 
triệu USD của 178 lượt dự án được cấp phép 
từ các năm trước. Vốn FDI thực hiện 9 tháng 
năm 2011 ước tính đạt 8,2 tỷ USD, tăng 1,9% 
so với cùng kỳ năm trước. n Nguồn: tổng hợp

Các chỉ số vĩ mô cơ bản 9 tháng đầu năm 2011

các chỉ số Vĩ mô cơ bảN 9 tháNg (tăng/ giảm) so với cùng kỳ năm 2010 (%)Xuất khẩu gạo 
tăng 25,6% về giá trị 

 Theo báo cáo của Trung tâm Tin học và 
Thống kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn), 9 tháng đầu năm 2011, VN đã 
xuất khẩu 750 ngàn tấn gạo, nâng tổng lượng 
gạo đã xuất từ đầu năm đến nay lên 6,2 triệu 
tấn, kim ngạch thu về đạt 3,1 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm trước xuất khẩu gạo 
đã tăng 17,4% về lượng và 25,6% về giá trị. 
Giá gạo bình quân trong 8 tháng cũng tăng 
5,3% so với cùng kỳ năm trước khi đạt mức 
495 USD/tấn.

Thời gian qua, thị trường Indonesia tiếp 
tục có sự tăng trưởng mạnh, vượt Philippines 
trở thành thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của 
VN. Philippines đành phải xếp vị trí thứ hai 
do lượng nhập khẩu giảm gần 39% và giá trị 
nhập khẩu chỉ bằng ½ năm 2010. Các thị 
trường khác như Malaysia, Trung Quốc tăng 
tương ứng 2 và hơn 3 lần về giá trị so với cùng 
kỳ năm trước.

Thương lái Trung Quốc  
lại tăng thu gom nông sản

 Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, 
trong thời gian này, hàng chục doanh nghiệp 
Trung Quốc (TQ) rất năng nổ tìm đối tác 
VN để xúc tiến các hợp đồng nhập khẩu 
nông sản như sắn lát, sắn củ khô, khoai lang, 
lạc nhân, các loại đỗ và vừng.

Đây là các mặt hàng doanh nghiệp TQ 
gia tăng nhập khẩu để chế biến các loại sản 
phẩm thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch và 
Nguyên đán 2012. Nguồn sắn lát và sắn củ 
khô xuất khẩu của Việt Nam hiện đang rất 
khan hiếm, vì vậy các doanh nghiệp TQ đã 
tăng giá giao dịch 10 – 15% để hút hàng.

Mặt hàng khoai lang, một số doanh 
nghiệp Trung Quốc đã sử dụng hộ chiếu 
nhập cảnh, tiếp cận các vùng trồng khoai 
lang ở vùng đông bắc để trực tiếp thu mua và 
vận chuyển về TQ qua cửa khẩu Móng Cái.

Theo thống kê của cơ quan quản lý cửa 
khẩu, sản lượng khoai lang các doanh nghiệp 
TQ trực tiếp mua để chuyển về nước khoảng 
200 tấn/tuần. Đối tác cũng đẩy tăng giá lạc 
nhân và các loại đậu đỗ, vừng thêm 6 - 10% 
so với hồi tháng 8 để hút hàng.  n

c.PhươNg



“Đây là lần đầu tiên Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư có báo cáo về số doanh nghiệp giải thể”, 
bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ 
ngày 26/9, một lãnh đạo cấp vụ của bộ này 
khẳng định với báo chí.

Con số từ báo cáo của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư cung cấp tại buổi họp cho thấy, trong 
9 tháng năm 2011, đã có khoảng 4,7 nghìn 
doanh nghiệp giải thể với tổng số vốn đăng 
ký kinh doanh khoảng 34 nghìn tỷ đồng.

Thông tin này được đề cập trong bối cảnh 
tình hình sản xuất đang rất khó khăn. Theo 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP 9 
tháng năm 2011 chỉ đạt 5,76% so với cùng kỳ 
năm ngoái, thấp hơn con số tương ứng của 
năm 2010 (6,25%).

Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ, trong buổi họp báo 
ngày hôm qua cũng cho biết, lạm phát dù có 
hạ nhiệt nhưng vẫn đang ở mức cao khiến lãi 
suất khó hạ nhanh. “Rất ít người vay được ở 
mức dưới 17%/năm”, ông cho biết.

Cũng theo đại diện Chính phủ, do tác động 
từ tình hình thế giới và chính sách tài khóa, 
tiền tệ chặt chẽ, sản xuất đang gặp phải những 
khó khăn nhất định, tồn kho tăng cao... 

Cùng thời gian này, nhiều tiếng than khó 
cũng được phát từ phía doanh nghiệp, kêu gọi 
Chính phủ có những điều chỉnh nới lỏng.

Thực tế là con số doanh nghiệp giải thể như 
đề cập ở trên là rất thấp. Cũng báo cáo của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2011, 
cả nước có khoảng 57,8 nghìn doanh nghiệp 
đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 
ước đạt trên 363,7 nghìn tỷ đồng. 

Tuy con số về doanh nghiệp đăng ký mới 
và dự kiến vốn cho kinh doanh kể trên có 
giảm tương ứng khoảng 7,8% và 4% so với 
cùng kỳ năm 2010, nhưng so với số doanh 
nghiệp giải thể, dường như khó khăn không 
phải quá lớn.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), trong một lần trò chuyện với báo 

chí cho biết, thu thập ý kiến của các hiệp hội 
cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp phải ngừng hoạt 
động là không nhiều.

Một vị chuyên gia kinh tế cũng cho biết, 
trong khoảng 20 năm thực hiện Luật Doanh 
nghiệp, tỷ lệ công ty “chết” đi là quá ít. Điều 
này được cho rằng nền kinh tế chưa có năng 
lực cạnh tranh cao…

Cũng trong thời gian gần đây, nhiều tổ 
chức quốc tế đã cảnh báo về hậu quả của 
chính sách nới lỏng quá sớm đối với Việt 
Nam. Tại buổi họp báo công bố báo cáo cập 
nhật triển vọng phát triển châu Á 2011, Giám 
đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại 
Việt Nam, ông Tomoyuki Kimura nêu quan 
điểm, vẫn còn quá sớm để Việt Nam có thể 
nới lỏng các chính sách kinh tế vĩ mô, bởi lạm 
phát tính theo năm vẫn ở mức trên 20%. 

Vì này cho rằng, việc nới lỏng chính sách 
quá sớm có thể làm giảm hiệu quả những nỗ 
lực ổn định kinh tế vĩ mô, gây mất niềm tin 
của doanh nghiệp và người dân vào đồng 
Việt Nam, và tạo ra sức ép sụt giảm dự trữ 
ngoại tệ...

Bộ trưởng Vũ Đức Đam trong buổi họp 
báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 cũng cho 
biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của Chính phủ các năm tới là tái cấu trúc 
doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhà 
nước và ngoài nhà nước.  n

Nguồn: VnEconomy
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Thấy gì từ con số 4,7 nghìn 
doanh nghiệp giải thể? 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2011 chỉ đạt 5,76% so với 
cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn con số tương ứng của năm 2010 (6,25%). 

“Kết quả thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí vẫn thấp so với yêu cầu” là 
nhận định của Chính phủ, tại báo cáo 
ngày 27/9 về tình hình và kết quả thực 
hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí năm 2011.

Trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà 
nước, báo cáo cho biết, 8 tháng đầu năm 
2011, hệ thống kho bạc Nhà nước đã phát 
hiện trên 28.900 khoản chi của 15.000 đơn 
vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ 
quy định và đã yêu cầu bổ sung các thủ tục 
cần thiết. Từ chối chưa thanh toán số tiền 
khoảng trên 239 tỷ đồng chi không đúng chế 
độ quy định.

Chính phủ nhìn nhận, việc mua sắm và 
sử dụng xe ôtô công vượt tiêu chuẩn chế độ, 
định mức đã cơ bản được khắc phục. 1.081,4 
tỷ đồng là tổng kinh phí đã thực hiện tạm 
dừng mua sắm, trang bị mới ôtô, điều hòa 
nhiệt độ, thiết bị văn phòng…

Ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, báo 
cáo cho hay tổng số vốn đầu tư các bộ ngành 
địa phương ngừng khởi công mới, cắt giảm, 

giãn tiến độ điều chuyển là 9.452 tỷ đồng.
Tính đến hết tháng 6/2011, qua thẩm tra, 

phê duyệt quyết toán 18.030 dự án đã hoàn 
thành trong cả nước, đã cắt giảm các khoản 
chi phí sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ góp 
phần tiết kiệm vốn ngân sách 465,2 tỷ đồng.

Cũng góp phần tiết kiệm chi tiêu công, số 
tiền thu được do bán nhà sở hữu nhà nước, 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất là 24.812 tỷ đồng…

Đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân 
dân, báo cáo viết: “người tiêu dùng Việt Nam 
đang có xu hướng tiêu dùng các sản phẩm 
hàng Việt Nam chất lượng cao thay vì tiêu 
dùng các sản phẩm ngoại nhập như trước 
đây”. Tuy nhiên, đã không có con số nào 
được đưa ra cùng với nhận định này.

Theo Chính phủ, công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong năm nay đã đạt 
được những kết quả nhất định, góp phần 
tích cực vào việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, 
kiềm chế lạm phát.

Tuy vậy, kết quả thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí vẫn thấp so với yêu cầu. Tình trạng 
lãng phí trong một số lĩnh vực như đầu tư xây 
dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, tài 
nguyên thiên nhiên chậm được khắc phục…

Nguyên nhân được chỉ ra tại báo cáo, 
một phần do bối cảnh trong nước và thế giới 
cũng như những hạn chế của hệ thống cơ 
chế chính sách và các định mức tiêu chuẩn 
chế độ. Bên cạnh đó việc tổ chức thực hiện 
chương trình hành động thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí có nơi còn mang tính 
hình thức, hiệu quả chưa cao...  n

Chính phủ chưa hài lòng về kết quả thực hành tiết kiệm

Chính phủ nhìn nhận, việc mua sắm và sử dụng xe 
ôtô công vượt tiêu chuẩn chế độ, định mức đã cơ bản 
được khắc phục.
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Thưa ông, quy mô TTCK còn nhỏ, chất 
lượng hàng hoá chưa cao có phải đang 
là những trở ngại chính khiến các tập 
đoàn lớn của Mỹ chưa đưa ra kế hoạch 
giải ngân cụ thể?

TS. Lê Xuân Nghĩa: Đúng vậy. Các 
NĐT hỏi tôi và một lãnh đạo Sở GDCK Hà 
Nội rằng, ngay bây giờ họ muốn mua một 
lượng cổ phiếu đang niêm yết trị giá 50 triệu 
USD trong một phiên giao dịch và sau đó 
khi muốn thoái vốn thì có thể tiến hành dễ 
dàng cũng trong một phiên giao dịch được 
không? 

Chúng tôi trả lời, với quy mô và tính 
thanh khoản của TTCK Việt Nam hiện tại, 
cả hai mong muốn, nhất là yêu cầu thứ hai rất 
khó được đáp ứng. 

Các NĐT không ngạc nhiên với câu trả 
lời của chúng tôi, bởi qua trực tiếp khảo sát 
cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu đang niêm 
yết trên TTCK Việt Nam, họ không tìm thấy 
cơ hội đầu tư nào hiện hữu, bởi quy mô của 
TTCK hiện tại chẳng khác nào “chợ cóc”, 
hàng hoá tuy nhiều nhưng chất lượng không 
cao.

Vậy các NĐT kỳ vọng gì về cơ hội đầu 
tư vào Việt Nam trong thời gian tới, 
thưa ông?

Theo nhận định của các NĐT, việc cải 
thiện quy mô, thanh khoản, cũng như chất 
lượng hàng hoá cho TTCK không thể làm 
trong một sớm một chiều. 

Bởi vậy, họ gần như từ bỏ ý định giải ngân 
vào các cổ phiếu đang niêm yết, mà hy vọng 

tiến trình cổ phần hóa DNNN sẽ được thúc 
đẩy mạnh mẽ hơn ngay từ đầu năm 2012 để 
tìm kiếm cơ hội giải ngân vào các tập đoàn, 
tổng công ty quy mô lớn, giá trị thương 
quyền cao trong các lĩnh vực: hàng không, 
viễn thông, khai khoáng...

Tuy nhiên, nếu Nhà nước chỉ bán số 
lượng cổ phần ra bên ngoài không đáng kể, 
khoảng 5 - 10%, thì họ cũng sẽ từ bỏ dự định 
giải ngân vào Việt Nam. 

Bởi lẽ, tỷ lệ quá thấp này vừa không làm 
thay đổi cách thức và hiệu quả kinh doanh 
của các DN lớn sau cổ phần hóa, mà còn 
khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro với khoản 
đầu tư vào các công ty cổ phần có tỷ lệ vốn 
do Nhà nước nắm giữ quá cao.

Vậy theo ông, các NĐT muốn Việt Nam 
mở “room” cổ phần hóa với tỷ lệ nào?

Tuỳ theo quy mô và ngành nghề hoạt 
động của các tập đoàn, tổng công ty mà 
họ muốn tỷ lệ cổ phần lần đầu bán ra công 
chúng (IPO) hoặc bán cho NĐT chiến lược 
nước ngoài ít nhất cũng phải 30 - 40% thì họ 
mới lên kế hoạch giải ngân cụ thể. 

Việc mở room này không chỉ áp dụng đối 
với NĐT nước ngoài, mà cả cho khu vực tư 
nhân trong nước, bởi đây là tín hiệu cải cách 
DNNN bắt đầu đi vào thực chất, chứ không 
phải vẫn còn hình thức như hiện nay, khi tỷ 
lệ cổ phần đưa ra IPO nhỏ giọt.

Các NĐT cũng mong đợi việc cổ phần 
hóa các tập đoàn, tổng công ty lớn sắp tới 
phải gắn với niêm yết trên TTCK, nhằm tăng 
sức ép về tính minh bạch trong hoạt động 

của các DNNN. 
Qua đó, tạo bước đột phá về quản trị DN, 

chứ không phải cổ phần hóa xong vẫn tồn tại 
tình trạng “bình mới, rượu cũ” như thời gian 
qua. Việc cải cách DNNN cần chú trọng yêu 
cầu DN áp dụng các chuẩn mực quốc tế về 
quản trị công ty, định hướng cạnh tranh quốc 
tế là chủ yếu và xoá bỏ dần các can thiệp về 
giá, cũng như tình trạng độc quyền. 

Nếu tiến trình cổ phần hóa không được 
đẩy nhanh theo định hướng trên, thì Việt 
Nam dễ đánh mất cơ hội thu hút dòng vốn 
đầu tư nước ngoài lớn trong bối cảnh nhiều 
dự báo cho thấy, kinh tế Mỹ và châu Âu sẽ 
phục hồi mạnh vào năm 2014.

Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ 
trưởng Bộ Thương mại, thành viên Hội đồng 
Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia 
cho biết: ông đã trực tiếp gửi kiến nghị lên 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
rằng, việc IPO tại mấy tổng công ty vừa rồi 
chỉ bán cổ phần ra bên ngoài với tỷ lệ 5 - 10 
% chẳng mang lại ý nghĩa gì đáng kể về cải 
cách DNNN, không tạo được hàng hoá có 
chất lượng cho TTCK.

Cổ phần hóa kiểu này sẽ khó tạo ra thay 
đổi về chất trong hoạt động quản trị, điều 
hành của các DNNN, nên khó nâng cao 
hiệu quả hoạt động. Nếu tình trạng này 
không sớm được khắc phục, cùng với TTCK 
không được quan tâm phát triển mạnh mẽ 
hơn để tăng quy mô và thanh khoản, thì rất 
khó hấp thụ các khoản đầu tư lớn của NĐT 
nước ngoài.  n

Nguồn: ĐTCK

Nguy cơ đánh mất cơ hội thu hút vốn ngoại
“38 tập đoàn và 9 quỹ đầu tư lớn nhất 
của Mỹ, trong đó có nhiều NĐT lần đầu 
tiên đến Việt Nam do JP Morgan dẫn đầu 
vừa kết thúc đợt tìm kiếm cơ hội đầu tư 
vào TTCK Việt Nam, đã thốt lên rằng, với 
quy mô và chất lượng hàng hoá của TTCK 
hiện tại, họ không có cơ hội đầu tư vào 
Việt Nam. Nếu những hạn chế này không 
sớm được khắc phục, chúng ta sẽ đánh 
mất cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy 
mô lớn”.
TS Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban 
Giám sát tài chính quốc gia chia sẻ như 
vậy, sau khi trực tiếp tham gia giới thiệu 
cơ hội đầu tư vào TTCK Việt Nam đến các 
NĐT hàng đầu thế giới.
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Xu hướng thị trường dùng khí đốt tự nhiên 
làm nguồn nhiên liệu cho phương tiện đang 
ngày càng phổ biến trên thế giới. Các dịch vụ 
cung cấp khí đốt tự nhiên được nhận định là sẽ 
phát triển rộng rãi tại Mỹ và Canađa. Tại Bắc 
Mỹ, Công ty Nhiên liệu và Năng lượng sạch 
là nhà cung cấp chủ yếu nhiên liệu khí đốt tự 
nhiên cho hoạt động giao thông vận tải.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khí 
thiên nhiên nén (Compressed Natural Gas – 
CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (Liquefied 
Natural Gas – LNG). 3 tổ chức đầu tư, trong 
đó có Temasek, đã thỏa thuận đầu tư 150 
triệu US$ vào công ty thông qua hình thức 
trái phiếu chuyển đổi 7,5% đáo hạn vào năm 

2016. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 
cổ phiếu phổ thông với giá 15US$/cổ phiếu. 
1 nhà đầu tư lớn khác trong thương vụ này 
là RRJ Capital được thành lập bởi Richard 
Ong. Vào tháng 4 năm nay, Temesek đã hợp 
tác với RRJ Capital trong 1 thương vụ mua 
cổ phần chi phối tại Frac Tech Holdings.

“Vụ đầu tư này của Temasek, Seatown 
and RRJ thể hiện sự tin tưởng của họ vào cơ 
hội cung cấp khí đốt thiên nhiên cho giao 
thông vận tại cũng như vị trí tiên phong của 
Tập đoàn Năng lượng sạch trong việc phát 
triển phân khúc thị trường này,” ông Andrew 
J. Littlefair, Chủ tịch và TGĐ của Tập đoàn 
Năng lượng sạch phát biểu.  n

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
nhận định nhờ mức tăng trưởng cao, các nền 
kinh tế mới nổi ở Châu Á sẽ tiếp thục thu hút 
giới đầu tư nước ngoài sau cuộc khủng hoảng 
trên thị trường chứng khoán hiện nay. 

Quan điểm này được người đứng đầu văn 
phòng hội nhập kinh tế khu vực của ADB, 
ông Iwan Azis khẳng định trong báo cáo 
“Theo dõi Thị trường vốn Châu Á.”  

Ông Azis nói rằng cuộc khủng hoảng 
hiện nay trên thị trường tài chính toàn cầu 
sẽ không ngăn được dòng vốn đầu tư trong 
trung hạn đổ vào 11 nền kinh tế đang nổi 
lên ở Châu Á là Trung Quốc, Hong Kong, 
Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan 
và Việt Nam.  

Ông nói điều khiến khu vực Châu Á khác 
so với các khu vực khác của thế giới là những 
nền tảng vĩ mô vững chắc. 

Cũng theo báo cáo của ADB, với việc 
kiểm soát chặt chẽ thị trường tài chính và 
tăng cường dự trữ ngoại hối kể từ sau cuộc 
khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997, 
khu vực này hiện có nguồn dự trữ và khả 
năng thanh khoản thặng dư nên có nhiều 

công cụ tài chính hơn để thu hút các nhà đầu 
tư. 

Báo cáo của ADB cũng cho thấy các nền 
kinh tế trong khu vực có tốc độ tăng trưởng 
tổng cộng 9,2% trong năm 2010 và dự báo 
sẽ tăng trưởng 7,7% năm 2011 và 7,6% trong 
năm 2012.

Tuy nhiên, về tác động tiêu cực, dự báo 
hoạt động xuất khẩu của khu vực này tới 
các thị trường truyền thống Mỹ và Châu 
Âu sẽ giảm sút. ADB cũng khuyến cáo các 
nhà hoạch định chính sách Châu Á cần phát 
triển các công cụ để giải quyết dòng vốn đầu 
tư không ổn định có thể dẫn tới những “chu 
kỳ tăng trưởng-sụp đổ.”

ADB cũng cảnh báo rằng những hiện 
tượng bán tháo gần đây để đối phó lại những 
bất ổn tại Mỹ và khu vực đồng Euro đã nhấn 
mạnh sự cần thiết phải có những chính sách 
mạnh hơn để tăng cường niềm tin của các nhà 
đầu tư và giảm những biến động quá mức. 

Ông Azis phát biểu: “Xây dựng các thị 
trường có chiều sâu và có tính thanh khoản 
với một cơ sở hạ tầng vững chắc là điều kiện 
quan trọng để hỗ trợ cho sự phát triển và hội 
nhập tài chính của khu vực”.  n

ADB dự báo sẽ có thêm dòng vốn đổ vào Việt Nam Goldman, HSBC nộp hồ sơ 
thầu làm tư vấn bán  
trái phiếu cho VietinBank

Tập đoàn Goldman Sachs, Morgan 
Stanley và Deutsche Bank AG nằm trong số 
13 định chế tài chính đã gửi hồ sơ thầu làm 
tư vấn cho Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam về kế hoạch bán trái phiếu trị giá 
500 triệu $ ra nước ngoài, theo như ông Lê 
Đức Thọ, Phó Tổng giám đốc đã phát biểu.

Các nhà thầu khác đã nộp hồ sơ bao gồm 
HSBC Holdings Plc, Standard Chartered 
Plc, Tập đoàn Ngân hàng Australia & New 
Zealand và BNP Paribas SA. Đây sẽ là lần 
đầu tiên trái phiếu Việt Nam được chào bán 
ở thị trường quốc tế trong năm nay và sẽ thử 
nghiệm mức độ tin tưởng của nhà đầu tư vào 
Việt Nam. Trong thời gian qua, Việt Nam đã 
nỗ lực để đẩy lùi lạm phát đang tăng trưởng 
phi mã tại châu Á vì đồng tiền của VN đã dần 
dần tiến đến mốc hoạt động kém hiệu quả 
nhất tại châu lục này.

Fitch giữ nguyên xếp hạng 
tín dụng của Việt Nam

Tổ chức đánh giá tín dụng Fitch khẳng 
định giữ nguyên mức xếp hạng tín dụng 
của Việt Nam, đồng thời đánh giá rằng triển 
vọng của Việt Nam tiếp tục ổn định. 

Hiện tại, Fitch đánh giá khả năng trả nợ 
dài hạn của Việt Nam là B+, còn khả năng trả 
nợ ngắn hạn là B. 

Ông Andrew Colquhoun, trưởng bộ 
phận đánh giá tín nhiệm quốc gia phụ trách 
khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Fitch 
cho rằng chính sách tiền tệ chặt chẽ của Việt 
Nam sẽ hỗ trợ thêm cho việc duy trì mức xếp 
hạng này. 

Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng sự 
ổn định của nền kinh tế Việt Nam đang chịu 
áp lực vì lạm phát cao và một số vấn đề còn 
tồn đọng trong hệ thống ngân hàng. 

Theo Fitch, lạm phát tăng 22,2% trong 
tháng Bảy vừa qua, tăng mạnh so với mức 
11,8% vào tháng 12/2010, một phần do 
giá lương thực cao nhưng cũng một phần 
vì đồng tiền mạnh và tăng trưởng tín dụng 
cũng như chi tiêu tài khóa trong năm 2010. 

Fitch coi Nghị quyết 11 của Chính phủ 
là một sự hỗ trợ cho niềm tin ở trong nước 
đối với tiền đồng, sự ổn định kinh tế và xếp 
hạng tín nhiệm. Đồng Việt Nam khá ổn 
định kể từ tháng 2 so với đồng USD. Tuy 
nhiên tổ chức này cũng cho rằng yêu cầu 
then chốt là phải tiếp tục có cam kết chính 
thức với kế hoạch này.  n

Temasek đầu tư vào công ty cung cấp khí đốt tại Bắc Mỹ
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Động thái mạnh tay của cơ quan quản 
lý đối với các chậm trễ, sai phạm trong 
công bố thông tin của DN niêm yết thời 
gian gần đây được nhiều thành viên thị 
trường đánh giá tích cực, nhưng đi kèm 
không ít băn khoăn.

Hai tuần gần đây, một loạt công ty 
trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE) 
bị nhắc nhở về nghĩa vụ công bố 

thông tin, có doanh nghiệp bị nhắc nhở, giải 
trình lần 2 trong thời gian ngắn. Sau “xì căng 
đan” DVD, cơ quan quản lý đang phát đi 
thông điệp mạnh tay hơn với các chậm trễ, 
sai phạm trong công tác công bố thông tin từ 
doanh nghiệp niêm yết. Động thái này được 
nhiều thành viên thị trường đánh giá tích cực, 
nhưng đi kèm không ít băn khoăn.

 
nhìn từ hai sàn...

Vừa bật laptop, ngó thấy thông tin cổ 
phiếu HQC bị cảnh cáo trên toàn thị trường, 
nhà đầu tư Tr.C.Đức (CTCK TP. HCM) 
lắc đầu. Nhà đầu tư Đức nói rằng, có thâm 
niên bám sàn 7 năm, nhưng với thông tin 
mà HOSE công bố, anh vẫn không hiểu 
lý do thật sự cổ phiếu này bị cảnh cáo là gì. 
Vừa nói, anh vừa “click” chuột vào một thư 
mục khác trên màn hình máy tính xách tay, 
chép miệng: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ 
là chậm công bố báo cáo tài chính. Chuyện 
thường ngày ở... doanh nghiệp!”. 

Anh Đức cho hay, từ lâu anh đã lưu luôn 
Thông tư 09/2010/TT-BTC (quy định về 
công bố thông tin) ra màn hình máy tính 
để tiện tra cứu. “Gần đây, tuần nào cũng có 
doanh nghiệp bị cảnh cáo, xử phạt bắt nguồn 
từ văn bản này. Lý do công bố toàn theo 
Khoản x, Điều y của Thông tư. Tôi gắn bó 
với thị trường lâu năm cũng mù tịt. Muốn 
rõ chỉ có nước tự tra cứu thông tin. Rút kinh 
nghiệm, sao lưu ra một file riêng. Sao cơ 
quan quản lý không dẫn giải trực tiếp nội 
dung các điều, khoản để nhà đầu tư dễ đọc?”, 
anh Đức nói.

“Sở giám sát doanh nghiệp niêm yết 
chúng tôi, vậy có ai giám sát công tác công bố 
thông tin của Sở?”, người công bố thông tin 
của một công ty niêm yết đặt câu hỏi. Trước 
đó, công ty này đã từng bị HOSE nhắc nhở 
về chuyện chậm công bố báo cáo thường 
niên 2010. 

Trên đây chỉ là một vài “phản biện” đơn lẻ 
của một bộ phận thành viên thị trường trước 

động thái HOSE tăng cường công tác giám 
sát và mạnh tay hơn với sai phạm trong công 
tác công bố thông tin trên TTCK. 

 
nâng cao tính chủ động

Ông Lê Văn Thành, sáng lập viên CTCP 
Đào tạo đầu tư FST nhận xét: “Quả bom” 
DVD nổ tung, khiến các cơ quan quản lý thị 
trường không thể chần chừ, buộc phải mạnh 
tay hơn trong việc xử lý các sai phạm công bố 
thông tin. Nhưng nỗ lực này đối diện một số 
thách thức lớn. 

Thứ nhất, theo ông Thành, đó là sự bất 
hợp tác của doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt 
là các doanh nghiệp có nguy cơ rơi vào tình 
trạng phá sản. Cơ quan quản lý nên lường 
trước tình huống này và có điều chỉnh về quy 
định pháp lý phù hợp với thực tế phát sinh. 

Thứ hai là trách nhiệm quản lý trên lý 
thuyết và tính chủ động theo diễn biến thực 
tế. Chẳng hạn, với DVD, Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước (UBCK) tuyên bố đã làm 
hết trách nhiệm trong vụ 70 tỷ đồng (nhà 
đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu phát hành 
thêm nhưng sau đó đợt phát hành bị hủy 

bỏ) là chưa thỏa đáng. UBCK buộc DVD 
phải trả lại tiền cho nhà đầu tư, về lý thuyết, 
UBCK hoàn thành nghĩa vụ, nhưng doanh 
nghiệp làm ngơ thì thực tế UBCK cần theo 
sát diễn biến tiếp theo của vụ việc để thúc 
đẩy doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ trả nợ 
cho nhà đầu tư. 

Chuyên gia chứng khoán Huy Nam cho 
rằng, chưa xét về mặt cơ chế, ngay cả nhân 
lực của cơ quan quản lý thị trường hiện nay 
cũng khó có thể bao quát hết thực tế phức 
tạp phát sinh. Vì vậy, thay vì giám sát thụ 
động trông chờ doanh nghiệp tự giác như 
hiện nay, cơ quan quản lý thị trường cần 
nâng cao tính chủ động bằng cách ứng xử 
nhanh với các phản hồi từ các thành viên thị 
trường như thiết lập đường dây nóng để xử 
lý các tình huống thời sự. Bên cạnh đó, thực 
tế vận động của thị trường cho thấy, cần có 
điều chỉnh phù hợp trong khuôn khổ các 
quy định quản lý thị trường và cần sự phối 
hợp hành động giữa các cơ quan quản lý thị 
trường, giữa UBCK với các cơ quan hành 
pháp, lập pháp để xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm. n Nguồn: ĐTCK-online

Minh bạch thông tin, 
trách nhiệm không chỉ riêng doanh nghiệp
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Thời gian quý hơn vàng” đó là chân lý đã được 
chứng minh, đặc biệt là trong thế giới kinh doanh

Chuyên gia Anna Stanford chia sẻ: 
“Thời gian là yếu tố quan trọng nhất 
đối với một “chiến binh” chuyên 

nghiệp. Số tiền mà bạn kiếm được nhiều hay 
ít phụ thuộc vào số lượng thời gian bạn chi 
cho nó mạnh tay hay không. Người có kinh 
nghiệm chính là người biết quản lý và phân 
bố tài sản vàng mà họ có”.

Thời gian đi qua sẽ không thể lấy lại được. 
Vì vậy, nếu muốn thành công hãy tận dụng 
từng phút từng giây để làm việc một cách 
khoa học và vận dụng những “mánh” dưới 
đây để học cách làm chủ túi “vàng”.

hiểu được tầm quan trọng 
của thời gian

Thời gian là một trong những kỹ năng 
quan trọng nhất mà con người cần rèn luyện 
càng sớm càng tốt. Quản lý thời gian có ý 
nghĩa đặc biệt đối với những nhà kinh doanh 
và là bí quyết để cân bằng cuộc sống giữa 
công việc và gia đình.

nắm rõ vai trò và trách nhiệm
Khi bạn hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của 

bản thân, bạn sẽ biết rằng mình nên làm gì để 
hoàn thành tốt mục tiêu đã để ra. Đặc biệt, 
khi một nhiệm vụ được đưa ra thì làm rõ quá 
trình thực hiện, nhận biết vị trí của bản thân 
là điều cần thiết bạn nên làm.

ưu tiên những việc quan trọng
Chuyên gia Anna nói rằng: “Bạn chỉ có 

hai cánh tay và một cái đầu vì vậy vác ba, bốn 
bao tải cùng lúc là điều không thể. Chính vì 
vậy, một chính sách mà bạn cần thi hành là 
ưu tiên những việc quan trọng nhất và tập 
trung hết tốc lực vào nó. Bạn có thể sẽ được 
sếp giao cho giải quyết cùng lúc hai hoặc ba 
nhiệm vụ và tất cả đều cần được hoàn thành 
một cách tốt nhất. Hãy suy nghĩ và tìm ra đâu 
là việc làm quan trọng hơn cả và thực hiện nó 
đầu tiên, sau đó là các bước tiếp theo”.

Tạo danh sách những việc cần làm
Tạo một danh sách những việc cần làm là 

cách quản lý thời gian tốt nhất. Mỗi ngày đến 
công ty, hãy dành cho mình 15 phút để tư 
duy những việc cần làm trong ngày kèm theo 
đó là đóng khung thời gian cho từng nhiệm 
vụ. Những nhu cầu cá nhân như ăn, chuyện 
phiếm, hút thuốc..không cần thiết phải đưa 
vào danh sách. Nhưng, sẽ tốt hơn nếu bạn 
nghĩ đến nó và phân bổ nó một cách hợp lý 
để những việc không tên không ảnh hưởng 
đến quỹ thời gian cố định của bạn.

Quan tâm đến độ chính xác
Một điều đáng quan tâm nữa chính là độ 

chính xác của công việc. Khi bạn giải quyết 
công việc trong sự vội vàng và cẩu thả. Sai 
lầm sẽ là điều khó tránh khỏi. Nếu trong quá 
trình kiểm tra lại chất lượng và kết quả công 
việc, sếp phát hiện ra bạn đã mắc sai lầm. 
Làm lại từ đầu sẽ là việc bạn phải thực hiện. 
Như vậy, vừa mất công sức vừa mất thời gian 
mà còn mất thêm điểm trong mắt sếp. Cái 
mất nhiều hơn là được. Vì vậy, chú trọng đến 
thời gian hoàn thành công việc nhưng không 
được sao nhãng chất lượng và thực hiện nó 
trong sự vội vàng.

dẹp tan tư tưởng trì hoãn
Cũng theo Anna: “Tư tưởng trì hoãn công 

việc là kẻ thù của thành công. Nhiều người 
có kỹ năng cần thiết và tài năng để thực hiện 
nhiệm vụ nhưng lại quá lười biếng và luôn 
tồn tại tư tưởng “chây ỳ”. Mỗi ngày tích một 
chút công việc nghĩa là mỗi ngày bạn phí 
phạm một lượng thời gian đáng kể và tiếp 
tay nuôi dưỡng thói quen xấu”.

Quản lý thời gian hiệu quả là chìa khóa 
của thành công đặc biệt là với những người 
đang “chân ướt chân ráo” bước vào thế giới 
kinh doanh, thế giới công sở. Học cách quản 
lý thời gian chính là cách tốt nhất để bạn cân 
bằng cuộc sống và tạo điều kiện để thực hiện 
các mục tiêu thăng tiến khác. “Thời gian quý 
hơn vàng”, vì vậy hãy khôn khéo tận dụng 
quỹ thời gian để làm giàu cho chính bản 
thân mình.  n

Nguồn DÂN TRÍ

bí quyết quản lý quỹ thời gian vàng
“Thời gian quý hơn vàng” đó là chân lý 
đã được chứng minh, đặc biệt là trong 
thế giới kinh doanh. Vì vậy, Biết cách 
quản lý thời gian một cách hiệu quả 
đồng nghĩa với việc bạn đang có trong 
tay cả một gia tài lớn!
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Công ty tôi nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 
tại Sở GDCK Hà Nội và vừa nhận được 
văn bản chấp thuận của Sở. Công ty tôi 
cần thực hiện những thủ tục nào tiếp 
theo để đưa chứng khoán vào giao dịch?
Trả lời: Khoản 3, Điều 6, quy chế niêm 
yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội 
(HNX) quy định: “Trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp 
lệ, Sở GDCK Hà Nội xem xét quyết định 
chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. 
Trường hợp từ chối, Sở sẽ có văn bản giải 
thích rõ lý do”.

Trường hợp HNX gửi công văn chấp 
thuận đăng ký niêm yết có kèm theo yêu cầu 
hoàn tất thủ tục, quý công ty cần thực hiện 
hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu tại công văn 
chấp thuận đăng ký niêm yết.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày 
quý công ty hoàn tất thủ tục trên, HNX sẽ có 
quyết định chấp thuận niêm yết trên trang 
thông tin điện tử của Sở.

Kể từ ngày được cấp quyết định chấp 
thuận niêm yết, theo Điều 8, Quy chế niêm 
yết chứng khoán, quý công ty có trách 
nhiệm:

- Trong vòng 5 ngày làm việc: Thực hiện 
công bố thông tin về việc niêm yết trên một tờ 
báo  trung ương hoặc một tờ báo địa phương 
nơi quý công ty có trụ sở chính hoặc trên tờ 
Bản tin TTCK của HNX và trên phương tiện 
công bố thông tin của quý công ty;

- Trong vòng 5 ngày làm việc: Nộp phí 
đăng ký niêm yết và phí quản lý niêm yết cho 
HNX theo quy định hiện hành;

- Trong vòng 3 tháng: Đăng ký ngày chính 
thức giao dịch chứng khoán, hoàn tất các thủ 
tục liên quan và đưa chứng khoán vào giao 
dịch. 

Quý độc giả có thể tìm hiểu chi tiết tại 
Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế niêm 
yết chứng khoán.

Thời gian vừa qua, tôi nhận thấy có rất 
nhiều công ty đại chúng khi lấy ý kiến 
của cổ đông bằng văn bản thường quy 
định cổ đông không gửi phiếu lấy ý 
kiến về cho công ty trong thời hạn quy 
định là tán thành với vấn đề đang được 
yêu cầu lấy ý kiến. Nay công ty tôi, 
một công ty được niêm yết tại HOSE, 
muốn phát hành thêm cổ phiếu ra công 
chúng, có thể áp dụng phương thức này 
được hay không?
Trả lời: Đối với vấn đề trên, ngày 
5/10/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước đã ban hành Công văn số 3170/ 
UBCK-QLPH về việc xin ý kiến cổ đông 
bằng văn bản. Theo đó, trong trường hợp 

công ty đại chúng thực hiện hồ sơ đăng ký 
phát hành chứng khoán:

- Khi thực hiện việc xin ý kiến cổ đông 
bằng văn bản phải tuân thủ đúng quy trình 
quy định tại Khoản 2 Điều 105 Luật Doanh 
nghiệp và quy định của điều lệ công ty (nếu 
có);

- Phiếu xin ý kiến phải ghi rõ phương án 
biểu quyết bao gồm tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến. Nếu điều lệ công 
ty không quy định khác thì cổ đông không 
gửi phiếu phản hồi không được coi là phiếu 
tán thành.

Như vậy, ông cần kiểm tra lại điều lệ công 
ty mình về các yếu tố sau:

(i) Điều lệ quy định trường hợp tăng 
vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ 
phần mới thuộc trường hợp bắt buộc phải 
được thông qua bằng hình thức biểu quyết 
tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hay được 
phép lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

(ii) Nếu được phép lấy ý kiến bằng văn 
bản thì điều lệ có quy định việc cổ đông 
không gửi phiếu phản hồi được coi là tán 
thành với nội dung lấy ý kiến hay không.

Nếu căn cứ vào điều lệ công ty, việc phát 
hành cổ phần mới để tăng vốn điều lệ được 
phép lấy ý kiến bằng văn bản và việc cổ đông 
không gửi phiếu phản hồi được coi là tán thành 
với nội dung lấy ý kiến thì công ty ông mới có 
thể áp dụng phương thức mà ông đề cập.

Công ty chúng tôi đang đợi thẩm định 
hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK 

Hà Nội. Cuộc họp ĐHCĐ bất thường 
vừa qua có đưa ra một số quyết định 
quan trọng ảnh hưởng đến tình hình 
nhân sự chủ chốt của Công ty. Vậy 
công ty tôi có cần thay đổi hồ sơ đăng 
ký niêm yết không?
Trả lời: Nghị định 14/2007/NĐ-CP quy 
định: “Trường hợp phát hiện hồ sơ đã nộp 
cho Sở giao dịch chứng khoán, chưa đầy đủ, 
có những thông tin không chính xác hoặc 
có những sự kiện mới phát sinh ảnh hưởng 
đến nội dung của hồ sơ đã nộp, tổ chức 
đăng ký niêm yết phải báo cáo Sở Giao dịch 
chứng khoán để sửa đổi, bổ sung kịp thời 
vào hồ sơ đăng ký niêm yết”.

Bên cạnh đó, Điều 7.1 Quy chế niêm yết 
chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội ban hành 
kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN 
có quy định: “Trong quá trình hồ sơ đăng 
ký niêm yết đang được thẩm định, nếu có 
những sự kiện phát sinh ảnh hưởng đến cơ 
cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt, hoạt động sản 
xuất kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính 
và các nội dung quan trọng khác của Bản cáo 
bạch, tổ chức đăng ký niêm yết phải được 
thực hiện chỉnh sửa bổ sung hồ sơ đăng ký 
niêm yết cho phù hợp”.

Hiện tại, pháp luật cũng như các quy 
định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
chưa quy định chính xác khái niệm “nhân 
sự chủ chốt”. Tuy nhiên, quý độc giả có thể 
tham khảo nội dung liên quan tại Điều 9.1 
Nghị định 14, theo đó, nếu quý công ty 
có thay đổi nhân sự là thành viên HĐQT, 
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BKS, giám đốc hoặc tổng giám đốc, phó 
giám đốc hoặc phó tổng giám đốc và kế 
toán trưởng thì cần phải thực hiện sửa đổi 
hồ sơ đăng ký niêm yết.

Đối với các nhân sự quản lý khác, quý 
công ty có thể xem xét khái niệm Người 
quản doanh nghiệp được quy định tại Điều 
4.13 Luật Doanh nghiệp. Nếu nhân sự thay 
đổi là người quản lý doanh nghiệp thì quý 
công ty cần báo cáo với Sở GDCK Hà Nội 
để có quyết định cụ thể. 

Tôi là đại diện theo pháp luật của một 
công ty đại chúng. Vì tôi đi công tác dài 
ngày nên đã ủy quyền cho phó giám 
đốc (PGĐ) công ty thực hiện công bố 
thông tin trên TTCK. Việc đó không rõ 
đúng hay sai mà trong cuộc họp HĐQT 
mới đây, tôi bị khiển trách và yêu cầu 
bồi thường thiệt hại cho gần 20 khách 
hàng với lý do là thông tin công bố trên 
thị trường chứng khoán 2 tuần trước 
(do PGĐ công bố) là sai hoàn toàn. 
Tôi có trình bày với HĐQT và yêu cầu 
PGĐ chịu trách nhiệm bồi thường. Rất 
mong nhận được ý kiến của chuyên gia 
về vấn đề này.
Trả lời: Với vấn đề bạn nêu ra, có 2 nội 
dung sau đây cần xem xét lại:

Thứ nhất là thủ tục ủy quyền. Theo Khoản 
2 và 3 Mục I Thông tư số 09/2010/TT-BTC 
ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính về công 
bố thông tin trên TTCK (Thông tư 09), việc 
công bố thông tin phải do người đại diện 

theo pháp luật của công ty hoặc người được 
ủy quyền thực hiện. Trong trường hợp ủy 
quyền, công ty phải đăng ký việc ủy quyền 
này với UBCK và Sở GDCK theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo 
Thông tư 09.

Thứ hai là về trách nhiệm đối với thông 
tin được công bố. Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I 
Thông tư 09 quy định: “Việc công bố thông 
tin phải do người đại diện theo pháp luật 
của công ty hoặc người được ủy quyền công 
bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo 
pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm 
về nội dung thông tin do người được ủy 
quyền công bố thông tin công bố”. Theo quy 
định này, mặc dù PGĐ đã công bố sai thông 
tin nhưng với tư cách là người đại diện theo 
pháp luật thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm 
về nội dung công bố thông tin đó. Như vậy, 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bạn 
có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi 
thường nếu gây thiệt hại như Khoản 7 Mục I 
của Thông tư 09 đã quy định.

Pháp luật không quy định về trách 
nhiệm của người được ủy quyền trong 
trường hợp này.

Tôi là cổ đông của một công ty niêm 
yết. Xin hỏi, khi công ty niêm yết đó 
phá sản thì tôi có những quyền và 
nghĩa vụ gì?
Trả lời: Điều 77.1.c Luật Doanh nghiệp 
quy định: “Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của 
DN trong phạm vi số vốn đã góp vào DN”.

Về việc chịu trách nhiệm đối với nghĩa 
vụ về tài sản của công ty (phá sản), bạn là 
cổ đông của công ty thì phải thực hiện góp 
vốn vào công ty bằng việc mua cổ phần và 
hoàn thành việc đăng ký cổ đông của công 
ty. Nếu bạn đã thanh toán hết tiền mua cổ 
phần theo đúng thỏa thuận, cam kết, thì đã 
hoàn thành việc góp vốn vào công ty và khi 
công ty bị tuyên bố phá sản thì bạn không 
phải góp thêm hay gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ 
tài chính nào khác của công ty.

Trong trường hợp bạn là cổ đông sáng lập 
và chưa góp đủ theo cam kết, thì các cổ đông 
sáng lập của công ty cùng liên đới chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ 
phần chưa góp đủ đó (Điều 84.3 Luật DN).

Tuy nhiên, theo quy định tại điều 43, Luật 
phá sản, để bảo vệ các chủ nợ, một số giao 
dịch được thực hiện trong khoảng thời gian 
3 tháng trước ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu 
mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu, gồm: 
a) Tặng, cho động sản và bất động sản cho 
người khác; b) Thanh toán hợp đồng song vụ, 
trong đó phần nghĩa vụ của DN, hợp tác xã rõ 
ràng là lớn hơn phần nghĩa vụ của bên kia; c) 
Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn; d) 
Thực hiện việc thế chấp, cầm cố tài sản đối 
với các khoản nợ; đ) Các giao dịch khác với 
mục đích tẩu tán tài sản của DN, HTX.

Theo đó, nếu trong thời hạn ba tháng 
trước khi Tòa án thụ lý đơn, công ty quyết 
định mua lại cổ phần của bạn hoặc bạn với tư 
cách là người quản lý công ty thực hiện các 
giao dịch nêu trên, thì giao dịch này có thể 
được coi là giao dịch có mục đích tẩu tán tài 
sản, nên bị vô hiệu hóa và bạn phải liên đới 
chịu trách nhiệm đối với giao dịch này. 

Về việc yêu cầu thanh toán tiền vốn đã góp 
vào công ty, khi công ty bị tuyên bố phá sản, 
các cổ đông chỉ có quyền nhận lại một phần 
vốn mà mình đã góp vào công ty theo tỷ lệ 
số tài sản còn lại sau khi đã thanh toán hết 
các nghĩa vụ về tài sản khác theo thứ tự thanh 
toán sau đây: a) Phí phá sản; b) Các khoản 
nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội 
theo quy định của pháp luật và các quyền lợi 
khác theo thỏa ước lao động tập thể và hợp 
đồng lao động đã ký kết; c) Các khoản nợ 
không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ 
trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu 
giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ 
thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số 
nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để 
thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ 
được thanh toán một phần khoản nợ của 
mình theo tỷ lệ tương ứng” (Điều 37 Luật 
Phá sản). n
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Chuyên gia nghề nghiệp John 
Ruskin từng nói: “Để hạnh phúc 
trong công việc, điều đầu tiên là 

bạn phải cảm nhận được mình và công 
việc là một cặp bài trùng, sau đó là khối 
lượng công việc vừa phải và nhìn nhận 
được những thành công trong tương lai. 
Những yếu tố này không phải bí quyết 
mà đơn giản đó là những điều kiện cần và 
đủ để bạn xây dựng cho mình những viên 
gạch cảm hứng đầu tiên. Và nhớ là thực 
hiện cả những bước dưới đây để kết quả 
sẽ là mỹ mãn”.

bắt đầu bằng cái nhìn tích cực
Khi bạn đón nhận mọi thứ theo chiều 

hướng tích cực, bạn sẽ thấy: “Ah, cũng dễ 
dàng và thoải mái đấy chứ!”. Hạnh phúc tại 
nơi làm việc là trạng thái khi tâm hồn con 
người ta cảm thấy hứng khởi, nhẹ nhàng và 
yên bình. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào 
tâm tạng và động cơ của bạn.

Chính vì vậy, nếu động cơ của bạn là vui 
vẻ, là hòa đồng và thân thiện với mọi người, 
là làm việc chăm chỉ và luôn nở một nụ cười 
với bất cứ ai bạn gặp thì tâm trạng của bạn 
cũng sẽ nở hoa như chính những gì bạn 
đang thể hiện. Hãy chú ý vào những cung 
bậc cảm xúc. Đừng bao giờ để bất cứ điều 
gì ảnh hướng đến sự yêu đời của bạn hoặc 
nếu có thì hãy cố gắng nghĩ nó theo chiều 
hướng tích cực hơn. Sự tiêu cực sẽ chỉ khiến 
bạn đánh mất sự thanh tịnh trong tâm hồn 
mình và đó là lí do giết chết niềm vui trong 
công việc.

Thử thách bản thân
Thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc động 

lực từ những người khác hãy thử thách chính 
mình và chịu trách nhiệm với những gì bạn 
làm một cách nghiêm túc nhất có thể. Đôi 
khi sự ỷ nại trong công việc sẽ là rào cản vô 
hình cho sự thăng tiến của bạn.

Thêm vào đó, khi bạn không tự thử thách 
bản thân giải quyết những vấn đề khó hoặc 
thử sức với một khâu mới bạn rất dễ rơi bẫy 
của sự nhàm chán. Và nhàm chán chính là 
kẻ đánh cắp nụ cười của bạn và đưa đẩy 
bạn đến quyết định luân chuyển công tác. 
Chính vì vậy, hãy thử thách và tự tạo cho 
mình những nhiệm vụ mới để phát triển sự 
nghiệp cá nhân và tạo niềm vui cho mỗi lần 
làm việc.

Kết bạn
Nói chuyện, làm quen với mọi người và cố 

gắng giao tiếp để tăng cường mối quan hệ cá 
nhân là cách làm hiệu quả giúp bạn luôn vui 
vẻ. Khi có người nào đó để nói chuyện, để 
tâm sự hay nói cách khác là khi bạn có nhiều 
“cạ” cứng, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình có 
ý nghĩa hơn rất nhiều. Con người không thể 
hạnh phúc và cũng không thể sống nếu thiếu 
bạn bè, đó đã là chân lý.

Luôn hoàn thành nhiệm vụ
Vui mừng và thoải mái là cảm giác khi bạn 

hoàn thành tốt phần công việc của mình. Vì 
vậy luôn giữ thái độ làm việc tích cực, chăm 
chỉ không chỉ chứng tỏ bạn là người theo chủ 
nghĩa chuyên nghiệp mà còn giúp bạn yêu 
công việc, yêu cuộc sống của mình nhiều hơn.

Một điều đáng nói nữa là khi bạn hoàn 
thành tốt phần công việc của mình, bạn sẽ 
thu được những thành tựu nhất định trong 
sự nghiệp. Đây là động lực chính giúp bạn 
càng ngày càng muốn cố gắng nhiều hơn nữa 
để gia đình, bạn bè và những người thân yêu 
của mình luôn vui tươi.

nghỉ ngơi, thư giãn
Ngồi và nhìn chằm chằm vào máy tính 

cả ngày cũng không phải là cách thư giãn 
tốt. John Ruskin chia sẻ: “Bạn đừng nghĩ 
rằng ngồi một chỗ để thư giãn là bạn đang 
cho đầu óc mình cơ hội nghỉ ngơi. Cách làm 
phản khoa học này sẽ không chỉ làm bạn 
thêm căng thẳng mà còn là kẻ thù giết chết 
nhan sắc. Nếu bạn không muốn da dẻ mình 
trở nên thô ráp, thiếu sức sống hãy từ bỏ thói 
quen xấu này ngay bây giờ”.

Cũng theo John cách tốt nhất để thư giãn 
là đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, 
không nhất thiết phải là nghỉ dài đơn giản chỉ 
là 10-15 phút cũng đủ để bạn lấy lại phong độ. 
Ngoài ra bạn cũng có thể giành thời gian ăn 
trưa để làm trẻ hóa bản thân bằng những câu 
chuyện hài hước và cười nhiều hơn một chút. 
Nói chung, nghỉ ngơi thư giãn cũng cần đúng 
cách, đúng lúc và đúng chỗ. Hãy giành hai 
ngày nghỉ cuối tuần chỉ để nghỉ ngơi, vui chơi 
cũng gia đình, người thân không cùng công 
việc. Đó là cách bạn tự thưởng cho bản thân 
và bù đắp cho những người thân yêu.  n

Nguồn DÂN TRÍ

Để mỗi ngày đi làm là một ngày vui
Tâm trạng thoái mái, vui vẻ là liều thuốc bổ tạo sự hứng khởi trong công việc. Tuy 
nhiên, không phải ai cũng biết tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ để làm việc 
năng suất. 5 chiêu thức hữu ích sau sẽ giúp bạn làm điều này.

Tâm trạng thoái mái, vui vẻ là liều thuốc bổ tạo sự hứng khởi trong công việc.
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Trong bóng tối với tay tìm chiếc điện 
thoại di động để nghe nhạc nhưng 
sao những bài hát yêu thích của em 

hôm nay bỗng trở nên nhạt nhẽo quá. Em 
chán chường quăng nhẹ điện thoại sang một 
bên sau hơn chục lần nhấn nút “next” liên 
tục...

Tình yêu là thế này đấy ư? Em không hề 
sợ hãi tình yêu nhưng cũng không có đủ 
niềm tin sẽ tìm được cho mình một tình yêu 
chân chính và chung thủy trong thời buổi 
hiện nay.

Rồi anh đến, khác với những người khác, 
bằng sự kiên nhẫn và chân thành, anh thắp 
lên trong em niềm tin đó mà em tưởng là 
mình không hề có.

Em bắt đầu mơ về một lễ cưới giản dị 
nhưng trang trọng, một ngôi nhà nho nhỏ 
nhưng ấm cúng và cả về những đứa con của 
chúng mình. Em cảm thấy hạnh phúc tràn 
ngập khi tưởng tượng cảnh tối tối cả gia đình 
chúng mình quây quần bên nhau như thế 
nào.

Em tự trách mình lẽ ra nên mở lòng sớm 
hơn, rồi em lại thầm cảm ơn ông trời vì đã 
cho em may mắn được gặp anh. Nhưng có 
lẽ tình yêu đã làm em bay bổng, phấn khích 
đến nỗi mất đi sự thận trọng vốn có.

Suốt bao năm em luôn dè chừng trước 
tình yêu, cẩn thận xem xét mỗi lần có ai đó 
gõ cửa nhưng khi đã quyết định mở cửa thì 
em lại vội vàng mở toang hoác, không ngần 
ngại gửi trọn niềm tin và đặt vào anh quá 
nhiều kỳ vọng.

Em mong đợi ở anh sự chung thủy, sự 
trung thực, sự hiểu biết, sự vững chãi, sự chia 
sẻ và thấu hiểu. Nhưng khi anh đang cố gắng 
hoàn thiện mình thì em lại cảm thấy hạnh 
phúc như đang xa dần...

Công việc và việc học cao lên khiến anh 
chẳng còn thời gian cho em mặc dù ban đầu 
chính em đã ủng hộ khi anh quyết định làm 
thế. Gặp nhau thỉnh thoảng đã đành, điện 
thoại cũng như không vì anh đã quá mệt sau 
giờ làm và học, chỉ muốn ngủ mà thôi, còn 
sức đâu mà nói chuyện với em.

Em không hề nghi ngờ sự chung thủy và 
trung thực của anh. Nhưng trong khi sự hiểu 
biết và vững chãi tăng lên thì sự chia sẻ và 
thấu hiểu lại giảm đi.

Em rất muốn kể cho anh nghe một ngày 
của em trôi qua như thế nào, từ những chuyện 

làm em nhức đầu đến những việc linh tinh 
nhỏ nhặt như mẻ bánh em mới làm.

Em cũng muốn nghe giọng anh hào hứng, 
say sưa khi anh nói về một vấn đề mà anh 
quan tâm hay bàn luận về một trận quần vợt. 
Em cũng muốn chúng mình lại thỉnh thoảng 
nấu cho nhau ăn...

Anh ơi, sao em nhớ quá ngày xưa - trước 
khi anh trở nên bận rộn như thế này. Vì vậy, 
em đã buồn và giận anh. Em tự hỏi tình yêu 
của anh là thế này đấy ư? Em cảm thấy mình 
không được quan tâm, cảm thấy có mà như 
không có người yêu.

Rồi em lại hỏi bản thân mình tình yêu của 
em là thế này đấy ư? Chỉ biết đòi hỏi, trách 
móc mà không biết thông cảm cho sự vất vả 
của anh. Lý trí bảo em phải chấp nhận điều 
đó và cho anh thời gian để hoàn thành những 
kế hoạch của mình.

Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng và có 
những việc ưu tiên cần được thực hiện. Em 
buộc mình trở nên bận rộn để quên đi việc 
mong ngóng một bóng hình, để thôi chờ 
đợi một cuộc điện thoại nhưng vẫn không 
thể ngăn được cảm giác nhớ nhung, buồn và 
chán nản.

Em không biết mình có thể chịu đựng 
tình trạng này bao lâu nữa. Em không biết 
liệu tình yêu có thể tồn tại nếu thiếu đi sự 
chia sẻ và thấu hiểu hay không. Em không 
biết tương lai của chúng mình sẽ như thế 
nào. Nhưng anh ơi, em sợ... một ngày nào đó 
chúng mình sẽ xa nhau...   n

NhẬt thaNh

gửi anh 
- người 

bận rộn 

Không biết phải nói như thế nào về tình 
trạng của chúng mình hiện giờ... Đã ba 
tháng nay những cuộc điện thoại của 
mình gần như chỉ toàn nhịp thở đều đều 
của anh. Em chỉ biết thầm chúc anh ngủ 
ngon rồi lặng lẽ cúp máy. Em cũng cố 
gắng tự dỗ cho mình vào giấc ngủ bằng 
những sự tưởng tượng đẹp đẽ về tương 
lai của chúng mình nhưng vô ích.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 6/9/2011, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước chuyển trụ sở tới địa chỉ mới, tại:
Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Các số điện thoại, fax, địa chỉ email không thay đổi.
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước xin thông báo để các  cơ quan, doanh nghiệp và đối tác tiện liên hệ công tác.

Thông báo chuyển Trụ Sở 
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