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Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng 
công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tôi xin gửi tới các 
đồng chí công tác ở những cơ quan quản lý nhà nước, các đồng chí là 
Người đại diện vốn của SCIC tại các doanh nghiệp, các đối tác và toàn thể 
cán bộ nhân viên SCIC những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2014 mặc dù nền kinh tế còn gặp không ít khó khăn nhưng Tổng 
công ty đã đạt tốc độ tăng trưởng khá, các chỉ tiêu tài chính đều  vượt kế 
hoạch; giá trị phần vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục phát 
triển.

Những thành tích mà Tổng công ty đạt được trong những năm vừa qua 
luôn có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác, 
cán bộ nhân viên SCIC và đặc biệt là hệ thống Người đại diện vốn nhà 
nước của Tổng công ty tại các doanh nghiệp. Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng 
công ty, tôi trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ và cộng đồng trách 
nhiệm của các đồng chí.

Bước sang năm mới 2015, SCIC tiếp tục triển khai các hoạt động theo 
chức năng, nhiệm vụ và Đề án Chiến lược Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, 
trọng tâm là tái cơ cấu; tiếp nhận bàn giao các Tập đoàn, Tổng công ty nhà 
nước theo Quyết định của Thủ tướng và đầu tư nhiều dự án trọng điểm. 
Vì thế, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, 
hỗ trợ và phối hợp của tất cả các đồng chí với SCIC để SCIC thực hiện tốt 
nhiệm vụ Chính phủ giao phó.

Kính chúc các đồng chí và gia đình Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

Thư cảm ơn
Chúc mừng năm mới 2015

Trân trọng,

Lại Văn Đạo
Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV,        

Tổng Giám đốc

& 
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Nâng cao hiệu quả đồng vốn nhà 
nước và đẩy nhanh quá trình tái cơ 
cấu doanh nghiệp

Tại thời điểm 31/12/2014, sau khi 
thoái vốn nhà nước tại 724 doanh nghiệp 
(DN), SCIC tiếp tục thực hiện quyền đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 302 DN 
với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 
17.242 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ 
là 68.943 tỷ đồng. Kết quả hoạt động của 
SCIC hơn 8 năm qua cho thấy đồng vốn 
nhà nước không chỉ được bảo toàn mà 
còn tăng lên đáng kể sau khi được chuyển 
giao về SCIC. Các chỉ tiêu tài chính như 
doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, vốn 
chủ sở hữu của SCIC đều tăng trưởng 
với tốc độ khá. Tổng tài sản đạt khoảng 
69.000 tỷ đồng, tăng 13 lần so với thời 
điểm thành lập năm 2006; vốn chủ sở 

Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước qua mô hình Scic:

Chủ động hơn với vai trò 
nhà đầu tư chiến lược 
của Chính phủ
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về nâng cao hiệu quả 
và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Tổng công 
ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được Thủ tướng Chính 
phủ thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2006. Theo đó, SCIC 
thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh 
nghiệp nhận chuyển giao từ các Bộ, ngành, địa phương; đầu tư và 
kinh doanh vốn trong các ngành, lĩnh vực kinh tế. Trong hai năm 
2013-2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP 
về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC, Nghị định 
số 57/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC và Quyết định 
2344/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu SCIC giai đoạn đến năm 
2015, qua đó đã khẳng định vị thế, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ 
và tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động của SCIC trong thời gian 
tới.
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hữu đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 9 
lần so với năm 2006. 

Riêng trong năm 2014, SCIC đã hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 
và đạt mức tăng mạnh so với năm 2013: 
Tổng doanh thu đạt  6.866 tỷ đồng, vượt 
24% so với kế hoạch và tăng 31% so với 
năm 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt 
5.645 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch 
và tăng 11% so với năm 2013. Lợi nhuận 
sau thuế đạt 5.194 tỷ đồng, vượt 15% 
so với kế hoạch và tăng 14% so với năm 
2013. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở 
hữu của SCIC đạt khoảng 19,7% (xác 
định theo Thông tư 158/2013/TT-BTC), 
cao hơn so với kế hoạch đầu năm là 14,3%. 
Đây là tỷ suất lợi nhuận khá cao so với các 
Tập đoàn, Tổng công ty.

Quan trọng hơn, SCIC đã chứng minh 
tính hiệu quả của chủ trương đổi mới 
phương thức quản lý vốn nhà nước từ cơ 
chế hành chính sang phương thức đầu tư và 
kinh doanh vốn. Thông qua vai trò cổ đông, 
SCIC đã chủ động tham gia tái cơ cấu, nâng 
cao hiệu quả hoạt động và xử lý tồn tại của 
các doanh nghiệp có vốn Nhà nước, trong 
đó tập trung vào giải pháp cơ cấu lại ngành, 
nghề kinh doanh, cơ cấu lại tài chính (vốn 
và công nợ), kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đầu 
tư đổi mới thiết bị công nghệ…Với sự tham 
gia quản lý của SCIC theo phương thức 
mới, đa số các doanh nghiệp đều có tăng 
trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động. 
Giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
nhận bàn giao (xác định tại thời điểm 
20/12/2013 theo quy định của Nghị định 
151/2013/NĐ-CP) đạt hơn 71.000 tỷ 
đồng, gấp 6,8 lần so với giá trị sổ sách (gần 
10.500 tỷ đồng), qua đó SCIC thể hiện là 
công cụ hữu hiệu của nhà nước để tiếp tục 
sắp xếp, cổ phần hoá và cơ cấu lại phần vốn 
nhà nước, tích tụ, tập trung vốn nhà nước 
để đáp ứng nhiệm vụ đầu tư, thoái vốn ở 
những lĩnh vực Nhà nước không cần nắm 
giữ chi phối, tập trung nguồn vốn đầu tư 
vào những lĩnh vực, ngành nghề quan trọng 
của nền kinh tế. 

Từ năm 2006 đến nay, SCIC đã bán 
vốn thành công tại 724 DN (trong đó 
bán hết vốn tại 657 doanh nghiệp), thu 
về 6.256 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình gấp 
2,2 lần so với giá trị sổ sách. Hoạt động 
bán vốn của SCIC được thị trường đánh 
giá là công khai, minh bạch và ngày càng 
chuyên nghiệp. Từ nguồn thu được từ 
hoạt động bán vốn và lợi nhuận thu được 
qua các năm, SCIC đã tiến hành đầu 
tư vào các doanh nghiệp/dự án thuộc 

ngành nghề lĩnh vực quan trọng của nền 
kinh tế. Tổng vốn đầu tư thực hiện đến 
31/12/2014 là hơn 13.000 tỷ đồng. Các 
dự án trọng điểm như: dự án Tháp tài 
chính quốc tế, tham gia tái cơ cấu Dự án 
mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty 
cổ phần Gang thép Thái Nguyên, trong 
thời gian tới SCIC tiếp tục nghiên cứu 
các dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, 
cảng biển…, các dự án hợp tác trong lĩnh 
vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
như dự án hợp tác với bệnh viện Nhi 
TW, dự án nhà máy sản xuất thuốc điều 
trị ung thư... 

Với những kết quả khá khả quan trong 
hơn 8 năm qua, SCIC đã và đang khẳng 
định mô hình là một tổ chức đầu tư tài 
chính chuyên nghiệp của Chính phủ, thực 
hiện tốt vai trò đại diện chủ sở hữu tại các 
DN nhận chuyển giao.   

Chủ động vai trò nhà đầu tư 
chiến lược của Chính phủ

Đánh giá về mô hình SCIC, tại Kết 
luận số 78-KL/TW ngày 26/7/2010, 
Bộ Chính trị đã ghi nhận những nỗ lực 
của SCIC, những kết quả hoạt động 
của SCIC tiếp tục khẳng định đây là 
chủ trương đúng đắn của Đảng trong 
quá trình đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp Nhà nước. Nghị định số 
99/2012/NĐ-CP của Chính phủ cũng 
đặt SCIC là Tổng công ty do Thủ tướng 
Chính phủ thành lập, là một trong 5 tổng 
công ty đặc biệt có điều lệ tổ chức và hoạt 
động do Chính phủ trực tiếp ban hành 
(cấp Nghị định). 

Nghị định 57/2014/NĐ-CP về Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của SCIC được 
Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây, 
có hiệu lực từ 6/8/2014 đã trao quyền 
chủ động cho SCIC. Cụ thể, Tổng công 

ty có quy mô vốn điều lệ lên tới 50.000 tỷ 
đồng, gấp 2,6 lần so với khi SCIC chuyển 
đổi mô hình sang công ty TNHH một 
thành viên theo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ (Tháng 7/2010: vốn 
điều lệ của SCIC 19.000 tỷ đồng). 

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên SCIC Trần 
Văn Hiếu, trong thời gian tới, nhiệm vụ 
của SCIC sẽ nặng nề hơn. Để tiếp tục 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công 
tác, SCIC cần phát huy tính chủ động, 
tích cực hơn nữa để làm tốt công tác đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước, gắn kết có 
hiệu quả các doanh nghiệp thành viên, 
tận dụng tốt cơ hội đầu tư kinh doanh 
nhằm phát huy có hiệu quả vai trò nhà 
đầu tư chiến lược của Chính phủ. Đồng 
thời, SCIC sẽ tăng cường công tác tái cơ 
cấu và nâng cao năng lực quản trị để tiếp 
tục tiếp nhận phần vốn Nhà nước tại các 
DN Chính phủ giao, trong đó có các Tập 
đoàn, Tổng công ty.

Ông Lại Văn Đạo, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng giám đốc SCIC cho biết, để thực 
hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ giao 
phó, SCIC đã và đang tập trung triển 
khai Nghị định 151/2013/NĐ-CP về 
chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động 
của SCIC và Nghị định 57/2014/NĐ-
CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
SCIC; đôn đốc tiếp nhận bàn giao vốn 
nhà nước từ các Bộ, ngành, địa phương 
theo Nghị định 151/2013/NĐ-CP; tăng 
cường công tác quản trị doanh nghiệp 
đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn nhà 
nước; đẩy mạnh công tác bán vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp theo danh mục 
bán vốn đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định 2344/QĐ-TTg 
về Đề án tái cơ cấu SCIC; hiện nay Bộ 
Tài chính đang trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án Chiến lược phát 
triển SCIC đến năm 2015 và tầm nhìn 
đến năm 2020. Dự kiến năm 2015 và 
các năm tới, SCIC sẽ chú trọng đặc biệt 
hoạt động đầu tư mới, trong đó tập trung 
các ngành, lĩnh vực then chốt, hoạt động 
mua bán, sáp nhập...

Được thừa nhận là mô hình có hiệu 
quả, song kỳ vọng của thị trường vào 
SCIC rất lớn. Có thêm “chiếc áo” pháp lý, 
với quyền và trách nhiệm cụ thể, SCIC có 
điều kiện tốt hơn để hoàn thành sứ mạng 
quan trọng của mình: Tham gia quản lý, 
đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước hiệu 
quả, đúng tầm cỡ một nhà đầu tư chiến 
lược có hiệu quả của Chính phủ.

Từ năm 2006 đến nay, SCiC 
đã bán vốn thành công tại 
724 doanh nghiệp (trong đó 
bán hết vốn tại 657 doanh 
nghiệp), thu về 6.256 tỷ 
đồng, đạt tỷ lệ trung bình gấp 
2,2 lần so với giá trị sổ sách. 
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Một số 
hình ảnh 
SCIC 2014

Ngày 7/8/2014, tại Hà Nội, SCIC tổ chức Lễ công bố Quyết định về kiện toàn 
nhân sự Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên SCIC.

Ngày 26/8/2014, tại Hà Nội, Đoàn TNCS HCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2017.

Ngày 18/11/2014, ông Nguyễn Hồng Hiển được bổ nhiệm chức danh 
Phó Tổng giám đốc SCIC.

Ngày 20/6/2014, Đoàn khảo sát xây dựng Đề án mô hình tổ chức đảng bộ tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước, 
NHTM nhà nước đã làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo SCIC. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn khảo sát chủ trì buổi làm việc.

Ngày 7/5/2014, Đảng ủy khối các DN Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy TCT Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà nước.
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Ngày 20/5/2014, tại Hà 
Nội, Đảng ủy cơ quan Đảng 

ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương và Đảng ủy 
Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) đã tổ chức Hội nghị 

học tập chuyên đề năm 
2014 “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh về nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, chống chủ 
nghĩa cá nhân, nói đi đôi 

với làm”.

Trao tặng Giấy khen của Chủ tịch HĐTV SCIC cho những Người đại diện tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Hội nghị Người đại diện vốn năm 2014.

Đoàn viên, thanh niên SCIC tổ chức hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng 
đồng và bàn giao nhà công vụ cho giáo viên Trường THCS Pác Bó.

Ban Lãnh đạo SCIC chúc mừng chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ngày 29/1/2015, SCIC tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 
năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
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Ngày 4/6/2014, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã đến 
thăm, chia sẻ và ủng hộ các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt 
Nam đã kiên cường, anh dũng và quyết tâm để bảo vệ vùng đặc quyền của đất nước 
trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc 
quyền kinh tế Việt Nam.

Ngày 27/3/2014, Tổng giám đốc Lại Văn Đạo đã có buổi làm việc với ông Young-Jun Chang, 
Phó Chủ tịch Chiến lược toàn cầu, Tập đoàn Samsung.

Ngày 28/8/2014, Tổng giám đốc Lại Văn Đạo đã tiếp Tổng giám đốc 
Masahiko Kato của Ngân hàng Mizuho Chi nhánh Hà Nội. 

Ngày 16/4/2014, Tổng giám đốc SCIC đã tiếp Lãnh đạo Tập đoàn TEMASEK.

Ngày 7/4/2014, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa 
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Ngày 7/11/2014, tại Tokyo (Nhật Bản), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 
(SCIC) và Ngân hàng Mizuho đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.
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 Tại Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, SCIC đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác 2011-2013. 

Tổng giám đốc SCIC Lại Văn Đạo trao phần thưởng cho những cá nhân hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2014 tại Hội nghị tổng kết hoạt động SCIC năm 2014 và triển khai kế 
hoạch năm 2015, ngày 16/01/2015.

Ban Lãnh đạo và đại diện các đơn vị của Tổng công ty cùng ký giao ước thi đua tại Hội nghị 
tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch 2015.
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Một là, đăng kí kinh doanh
Luật DN sửa đổi năm 2014 với mục 

tiêu đưa DN trở thành công cụ kinh 
doanh rẻ hơn và an toàn hơn nhằm hấp 
dẫn nhà đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư 
và huy động tốt mọi nguồn lực và vốn đầu 
tư vào sản xuất, kinh doanh. 

Trên cơ sở đó, Luật DN sửa đổi 2014 đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN khi quy định 
giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh không 
bắt buộc ghi ngành nghề kinh doanh; Tách 
bạch giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng 
nhận đăng kí kinh doanh; Bãi bỏ các yêu 
cầu và điều kiện kinh doanh tại thời điểm 
đăng kí thành lập DN; Hài hoà thủ tục 
đăng kí DN với thuế lao động, bảo hiểm xã 
hội; DN tự quyết con dấu, nội dung và hình 
thức con dấu; DN có thể có nhiều hơn một 
người đại diện theo pháp luật.

Hai là về góp vốn điều lệ kinh 
doanh.

Về vấn đề vốn, nhằm giải quyết những 
vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong 
thực tiễn áp dụng các quy định tại Luật 
DN 2005. Theo đó Luật DN sửa đổi 2014 
đã có áp dụng thống nhất thời hạn phải 
thanh toán đủ phần vốn góp khi thành lập 
công ty; Thống nhất các khái niệm về vốn 
công ty cổ phần như cổ phần được quyền 
phát hành và cổ phần đã phát hành; Chào 
bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần 
không phải là công ty cổ phần đại chúng.

Ba là, mô hình quản trị công ty 
cổ phần.

Theo đó trên thế giới có nhiều mô hình 
quản trị công ty cổ phần như: Mô hình 

các cổ đông phổ thông 
và cổ đông ưu đãi biểu 
quyết, cổ đông ưu đãi 
cổ tức. cổ đông ưuu 
đãi hoàn lại, cổ đông 
sáng lập.

Sáu là, tổ chức lại, 
giải thể.

Luật quy định rõ 
từng trường hợp bị 
giải thể và trình tự giải 

thể gồm các bước sau: phải có quyết 
định giải thể DN trong đó nêu rõ lý do 
giải thể sau đó tiến hành thanh lý tài sản, 
ưu tiên thanh toán nợ thuế.

Bảy là, điểm mới trong quản lý DN 
nhà nước.

Luật DN 2014 bổ sung một chương 
hoàn toàn mới về DN nhà nước. Đây 
là nội dung lâu nay chưa có luật nào 
quy định cụ thể. Trong đó, quy định về 
các lĩnh vực kinh doanh của nhà nước. 
Ngoài ra luật còn quy định về cơ cấu 
tổ chức quản lý và hoạt động, công bố 
thông tin định kỳ, công bố thông tin bất 
thường.

Bốn lĩnh vực DN nhà nước được kinh 
doanh: DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích thiết yếu cho xã hội; DN hoạt 
động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ 
quốc phòng, an ninh; DN hoạt dộng 
trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; DN 
ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo 
động lực cho sự phát triển các ngành, lĩnh 
vực khác và nền kinh tế.

Những điểm mới cần lưu ý 
trong luật DN 2014

hội đồng hai cấp, mô hình hội đồng một 
cấp. Ở Việt Nam trước đó đã quản lý công 
ty cổ phần theo Luật DN ban hành 2005. 
Theo đó, cấu trúc gồm: Đại hội đông Hội 
đồng quản trị, Giám đốc/tổng giám đốc 
và ban kiểm soát.

Nhưng tới mô hình tổ chức quản trị 
theo Luật DN 2014 cấu trúc mô hình 
sẽ gồm Đại hội đồng cổ đông, hội đồng 
quản trị (thành viên, thành viên độc lập), 
Giám đốc/tổng giám đốc.

Bốn là, quy trình ra quyết định của 
công ty. 

Tại Luật DN 2014 đã yêu cầu về tỉ lệ 
biểu quyết thông qua quyết định đại hội 
đồng cổ đông xuống 51% đối với quyết 
định thông thường và 65% đối với các 
quyết định quan trọng.

Bên cạnh đó, Luật DN 2014 cũng mở 
rộng nội dung cho phép công ty quy định 
nguyên tắc quản trị DN cụ thể hơn, chi 
tiết hơn.

Năm là, bảo vệ cổ đông. 
Luật DN 2014 có quy định chi tiết về 

Tại kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua rất nhiều luật, trong đó có các 
luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: luật Doanh nghiệp (DN), 
luật Đầu tư, luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN, luật sửa đổi 
các luật về thuế, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi… Sau đây, Bản tin Người đại diện xin giới thiệu 
một số điểm mới của các luật trên tác động đến DN nói chung và SCIC nói riêng.

TổNg hợP NhữNg văN BảN PháP lý mớI Có hIệu lựC Năm 2015
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Về khái niệm nhà đầu tư nước ngoài, 
Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định: Là cá nhân 
có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập 
theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt 
động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện (Điều 7), có ý kiến đề nghị quy 
định rõ những trường hợp nào phải xin 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
và những trường hợp nào được thực hiện 
hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện. 
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao 
Chính phủ hệ thống và công bố các điều 
kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư 
nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu 
tư kinh doanh trong các ngành nghề quy 
định tại Phụ lục 4.

Ngoài ra, các khoản 4, 5 và 6 của Điều 7 
dự thảo Luật cũng đã quy định nguyên tắc 
về điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải 
bảo đảm tính minh bạch, khách quan, tiết 
kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của nhà 
đầu tư. Căn cứ vào danh mục ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được 

Những nội dung mới của Luật Đầu tư (sửa đổi)

quy định tại Luật này, Chính phủ sẽ tập 
hợp và công bố công khai trên cổng thông 
tin DN các điều kiện đầu tư áp dụng đối 
với cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu 
tư nước ngoài.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thuế TTĐB đã được 366 đại biểu 
Quốc hội tán thành thông qua (chiếm 
73,64%). Luật chưa bổ sung mặt hàng 
kinh doanh game online, mặt hàng kinh 
doanh trò chơi bình chọn, dự báo kết quả, 
trò chơi có thưởng thông qua nhắn tin, 
nước ngọt có ga vào đối tượng chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt.

Về thuế suất, Luật quy định việc điều 
chỉnh lộ trình thực hiện đối với bia bắt 
đầu từ ngày 1/1/2016 và bổ sung lộ 
trình thực hiện đối với rượu, cụ thể như 
sau đối với rượu trên 20 độ, áp dụng thuế 
suất 55% từ ngày 1/1/2016, 60% từ ngày 
1/1/2017 và 65% từ ngày 1/1/2018. 
Đối với rượu dưới 20 độ, áp dụng thuế 
suất 30% từ ngày 1/1/2016 và 35% từ 
ngày 1/1/2018... 

Về ý kiến trước đó đại biểu QH đề nghị 
bổ sung nước ngọt có ga vào đối tượng 
chịu thuế TTĐB để hạn chế tác hại của việc 
lạm dụng nước ngọt có ga gây béo phì, tiểu 
đường, rối loạn chuyển hóa, tim mạch… 
nhất là đối với trẻ em. Ủy ban Thường vụ 
QH cho rằng, việc bổ sung nước ngọt có 
ga vào đối tượng chịu thuế TTĐB đã được 
Cơ quan soạn thảo đưa ra lấy ý kiến các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng DN 

và có nhiều ý kiến chưa đồng thuận với 
đề xuất thu thuế TTĐB đối với mặt hàng 
này…Do vậy, Ủy ban Thường vụ QH đề 
nghị QH chưa bổ sung mặt hàng này vào 
đối tượng chịu thuế TTĐB.

Về thuế suất đối với thuốc lá, Luật vẫn 
quy định như dự thảo, theo đó, thuốc lá 
điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây 
thuốc lá có thuế suất 70% từ ngày 1-1-2016 
đến ngày 31-12-2018, thuế suất 75% từ 
ngày 1-1-2019. Trước đề nghị đẩy nhanh 
lộ trình tăng thuế thuốc lá, Ủy ban Thường 
vụ QH đề nghị Quốc hội cho giữ lộ trình 

Lùi thời hạn tăng thuế TTĐB một số mặt hàng

và mức tăng thuế suất đối với thuốc lá như 
Dự thảo Luật. Đồng thời, đề nghị Chính 
phủ ban hành và triển khai thực hiện các 
giải pháp quyết liệt, có chế tài xử lý nghiêm 
các đối tượng buôn lậu, kể cả tiêu thụ nội 
địa, quy định rõ trách nhiệm của các bộ, 
ngành, địa phương trong công tác phòng, 
chống buôn lậu thuốc lá.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/1/2016. Theo đó, thời điểm thực hiện 
đối với các mặt hàng chịu thuế từ ngày 
1/7/2015 sẽ chuyển sang thực hiện từ 
ngày 1/1/2016.

Đại biểu QH bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế TTĐB.  Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

TổNg hợP NhữNg văN BảN PháP lý mớI  Có hIệu lựC Năm 2015
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Với 423 đại biểu tán thành (chiếm 
85,11%), Quốc hội đã biểu quyết thông 
qua Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.

Luật gồm 10 chương 66 điều, quy định 
việc đầu tư vốn nhà nước vào DN; quản lý, 
sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh tại DN và giám sát việc đầu tư, 
quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN.

Đối tượng áp dụng của Luật là đại diện 
chủ sở hữu nhà nước; DN do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 
công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, 
công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, 
công ty mẹ trong nhóm công ty; Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc 
lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ; Người đại diện phần vốn nhà nước đầu 
tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên; Cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến 
hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn 
nhà nước tại DN.

Luật cũng quy định rõ 8 nguyên tắc đầu 
tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN, 
đó là: Tuân thủ quy định của pháp luật 
về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước 
tại DN; Phù hợp với chiến lược, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát 
triển ngành; Đầu tư vốn nhà nước để 
hình thành và duy trì DN ở những khâu, 
công đoạn then chốt trong một số ngành, 

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh tại DN

lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác 
không tham gia hoặc thuộc diện Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì 
tỷ lệ cổ phần, vốn góp theo quy định tại 
Điều 10 và Điều 16 của Luật này; Cơ quan 
đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà 
nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của DN, hoạt 
động quản lý, điều hành của người quản lý 
DN; Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN 
phải thông qua người đại diện chủ sở hữu 
trực tiếp tại DN hoặc người đại diện phần 
vốn nhà nước; bảo đảm DN sản xuất, kinh 
doanh theo cơ chế thị trường, bình đẳng, 
hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; Bảo 
đảm có hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá 
trị vốn nhà nước đầu tư vào DN; phòng, 
chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài 
sản của Nhà nước và DN; Bảo đảm công 
khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý, sử 
dụng vốn nhà nước tại DN…

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-
2015.

Tăng cường vốn nhà nước tại DN

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông 
qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Luật Thuế với 425 đại biểu tán thành 
(chiếm 85,51%).

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
luật thuế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho DN 
thu hút vốn đầu tư; giảm bớt khó khăn về 
vốn, tạo điều kiện giúp các DN từng bước 
phục hồi và phát triển sản xuất-kinh doanh, 
góp phần tăng thu ngân sách trong dài hạn.

Luật quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 
15% đối với thu nhập của DN hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện 
kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó 
khăn. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thuế tài nguyên, Luật quy định “miễn 
thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia 
đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt”...

Dự thảo đã thống nhất việc bỏ quy định 
khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến 
mại. Theo Ủy ban Thường vụ QH, việc quy 
định khống chế chi quảng cáo đã được thực 
hiện từ năm 1999 đến nay, tỷ lệ khống chế 
được quy định tăng dần qua các năm (từ 7% 
năm 1999 đến nay là 15%). Việc giới hạn 
chi phí quảng cáo đã hạn chế DN, trong đó 
có DN có quy mô kinh doanh vừa và nhỏ 

phát triển thị trường, ảnh hưởng đến hiệu 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 
Do đó, cùng với việc bỏ quy định khống chế 
đối với chi quảng cáo, khuyến mại, Ủy ban 
Thường vụ QH cũng đề nghị Chính phủ chỉ 
đạo các cơ quan chức năng tăng cường công 
tác quản lý chặt chẽ trong việc hạch toán chi 
phí quảng cáo, tránh việc lợi dụng cơ chế 
thông thoáng để gian lận, trốn thuế; rà soát 
lại các quy định tại Luật Thương mại, Luật 
Giá để có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với 
các khoản chi hoa hồng, khuyến mại, nhất 
là các khoản chi hoa hồng trong lĩnh vực y 
tế, xuất bản và phát hành sách giáo khoa...

Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các luật về thuế không quy 
định về xóa tiền phạt chậm nộp. Trường 
hợp cần thiết phải xóa tiền phạt chậm nộp 

Không quy định xóa phạt chậm nộp thuế trong Luật

phát sinh trước ngày 1-7-2013 như đề xuất 
của Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét, ban 
hành nghị quyết riêng.

Ngoài ra, để góp phần tháo gỡ khó khăn 
cho DN, đã bổ sung quy định: Bỏ mức phạt 
chậm nộp 0,07% tính trên số tiền chậm nộp 
thuế đối với số thuế chậm nộp trên 90 ngày, 
giữ mức phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày 
tính trên số tiền chậm nộp. Trường hợp 
người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ 
bằng vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa 
được thanh toán nên không có nguồn nộp 
kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì 
không phải nộp tiền chậm nộp đối với số 
tiền thuế nợ phát sinh trong thời gian ngân 
sách nhà nước chưa thanh toán.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-
2015. h.h

TổNg hợP NhữNg văN BảN PháP lý mớI  Có hIệu lựC Năm 2015
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1. Tăng trưởng kinh tế vượt mục 
tiêu đề ra

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn 
nhiều khó khăn và thách thức lớn, tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 
ước tính tăng 5,98% so với năm trước, 
vượt so với mục tiêu đã được Quốc hội 
thông qua là 5,8%. CPI bình quân cả năm 
ước tăng 4,09% so với năm 2013, là tốc độ 
tăng tương đối thấp trong khoảng 10 năm 
gần đây. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 150 
tỷ USD. Tuy nhiên, bội chi ngân sách còn 
cao, nhiều khó khăn trong giải quyết nợ 
công và nợ xấu.

2. Tập trung hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa

Việt Nam đang khẳng định nỗ lực tập 
trung hoàn thiện nhà nước pháp quyền và 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Trong năm 2014 đã có 12 
luật về kinh tế trong tổng số 29 luật được 
Quốc hội thông qua. Điển hình là Luật 
đầu tư công 2014, Luật doanh nghiệp (sửa 
đổi), Luật đầu tư (sửa đổi)… 

Đây là bước tiến và đổi mới mạnh mẽ 
trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường, tạo môi trường kinh doanh thuận 
lợi, huy động và sử dụng hiệu quả cao nhất 
các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển của 
doanh nghiệp và nền kinh tế.

3. Hoàn tất đàm phán hai hiệp 
định thương mại tự do

Năm 2014, Việt Nam đã kết thúc đàm 
phán hiệp định thương mại tự do (FTA) 
song phương với Hàn Quốc và FTA 
với Liên minh Hải quan Nga-Belarus-
Kazakhstan, đồng thời đạt được thỏa 
thuận về định hướng kết thúc đàm phán 
FTA với Liên minh châu Âu (EU). 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia 
đàm phán ba FTA khu vực, gồm Hiệp 
định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 
(RCEP); hiệp định thương mại tự do Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); và 

FTA với Hiệp hội Thương mại Tự do châu 
Âu (EFTA).

4. Hoàn thành nhiều công trình 
quan trọng

Năm nay đã có nhiều công trình quan 
trọng được đưa và sử dụng, có ý nghĩa đối 
với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an 
ninh quốc phòng. Điển hình là các công 
trình Tuyến cáp điện ngầm xuyên biển 
dài nhất Đông Nam Á, công trình tòa nhà 
Quốc hội, đường cao tốc Thành phố Hồ 
Chí Minh- Long Thành- Dầu Giây, dự án 
đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, dự án cầu 
Nhật Tân… 

Nhiều công trình giao thông trọng 
điểm đã không chỉ tạo động lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế đất nước mà còn góp 
phần mở rộng quan hệ đối ngoại.

5. Đột phá cải cách thủ tục hành 
chính để cải thiện môi trường kinh 
doanh

Ngày 18/3/2014, Chính phủ ban hành 
Nghị quyết số 19/NQ-CP về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Trong đó, tập trung 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút 
ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí 
thực hiện thủ tục hành chính. 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, 
các bộ ngành đã đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, nổi bật là lĩnh vực thuế, 
hải quan.

6. Ổn định thị trường tiền tệ và 
ngoại hối

Ngân hàng nhà nước triển khai đồng 
bộ và quyết liệt các giải pháp điều hành 
chính sách tiền tệ, duy trì ổn định thị 
trường tiền tệ và ngoại hối. Thị trường 
vàng trong nước tương đối ổn định, Ngân 
hàng Nhà nước không phải tổ chức đấu 
thầu vàng miếng. 

Dự trữ ngoại tệ tăng, ở mức cao nhất 
từ trước đến nay. Niềm tin vào đồng tiền 
Việt Nam tăng.

Nhìn lại 10 sự kiện kinh tế 
trong nước nổi bật nhất năm 2014

Chế biến cá basa xuất khẩu tại Công ty thủy sản Bình An, Cần Thơ.  Ảnh: Duy Khương/TTXVN

(Xem tiếp trang 15)
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Nhiều chỉ số đẹp cho năm 2014
Năm 2014 khép lại với nhiều kết quả 

tích cực như lạm phát ở mức 1,84%, tăng 
trưởng tín dụng cả năm đạt xấp xỉ 12%. 
Xuất khẩu tăng 13,5%, đây là mức khá cao 
và tăng liên tục kể từ đầu năm, giúp cán 
cân thanh toán dương 1,5 tỷ USD.

Lần đầu tiên kiều hối về nước đạt xấp xỉ 
10 tỷ USD kéo dự trữ ngoại tệ tăng mạnh, 
đạt 36 tỷ USD. Theo đánh giá của chuyên 
gia Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu phát triển kinh doanh (BDI), 
đây là mức tốt đảm bảo thanh khoản cho 
nhà đầu tư nước ngoài, các khoản vay nợ 
và các nhà nhập khẩu. 

2015: Bước chuyển từ các 
chính sách mới

Môi trường kinh doanh năm 2015 sẽ có 
nhiều cải thiện khi các điều luật quan trọng 
như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa 
đổi), Luật Kinh doanh bất động sản... mới 
được Quốc hội thông qua, có hiệu lực. 
Đồng thời, tại Diễn đàn Doanh nghiệp 
Việt Nam 2014 mới đây, trước cộng đồng 
doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
cam kết, năm 2015, Chính phủ tiếp tục 
đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn, 
tỷ giá, lãi suất sẽ được kiểm soát. Đặc biệt, 
lạm phát sẽ được điều chỉnh ở mức 5% để 
gia tăng sức cầu nội địa. Một lộ trình tăng 
trưởng GDP của Việt Nam trong dài hạn 
cũng được công bố rõ ràng với  6,2% cho 
năm 2015 và 6,5-7%/năm cho 5 năm từ 
2016-2020. 

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt 
Nam sẽ tập trung sức chỉ đạo, quản lý để 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. 
Trong đó, tập trung phát triển mạnh các thị 
trường như vốn, bất động sản, lao động… 
tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát 
triển để nâng cao năng suất lao động, năng 
lực cạnh tranh. Ngay đầu năm 2015, Việt 
Nam sẽ ký kết nhiều hiệp định thương 
mại tự do với các đối tác nước ngoài như 
Hàn Quốc, Nga Belarút, và tiến tới là Hiệp 
định thương mại xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) để chủ động, tích cực hội nhập sâu 
rộng hơn với kinh tế quốc tế.

Từ định hướng trên các bộ ngành đã 
đưa ra những kế hoạch triển khai cụ thể 
trong năm 2015. Trong đó, NHNN dự 
kiến mức tăng trưởng tín dụng mạnh 
hơn, với 15 - 17%, duy trì tỷ giá ổn định. 
Về lãi suất, NHNN có thể sẽ xem xét bỏ 
trần huy động ngắn hạn. Tuy nhiên, việc 
này không ý nghĩa bằng việc giảm toàn 
bộ lãi suất xuống thấp hơn mức hiện nay. 
Chủ trương của Quốc hội, Chính phủ 
đều đồng thuận rất cao với việc tiếp tục 
giảm lãi suất, nhất là lãi suất cho vay. Do 
đó, nhiều khả năng chính sách này sẽ sớm 
được thực thi trong năm mới.

Bộ Tài chính sẽ thực thi nhiều giải pháp 
để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
như cắt giảm thời gian thực hiện các thủ 
tục thuế, hải quan… Đặc biệt, chính sách 
ứng phó với giá dầu giảm sẽ theo hướng 
tạo ra những cơ hội thuận lợi cho doanh 
nghiệp. Đơn cử, ngay trung tuần tháng 1, 

Chính phủ, Bộ Tài chính đã quyết định 
không tăng thuế xăng dầu nhập khẩu, kéo 
giá xăng dầu trong nước giảm mạnh. Đây 
sẽ là cơ sở để chi phí vận tải giảm, yếu tố 
tác động rất lớn đến giá cả đầu vào. Điều 
này có nghĩa, giá dầu giảm, sẽ hỗ trợ chi 
phí doanh nghiệp giảm, giúp cầu nội địa 
tăng, tạo ra cơ hội cải thiện lợi nhuận 
của doanh nghiệp. Ngoài cước phí vận 
tải giảm, nhiều lĩnh vực sẽ được lợi, như 
bao bì, vải vóc, nhựa, hóa dầu, giá gas cho 
các nhà máy đạm…, tạo xung lực mạnh 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, sau thời gian dài 
khó khăn khiến tinh thần kinh doanh của 
họ rất yếu.

Nếu năm 2014, cả nước có 58.000 
doanh nghiệp phá sản, đóng cửa, cao hơn 
cả năm 2013, thì năm 2015, bằng nhiều 
chính sách, Chính phủ nêu quyết tâm sẽ 
đẩy con số này xuống thấp, tạo ra nhiều 
công ăn việc làm… Chỉ cần nhìn vào sự 
nhộn nhịp của các địa phương kéo được 
các nhà đầu tư lớn nước ngoài đổ vốn vào 

Kinh tế 2015 lạc quan 
với nhiều kỳ vọng 

Nhiều chính sách có lợi cho doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ họ cải thiện 
lợi nhuận khả quan hơn như chủ động mức kiểm soát lạm phát để 
cải thiện cầu nội địa, tiếp tục giảm lãi suất, giữ ổn định thị trường 
ngoại tệ, vàng, hỗ trợ thị trường vốn phát triển… sẽ được thực thi 
trong năm 2015.
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7. Phê duyệt và triển khai gói 
16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân 
bám biển

Thực hiện Nghị quyết số 72/2014/
QH13, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; 
Nghị quyết các Phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 5 và tháng 6 năm 2014, 
ngày 3/7/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ 
tướng đã chủ trì họp thường trực Chính 
phủ quyết định Phương án phân bổ, sử 
dụng 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng 
tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu, trang thiết 
bị cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư. 

Đây là chính sách giúp nâng cao năng 
lực thực thi pháp luật của các lượng chức 
năng trên biển của Việt Nam, đảm bảo an 
toàn, hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày và 
nâng cao hiệu quả khai thác thủy hải sản 
trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

8. IPO thành công 3 doanh nghiệp 
nhà nước lớn

Trong năm 2014, điểm sáng của quá 

như Tập đoàn Samsung đến Bắc Ninh và 
Thái Nguyên sẽ thấy nền kinh tế 2015 sẽ có 
những sắc diện mới. Không chỉ là 160.000 
lao động làm việc tại Thái Nguyên cho 
tập đoàn Samsung, đó còn là hoạt động 
khởi sắc của nhiều doanh nghiệp cung cấp 
hậu cần như nhà ở, thực phẩm, các doanh 
nghiệp cung cấp thiết bị vệ tinh… 

Sau hàng chục năm thất bại trong việc 
xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ, 
trong khi dư địa cho ngành này ngày càng 
lớn trước sự xuất hiện của các tập đoàn 
nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, Chính 
phủ cũng chú trọng và quan tâm đến việc 
phát triển công nghiệp phụ trợ và hỗ trợ 
doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các 
chuỗi thương mại toàn cầu. Hiện Bộ Công 
thương đang soạn thảo dự thảo Nghị định 
về vấn đề này để trình Chính phủ xem xét 
ban hành.

Cần sự chủ động của doanh nghiệp
Cơ hội tăng trưởng là rất lớn song về 

phần mình, doanh nghiệp có nắm bắt và 
tận dụng tốt hay không lại rất cần sự chủ 
động. Ở góc độ một nhà xuất khẩu thủy 
sản quy mô lớn nhất Việt Nam, ông Lê 
Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú 
nói rằng, doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị kỹ 
càng hơn cho cuộc cạnh tranh rất khốc liệt 

trình cổ phần hóa là thành công trong việc 
đấu giá cổ phần lần đầu ba doanh nghiệp 
nhà nước lớn gồm Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam (Vinatex), Tổng công ty Hàng không 
Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)... 

Việc đấu giá các doanh nghiệp Nhà 
nước có vốn hóa lớn này đặc biệt thu hút 
sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. Đồng thời khẳng định cam 
kết của Chính phủ trong hai năm 2014-
2015 phải thực hiện cổ phần hóa 432 
doanh nghiệp nhà nước.

9. Người nước ngoài được sở hữu 
nhà ở tại Việt Nam

Với Luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội 
khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 và 
có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, lần đầu 
tiên người nước ngoài được sở hữu nhà 
ở tại Việt Nam. Luật này đã mở rộng đối 
tượng, điều kiện được mua và sở hữu nhà 

ở tại Việt Nam tạo thuận lợi thu hút đầu 
tư nước ngoài, phù hợp xu thế hội nhập 
quốc tế. 

Đáng chú ý, đối tượng được phép sở 
hữu nhà ở tại Việt Nam không phân biệt 
người Việt Nam ở trong nước với người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài.

10. Lần đầu thắng kiện và khởi 
kiện chống bán phá giá

Việt Nam đã thắng trong vụ kiện đầu 
tiên lên Tổ chức Thương mại Thế giới về 
các biện pháp chống bán phá giá mà Hoa 
Kỳ áp đặt đối với mặt hàng tôm đông lạnh 
của Việt Nam.

Trong năm 2014, cũng lần đầu tiên Việt 
Nam áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá đối với sản phẩm nhập khẩu vào thị 
trường nội địa. Bằng Quyết định số 7896/
QĐ-BCT ban hành ngày 5/9/2014, Bộ 
Công Thương quyết định áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá đối với một số sản 
phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu 
vào Việt Nam từ các thị trường Trung 
Quốc, Indonesia, Đài Loan và Malaysia.

Nguồn: VietnamPlus

khi cánh cửa thị trường được mở nhanh 
hơn, rộng hơn. Đó không chỉ là năng lực về 
vốn mà còn là sự hiểu biết sâu hơn, tường 
tận hơn về pháp luật và các cam kết hội 
nhập cũng như sự thay đổi của các chính 
sách trong nước. Đó còn là những chiến 
lược để nâng cao sức cạnh tranh về chất 
lượng để vượt qua các rào cản kỹ thuật mà 
các nền kinh tế khác đặt ra để bảo vệ cho 
ngành sản xuất của nước họ…

Khi Việt Nam tham gia các Hiệp định 
thương mại tự do với các nước, đặc biệt là 
TPP, cơ hội gia tăng xuất khẩu sẽ rất lớn, 
khi thuế nhập khẩu bằng 0, các thủ tục 
thông quan đơn giản và thuận tiện hơn 
nhiều. Song nếu doanh nghiệp vẫn chỉ 
quẩn quanh với xuất thô, hàng hóa chất 
lượng thấp, đồng nghĩa với việc doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục nằm ngoài 

chuỗi giá trị toàn cầu. 
Còn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trong nước cũng phải tập trung vốn và cải 
thiện khả năng thực hiện dự án để đáp 
ứng tốt nhất đơn đặt hàng trên thị trường. 
Đơn cử, Tập đoàn Samsung cần hàng 
nghìn căn hộ để cung cấp cho người lao 
động trong hệ thống của họ. Bởi vậy, họ 
đặt hàng với doanh nghiệp địa phương 
Thái Nguyên, có sản phẩm ngay sau 8 
tháng triển khai dự án, họ sẽ bao tiêu ít 
nhất 50% nhà ở tại các dự án này. Đây là 
cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp bất 
động sản địa phương bứt phá bởi ngoài 
nhà ở, họ có thể cung cấp các dịch vụ hạ 
tầng đi kèm và có nguồn thu dài hạn từ 
đây.  Nhưng nếu không làm thực, có năng 
lực thực, doanh nghiệp sẽ khó có thể tận 
dụng được những cơ hội như vậy.

Việt Nam bước vào năm 2015 với 
nhiều kỳ vọng về một sự hồi phục nhanh 
hơn, mạnh hơn của nền kinh tế. Những cú 
sốc tương tự như biến động giá dầu trên 
toàn cầu có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng 
trái chiều đến nền kinh tế trong nước. 
Nhưng nếu các chủ thể của nền kinh tế 
đều chủ động có những kịch bản cho sự 
phát triển của mình và dấn thân tìm cái 
mới, cách làm sáng tạo, thành công sẽ chỉ 
còn là thời gian.  trúc GianG

(Tiếp theo trang 13)
Nhìn lại 10 sự kiện kinh tế...
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Hồi phục chưa bền
Số liệu của UBCKNN tổng kết cho 

thấy, năm 2014, chỉ số VN-Index tăng 9%, 
chỉ số HNX-Index tăng 24% so với cuối 
năm 2013; Mức vốn hóa thị trường đạt 
1.128 nghìn tỷ đồng (tăng 179 nghìn tỷ 
đồng so với cuối năm 2013), tương đương 
31,5% GDP.

UBCKNN cũng nhấn mạnh rằng 
thanh khoản thị trường có sự cải thiện 
rõ rệt. Quy mô giao dịch bình quân mỗi 
phiên (bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu) 
đạt 5.500 nghìn tỷ đồng, tăng 104% so 
với năm 2013. Tài khoản nhà đầu tư đạt 
khoảng 1,37 triệu, tăng 6% so với cuối 
năm 2013.

Hoạt động của khối doanh nghiệp 
niêm yết (DNNY) cũng có sự cải thiện 
đáng kể. Đơn cử, số công ty niêm yết 
hoạt động có lãi, tăng 5% so với cùng kỳ 
năm 2013; tổng LNST của toàn bộ công 
ty niêm yết trong 9 tháng đầu năm 2014 
tăng 6,1%. Tổng giá trị niêm yết tăng 19% 
và trái phiếu tăng 25% so với năm 2013.

Tổng kết này lạc quan hơn một chút so 
với thực tế do số liệu cập nhật sớm, còn so 
với đóng cửa năm 2013, chỉ số VN-Index 
tăng 8,1% còn 

HNX-Index tăng 22,3% về điểm số. 
Diễn biến thị trường có thể nhìn nhận 
theo 4 con sóng khi quý I là giai đoạn thị 
trường tăng điểm nóng, tích cực và đồng 
đều ở số đông các mã, ngành. Điều này 
đến từ tâm lý tự tin của các nhà đầu tư vào 
triển vọng của thị trường cũng như tình 
hình bình ổn trở lại cùng những tín hiệu 
phục hồi của kinh tế vĩ mô. Khả năng mở 
room cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Con sóng thứ hai đến từ áp lực chốt lời 
của nhà đầu tư cùng tác động của biến cố 
Biển Đông khiến thị trường lao dốc mạnh 
trong giai đoạn tháng 4 và nửa đầu tháng 
5. Từ trung tuần tháng 5 đến hết tháng 8, 
TTCK có sự hồi phục mạnh mẽ và chinh 
phục thành công mức đỉnh của năm 2009 
tạo ra con sóng thứ ba. Đà tăng của thị 
trường trong giai đoạn này được hỗ trợ 
bởi diễn biến tăng điểm mạnh của nhóm 
cổ phiếu bluechip, đặc biệt là nhóm các cổ 

phiếu ngành dầu khí với các mã điển hình 
như GAS, PVD, PVS, PET.

Sóng cuối cùng diễn ra 4 tháng cuối 
năm 2014, dưới tác động từ hoạt động 
chốt lời của nhà đầu tư, áp lực bán của 
khối ngoại, thông tư 36 ra đời cùng với 
diễn biến giảm của giá dầu. Đà giảm điểm 
mạnh xuất phát chủ yếu từ nhóm cổ phiếu 
ngành dầu khí sau đó lan tỏa rộng sang các 
nhóm ngành khác.

Vấn đề đáng nói ở đây qua các diễn biến 
trên là sự hồi phục của TTCK Việt Nam 
chưa mang tính bền vững, thị trường vẫn 
rất dễ bị tổn thương do các tác động bên 
ngoài. Trong tháng 12, VN-Index giảm 
5,7%,  HNX Index giảm 5,2%, đặc biệt 
có những phiên giao dịch như ngày 9/12, 
các chỉ số có lúc giảm gần hết biên độ, cổ 
phiếu đổ sàn hàng loạt bất chấp hoạt động 
doanh nghiệp tốt xấu.

Sự giảm giá được cho là quá đà của thị 
trường được giải thích bằng nhiều lý do 
khách quan như đã đề cập ở trên. Tuy 
nhiên, nếu đi sâu phân tích và tìm hiểu, sẽ 

có những lý do mang tính chủ quan, nội tại 
của thị trường. Đó chính là việc thị trường 
tăng mạnh thanh khoản nhưng phụ thuộc 
nhiều vào một số mã chứng khoán đầu cơ, 
tình trạng phổ biến sử dụng đòn bẩy tài 
chính qua dịch vụ margin tại các CTCK, 
vay vốn qua hợp tác với các ngân hàng dẫn 
đến bán giải chấp cổ phiếu… Nhiều nhà 
đầu tư thua lỗ khiến thị trường vẫn chưa 
thu hút được nhiều dòng vốn dài hạn và 
lay động được nguồn tiền trong dân cư 
mặc dù lãi suất huy động tiền gửi của các 
ngân hàng đã xuống mức rất thấp.

Bỏ ngỏ nhiều đề xuất
Để thị trường có thể hồi phục một cách 

bền vững, rất nhiều kiến nghị đã được đưa 
ra không chỉ một lần. Nhóm các nhà đầu 
tư tổ chức, trong đó có nhiều tổ chức nước 
ngoài như Dragon Capital, VinaCapital, 
Red River Holding đều chia sẻ quan điểm 
rằng, quy mô và thanh khoản TTCK Việt 
Nam vẫn còn quá nhỏ bé, chỉ bằng 1/5 
các nước trong khu vực, do đó thiếu lực 

Chứng khoán 
còn nhiều việc phải lo

Nhìn vào bảng tổng kết của uBCKNN cuối năm đều là những con số 
lạc quan, song với nhiều nhà đầu tư trên thị trường, diễn biến tiêu 
cực vào cuối năm đã thổi bay thành quả của họ và TTCK bước vào 
năm 2015 với không ít mối lo.
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hút các nhà đầu tư lớn. Thị trường thiếu 
vắng các doanh nghiệp có quy mô lớn, 
quản trị tốt và có thể nhìn rõ tương lai phát 
triển. Tính toán của họ cho thấy nếu chỉ 
xét các công ty thỏa mãn điều kiện về vốn 
hóa và thanh khoản để được vào rổ VN30 
thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể mua 
được thêm tối đa là 3,1 tỷ USD, tương 
đương với khoảng 5% lượng vốn hóa 
của thị trường. Sự mất cân bằng trên thị 
trường cũng thể hiện rõ rệt khi giá trị giao 
dịch hàng ngày trên HOSE vào tháng 12 
tập trung đến 50% vào nhóm VN30, trên 
HNX, nhóm HNX30 còn chiếm tới 70%.

Do chứng khoán chưa thu hút được 
nhiều nhà đầu tư mới nên huy động vốn 
qua thị trường, chức năng chính của thị 
trường vốn qua kênh phát hành cổ phiếu 
và cổ phần hóa chỉ đạt 23 nghìn tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng rất thấp so với huy động 
vốn qua kênh trái phiếu.

Trong các cuộc đối thoại với cơ quan 
quản lý Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài 
nhắc lại những đề xuất như tăng cung hàng 
chất lượng cho thị trường bằng cách đưa 
các DNNN sau cổ phần hóa quy mô lớn 
lên niêm yết, tăng room cho nhà đầu tư 
nước ngoài, thí điểm qua chứng chỉ không 
có quyền biểu quyết và nâng cao yêu cầu 
về quản trị doanh nghiệp… Những đề 
xuất này không mới, nhưng không dễ 

thực hiện. Do đó, kỳ vọng về một sự đột 
phá sớm trên thị trường trong năm 2015 
ít có cơ sở.

Vào những ngày cuối năm, các nhà đầu 
tư nhỏ lẻ lại chờ đợi sự thay đổi trong chính 
sách với kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước 
giãn thời gian thực hiện Thông tư 36 hoặc 
chỉnh sửa một số quy định liên quan đến 
chứng khoán. Với những thông điệp Ngân 
hàng Nhà nước đưa ra cho đến trung tuần 
tháng 1/2015, chưa thấy khả năng về bước 
lùi chính sách. Bởi vậy, dù giá xăng dầu 
trong nước liên tục giảm, lãi suất tiếp tục 
hạ, chứng khoán vẫn chỉ nhích nhẹ hoặc đi 
ngang, thậm chí tiếp tục giảm.

Khó có sự bứt phá mạnh 
Dòng tiền trên thị trường bị tác động 

qua việc thực thi Thông tư 36 sẽ là yếu tố 
tác động lớn nhất đến thị trường nửa đầu 
năm 2015. Để đối phó với việc thu hẹp 
dòng tiền từ ngân hàng, nhiều CTCK đã 
lên kế hoạch tăng vốn, phát hành trái phiếu. 
Song để thực hiện được điều này không 
dễ, không phải CTCK nào cũng huy động 
được vốn dễ dàng, thời gian để thực hiện 
kế hoạch mất ít nhất 4 tháng và chi phí vốn 
tăng cao do CTCK phải trả lãi suất cả thời 
điểm nhà đầu tư giảm tỷ trọng margin… 
Những dữ liệu đó cho thấy, trong ngắn hạn 
dòng tiền sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Diễn biến giá dầu khó lường tiếp tục 
tác động đến hoạt động của nhóm cổ 
phiếu dầu khí, một trong những ngành có 
tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường. Cho 
đến thời điểm này, chưa thấy có thông tin 
hoặc động thái nào để nhìn vào khả năng 
giá dầu sẽ sớm hồi phục. Ngành dầu khí 
Việt Nam cũng đã lên kế hoạch cho kịch 
bản giá dầu thấp với lợi nhuận chỉ bằng 
1/3, 1/5 so với năm 2014. Trong báo cáo 
nhận định triển vọng thị trường 2015, các 
CTCK đều đưa triển vọng nhóm cổ phiếu 
dầu khí vào tiêu cực, để thấy thị trường 
còn bị tác động.

Một yếu tố nữa cũng cần lưu ý là nguồn 
cung hàng hóa ra thị trường sẽ dồi dào qua 
các đợt thoái vốn đầu tư ngoài ngành, cổ 
phần hóa DNNN mà Chính phủ đang 
đẩy mạnh triển khai. Tất nhiên, đây là cơ 
hội tốt cho những nhà đầu tư có vốn nhàn 
rỗi, am hiểu thị trường để mua được hàng 
hóa giá rẻ. Song cũng là yếu tố tác động 
đến cầu, khó đẩy thị trường tăng cao.

Trên nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực 
hơn, có thêm nhiều hàng hóa chất lượng 
từ quá trình cổ phần hóa gắn với niêm yết 
của DNNN, thị trường được kỳ vọng sẽ có 
chuyển biến khả quan hơn và tăng trưởng 
trở lại với mức đỉnh 650 điểm, nhưng một 
sự bứt phá mạnh là khó xảy ra.

anh việt
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Đà phục hồi yếu
Kinh tế Mỹ, Anh, khu vực Đông Á và 

một số nền kinh tế mới nổi là những điểm 
sáng, song triển vọng tăng trưởng yếu của 
các đàu tàu kinh tế khác như Khu vực sử 
dụng đồng euro (Eurozone) và Nhật Bản, 
sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung 
Quốc, cộng thêm các nguy cơ như bất ổn 
địa - chính trị ở Trung Đông và Ukraine 
và bệnh dịch Ebola ở Tây Phi khiến cho 
đà phục hồi kinh tế toàn cầu không đồng 
đều và yếu hơn dự báo.

Dựa trên tình hình này, các định chế 
tài chính lớn như Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới 
(WB) về cuối năm 2014 đã phải liên tiếp 
hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và 
khu vực trong năm 2014 và 2015.

Trong báo cáo Tình hình và Triển vọng 
Kinh tế Thế giới năm 2015 công bố trong 
tháng 12/2014, Liên hợp quốc (LHQ) 
dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục cải 
thiện trong hai năm 2015 và 2016. Nhịp 
độ tăng trưởng của kinh tế thế giới trong 
hai năm tới theo nhận định của LHQ là 
3,1% và 3,3%, sau khi ước tăng khoảng 
2,6% trong năm 2014. Nhiều nguy cơ 
và bất ổn, nổi bật trong số đó là sự tăng 
trưởng ì ạch của Eurozone cùng với dịch 
Ebola và xung đột ở Ukraine, sẽ gây sức ép 
lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tổng Giám đốc điều hành IMF, 
Christine Lagarde, tại Hội nghị mùa 
Thu thường niên của IMF và WB tại 
Washington (Mỹ) trước đó, đã lưu ý rằng 
kinh tế toàn cầu đang đối mặt với triển 
vọng tăng trưởng bấp bênh, không đồng 
đều kéo dài và chậm hơn dự báo trong bối 
cảnh số việc làm mà thế giới tạo ra mỗi 
năm mới chỉ chiếm một phần nhỏ nếu 
so với con số 200 triệu người thất nghiệp 
trên thế giới. 

Kinh tế Mỹ và Vương quốc Anh là 
những điểm sáng trong nhóm nước phát 
triển và được kỳ vọng sẽ là nhân tố đầu tàu 
dẫn dắt kinh tế thế giới phục hồi.

LHQ nhận định kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục 

cải thiện trong hai năm 2015 và 2016, với 
mức tăng 2,8% và 3,1%, sau một thời gian 
duy trì được nhịp độ tăng trưởng ở mức 
hàng năm trên 2%. Nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế nhanh cùng với mức tăng trưởng 
việc làm mạnh mẽ hơn của Mỹ so với các 
nước phát triển khác báo hiệu sự hồi phục 
tích cực trên thị trường việc làm, lương và 
nhà đất trong năm 2015.

Châu Á dẫu có phần tăng trưởng 

chậm lại so với cách đây vài năm, song 
vẫn là động lực tăng trưởng chủ chốt 
của kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ADB) hạ nhẹ dự báo tăng 
trưởng kinh tế của các nước đang phát 
triển ở châu lục này năm 2014 và 2015 
xuống lần lượt 6,1% và 6,2% và của các 
nền kinh tế Đông Nam Á trong cùng thời 
gian này xuống 4,4% và 5,1%. Theo đánh 
giá của LHQ, Đông Á sẽ vẫn là khu vực 
tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với nhịp 
độ tăng trưởng khá ấn tượng 6,1% và 6% 
trong năm 2015 và 2016.

Các nền kinh tế mới nổi , theo nhận 
định của giới chuyên gia, sẽ tăng trưởng 
vừa phải trong năm 2015. Trong số các 
nền kinh tế mới nổi, Trung Quốc sẽ tiếp 
tục tăng trưởng chậm lại trong khi Nga 
đứng trước nguy cơ suy thoái do khủng 
hoảng tài chính, giá dầu giảm và tác động 

Kinh tế thế giới 2015 
chưa thể khởi sắc

Sáu năm sau cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu năm 
2008, kinh tế thế giới năm 2015 được dự báo sẽ tiếp đà phục hồi, 
song chưa thể thực sự khởi sắc.
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của các biện pháp trừng phạt của phương 
Tây mà nước này đang đối mặt, còn kinh 
tế kinh tế Ấn Độ, Indonesia và Nam Phi 
phục hồi vững. 

Năm 2014, Trung Quốc đã vượt Mỹ 
trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới xét 
về sức mua tương đương (PPP), với quy 
mô đạt 17.630 tỷ USD, so với 17.420 tỷ 
USD của Mỹ. Tuy nhiên, ADB đã hạ dự 
báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc 
năm 2014 và 2015 từ 7,5% và 7,4% xuống 
7,4% và 7,2%. Các định chế tài chính cho 
rằng kinh tế Trung Quốc đang trong chiều 
hướng tăng trưởng chậm lại, phần nào do 
Chính phủ nước này hướng tới sự tăng 
trưởng cân bằng và bền vững.

Eurozone là mối "đe dọa" lớn đối với 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hai năm 
sau khi EU tuyên bố khủng hoảng nợ tại 
Eurozone (bắt đầu từ năm 2009) kết thúc, 
mối quan ngại về nguy cơ rơi vào một 
cuộc suy thoái mới lại nổi lên. Tỷ lệ thất 
nghiệp vẫn ở mức cao, trong khi nhu cầu 
yếu kéo lạm phát đi xuống, đẩy khu vực 
này trước nguy cơ giảm phát. 

Kinh tế Nhật Bản phục hồi chậm cũng 
là một yếu tố nữa kéo đà tăng trưởng của 
kinh tế thế giới chậm lại theo. Nền kinh tế 
lớn thứ ba thế giới tăng trưởng yếu, một 
phần không nhỏ do chi tiêu tiêu dùng 
chậm lại sau khi Chính phủ tăng thuế tiêu 
dùng từ 5% lên 8% từ đầu tháng 4/2014. 

Trong năm 2015, nếu có một yếu tố đủ 
tầm để chi phối chính sách của các nước 

trên toàn thế giới thì đó chính là lạm phát. 
Lạm phát là lý do đằng sau việc Cục Dự 
trữ liên bang Mỹ (Fed, Ngân hàng trung 
ương) vẫn kiên trì với chính sách lãi suất 
thấp kỷ lục (xấp xỉ 0%), ECB đẩy nhanh 
việc triển khai các biện pháp bất thường 
và Ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp 
tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Lạm phát 
cũng cho phép Trung Quốc và Ấn Độ tiến 
hành các biện pháp kích thích kinh tế cho 
tới khi tăng trưởng hồi phục.

Trong khi đó, biến động của giá dầu 
thô sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cả các nước 
xuất khẩu lẫn nhập khẩu dầu mỏ. Giá 
dầu thô giảm là con dao hai lưỡi, bởi giá 
dầu hạ sẽ đẩy chi tiêu tiêu dùng tăng lên 
song lại ảnh hưởng xấu tới lợi nhuận của 
các công ty dầu mỏ. Tổng Giám đốc IMF 
nhận định rằng giá dầu giảm có thể gây 
thiệt hại cho các nước xuất khẩu dầu thô, 
nhưng xét tổng thể là tin tốt cho kinh tế 
thế giới. “Vàng đen” hạ nhiệt ước tính có 
thể sẽ mang lại thêm khoảng 0,8 điểm 
phần trăm tăng trưởng cho hầu hết các 
nền kinh tế tiên tiến, bởi những nước này 
đều là các nước nhập khẩu dầu.

Các rủi ro địa-chính trị, nhất là tại 
Trung Đông, là những yếu tố khó lường 
trước, luôn “thách thức” các dự báo, 
nhận định của chính phủ các nước và giới 
chuyên gia, đồng thời tiềm ẩn các nguy cơ 
lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu.

Các kịch bản 
Có một kịch bản là sang năm 2015, 

nền kinh tế đang èo uột hiện nay của Khu 
vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ 
tăng trưởng tương đương mức của Trung 
Quốc. Kịch bản tuy khó tin này nhưng 
không thể loại trừ, trước xu hướng biến 
động mạnh của giá dầu thế giới hiện nay, 
sự khác biệt trong chính sách của các ngân 
hàng trung ương, gánh nặng nợ công trên 
thế giới ngày một tăng, cùng diễn biến khó 
kiểm soát của các nền kinh tế và thị trường 
tài chính.  

Kịch bản này có thể xảy ra nếu hai 
trong số những dự đoán được theo dõi 
sát sao nhất hiện nay “trúng đích”. Một là 
ngân hàng đầu tư JP Morgan dự kiến tăng 
trưởng kinh tế của Eurozone có thể lên tới 
2%, trong khi dự đoán của công ty tư vấn 
Fathom Counsulting (có trụ sở ở London, 
Anh) cho rằng bong bóng bất động sản và 
tín dụng của Trung Quốc có thể đổ vỡ, 
làm giảm nhịp độ tăng trưởng của nền 
kinh tế lớn thứ hai thế giới xuống còn 2%.  

Những  dự đoán "phổ biến" nhất đối 
với nền kinh tế thế giới trong năm 2015 là: 
Đồng USD mạnh hơn, lợi suất trái phiếu 
kho bạc Mỹ và các chính phủ khác tăng, 
kinh tế Mỹ "khỏe" lên, thị trường chứng 
khoán thế giới tiếp tục tăng, và ngân hàng 
trung ương các nước sẽ thực hiện tất cả 
mọi biện pháp để ngăn chặn nguy cơ thiểu 
phát chuyển thành giảm phát. 

minh trà (Tổng hợp) 
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1. Bill Ackman - CEO Pershing 
Square Capital Management LP

 2014 là một năm khó khăn cho các nhà 
quản lý quỹ đầu tư, song Ackman vẫn có 
thể duy trì vị thế đứng đầu của mình khi 
kiếm được 2,2 tỷ USD bằng hợp đồng 
mua lại công ty dược phẩm Allergan của 
Actavis vào tháng 11/2014.

Thêm vào đó, 30% lợi nhuận ròng đã 
trở về với Pershing Square, một quỹ đầu 
tư do Ackman quản lý. Ackman còn đạt 
được những phi vụ đầu tư thành công 
với Allergan, Fannie Mae và Freddie 
Mac.

2. Mary Barra - CEO General Motor
Mary Barra đã vững vàng đưa hãng xe 

hơi danh tiếng GM vượt qua những cơn 
khủng hoảng gần đây nhất.

Tháng 1/2014, khi đảm nhiệm vị trí 
CEO của GM, Mary Barra là nữ CEO đầu 
tiên của ngành công nghiệp ô tô thế giới. 
Ngay sau đó, Barra phải đối mặt với đợt 
thu hồi lớn nhất trong lịch sử sản xuất của 
GM, 30 triệu xe vì lỗi kỹ thuật.

Mary Barra đã tận dụng sự cố này làm 
bàn đạp để thay đổi văn hóa làm việc trong 
GM. Barra đi đầu làm gương khi nhận lấy 
trách nhiệm cho mọi hành động của GM. 
Barra đã giành được sự công nhận về năng 
lực từ Warren Buffett.

3. Tim Cook - CEO Apple
Với thông báo ra mắt Apple Watch 

và các phiên bản mới của iPhone cùng 
phương tiện thanh toán trực tuyến Apple 
Pay, Tim Cook đã biến 2014 trở thành 
năm tuyệt vời nhất của Apple.

Tim Cook cũng gây xôn xao trong giới 
truyền thông khi thẳng thắn thừa nhận 
đồng tính và lên tiếng bảo vệ quyền đa 
dạng trong môi trường công sở.

Khi Tim Cook trở thành CEO, cổ 
phiếu của Apple đã tăng gấp đôi giá trị và 
Apple đứng trước cơ hội trở thành doanh 
nghiệp đầu tiên cán mốc công ty trị giá 
ngàn tỷ USD của thế giới.

4. Travis Kalanick - CEO Uber
Xây dựng Uber trở thành đế chế trong 

ứng dụng công nghệ vào cung ứng dịch 
vụ vận chuyển là thành công lớn nhất của 
Travis Kalanick trong năm qua.

Từng bước, Travis Kalanick đưa Uber 
xâm nhập vào những thành phố lớn của 
thế giới, bất chấp nơi đó có chấp nhận 
Uber hay không.

Travis Kalanick đã thuê giám đốc chiến 
dịch truyền thông tranh cử của Tổng 
thống Obama là David Plouffe về dẫn 
dắt Uber vượt qua cơn bão phản đối từ 
nghiệp đoàn taxi mỗi khu vực họ có mặt. 
Hiện Uber đã có mặt tại tất cả các châu 
lục, trừ Nam Cực.

5. Palmer Luckey - sáng lập và CEO 
Oculus Rift

Vị CEO 21 tuổi - Palmer Luckey sau 
khi rời trường đại học đã khởi nghiệp 
với công ty Oculus VR. Oculus là doanh 
nghiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
thực tế ảo vào ngành trò chơi điện tử, âm 
nhạc, phim ảnh, truyền hình và thể thao.

Oculus dự báo công nghệ này sẽ vượt 
qua cả internet và điện thoại di động để 

8 doanh nhân ấn tượng 
Trang Business Insider vừa công bố danh sách 24 cá nhân ấn 
tượng nhất năm 2014. Các cá nhân được vinh danh hoạt động 
rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế, y tế, chính trị, giải trí...

Trong đó, 8 CEO sau được đánh giá là những doanh nhân đã tạo 
được ấn tượng lớn nhất trong năm 2014.

1

2

3
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nhất thế giới 2014 

biến đổi cách con người thư giãn, học hỏi 
và tương tác lẫn nhau.

Năm 2014, Palmer Luckey đã bán công 
ty này cho Facebook trong thương vụ trị 
giá 2 tỷ USD.

6. Jack Ma - CEO Alibaba
Năm 2014, mạng thương mại trực 

tuyến Alibaba của Jack Ma đã đi vào lịch 
sử phát hành cổ phiếu ra công chúng của 
thị trường chứng khoán Mỹ khi thu về 25 
tỷ USD trong lần IPO.

Từ một giáo viên dạy tiếng Anh, Jack 
Ma đã trở thành người giàu nhất Trung 
Quốc nhờ thương vụ IPO này. Sau khi 
được truyền cảm hứng từ internet trong 
chuyến viếng thăm Mỹ năm 1995, Jack 
Ma đã nhìn thấy tiềm năng phát triển của 

thương mại điện tử tại Trung Quốc. Ông 
thành lập Alibaba vào năm 1999.

7. Satya Nadella - CEO Microsoft  
Sau khi Steve Ballmer rời khỏi vị trí 

CEO của Microsoft vào tháng 2/2014, 
Nadella đã thổi một luồng khí mới vào 
gã khổng lồ công nghệ này. Bằng sự quyết 
đoán, Nadella đã từng bước vực dậy 
Microsoft.

Sau một năm nỗ lực, Nadella đã giúp 
giá trị cổ phiếu của Mircrosoft tăng lên 
hơn 30%. Nadella chứng minh được tầm 
nhìn lựa chọn "thiết bị và dịch vụ" của ông 
đã thành công.

Nadella cho phép nhân viên Microsoft 
sử dụng các sản phẩm của Apple để xây 
dựng các phần mềm và ứng dụng mới cho 

Microsoft. Bill Gates gần đây cho biết ông 
hài lòng với định hướng của Nadella.

8. Daniel Schwartz - CEO Burger 
King

 Đảm nhận vị trí CEO vào năm 32 tuổi, 
Daniel Schwartz có trách nhiệm phải đưa 
Burger King đang tụt dốc trở lại đường 
đua. Kể từ khi đảm trách vào giữa năm 
2013, Daniel Schwartz đã cắt giảm mọi 
chi phí và đưa lợi nhuận của công ty tăng 
trở lại 17%.

Năm nay, Daniel Schwartz tiếp tục 
theo đuổi thương vụ hợp tác với hãng 
cafe nổi tiếng của Canada là Tim Horton. 
Schwartz hy vọng bước đi này sẽ giúp ông 
giảm thuế đến mức tối thiểu và nâng lợi 
nhuận của Burger King lên tối đa.
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Suốt từ bận tiễn ông Công, ông Táo 
về trời đến giờ Nguyệt không ngơi tay, cứ 
tưởng xong công việc này là được đi chơi 
thỏa thích, ấy thế mà nhoáng cái lại thấy 
việc khác ùa đến làm Nguyệt muốn chóng 
cả mặt. Trong nhà sắm sanh cũng đã đầy 
đủ, bàn thờ gia tiên ánh lên màu vecni 
cánh gián bóng loáng , mâm ngũ quả, mấy 
bức liễn đối,... đủ cả.

Nguyệt nhẩm tính chỉ còn cắt tỉa hoa 
cà rốt để làm kim chi và nhóm lửa ngồi 
trông cái nồi bánh chưng phụ mẹ nữa là 
xong, tối đến cô có thể vi vu chơi Tết với 
mấy con bạn chơi với nhau từ hồi tóc còn 
để chỏm. Bố Nguyệt rất thích lan, từ khi 
về hưu đến giờ bố chỉ còn thứ này làm 
vui, Nguyệt nhẩm tính sơ sơ cũng có đến 
mấy loại: từ lan hồ điệp đỏ thắm, lan rừng 
Yên Bái đến địa lan vàng tươi sóng sánh 
như mật ong. . . đều được bố Lan chăm 
chút tỉ mẩn. Năm nay trời rét hơn mọi 
năm, thành thử sắc hoa không được tươi 
nhưng nhờ bố Nguyệt có kinh nghiệm 
chăm sóc và cả học hỏi từ mấy ông bạn 
già trong phố, mấy chậu lan nhà Nguyệt 
cũng nở đúng mùa Tết. Bố Nguyệt cứ 
ngồi uống trà, khề khà mãi:

- Năm nay làm sang, làm đẹp cho nhà 
bố nhé mấy đứa.

Bố Nguyệt là vậy, ông thương và chăm 
hoa như con, riết rồi khiến Nguyệt cũng 

thấy ganh tị dẫu cho cô là con gái rượu, 
được bố thương hết mực. Mẹ Nguyệt 
nhiều lần dỗi bố vì cái tội mê hoa quá 
nhiều khi quên cả gia đình, bố cười xuề 

Cám ơn 
tên trộm 
mùa xuân
Nhẩm đi nhẩm lại chỉ còn mấy ngày nữa là Tết. Trước cổng nhà mấy nụ 
đào đã chớm bung nụ, xuýt xoa khúm núm đón tết đỏng đảnh đến lạ 
kỳ. mấy hôm nay trời se lạnh, cái rét cắt da cắt thịt độ vài tuần trước 
đó cũng đi đâu mất. Ngoài đường người ta í ới gọi nhau đi sắm sanh 
chợ Tết, mấy cô cậu trai trẻ cười rạng rỡ xúng xính trong những bộ 
cánh hiện đại đi dạo chợ hoa, không khí đã rộn ràng tấp nập lắm rồi.
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xòa, vừa xịt nước cho hoa vừa nói vọng 
vào:

- Ối trời, bà ghen làm gì với mấy đứa 
con tinh thần của tôi cho mệt. Lúc nào tôi 
mê rượu, mê cờ bạc thì bà hẵng buồn. Mà 
bà nói cũng đúng, cái gì đam mê quá cũng 
không hay, có khi tôi phải giảm bớt.

Nói vậy mà bố vẫn cứ say lan, mê lan 
đến lạ lùng.

Chêm thêm ít nước vào nồi bánh, 
Nguyệt ngồi nghe mấy tiếng nổ lép bép 
mà thấy vui lạ. Lại một năm nữa đến, cô 
càng trưởng thành hơn. Chỉ còn một năm 
nữa là Nguyêt tốt nghiệp sư phạm, Nguyệt 
yêu cái nghề này từ bé, cô thấy cảm giác 
đứng trên bục giảng thật là hạnh phúc và 
cô mong mình cũng thực hiện được như 
thế, đôi khi ước mơ của một người chỉ đơn 
giản vậy thôi.

Bạn bè Nguyệt không nhiều, cô ít 
nói lại rụt rè thành thử ba năm ở giảng 
đường, cô chỉ quen với việc đi học, về 
phòng, làm gia sư rồi thôi, lâu lắm mới 
thấy tụ họp bạn bè. Đợt này về nghỉ Tết, 
mẹ Nguyệt cứ nhắc khéo mãi, bảo cô 
xem có anh nào dẫn về ra mắt bố mẹ. 
Người lớn là vậy, con gái cứ qua tuổi hai 
mươi là lo ế, cứ thúc giục mãi. Nguyệt 
nghe vậy chỉ cười, có người yêu là điều 
cô chưa nghĩ đến. Bất chợt, hai má cô đỏ 
ửng cả lên. Nguyệt trấn an mình có lẽ chỉ 
là do hơi lửa hồng trong bếp.

Đang mơ màng dưới bếp, Nguyệt nghe 
tiếng bố la lớn ở nhà trên:

- Đứng lại thằng kia, dám vào trộm lan 
hả?!!!

- Ông ơi, khéo ngã- mẹ Nguyệt la thất 
thanh.

Nguyệt nghe có tiếng nhảy từ trên gác 
xuống trước cổng , rồi tiếng chạy gấp gáp 
xen kẽ cả tiếng la của bố. Bố tuổi cao, lại 
thêm bệnh thấp khớp thành thử khi phát 
hiện ra tên trộm bị nó xô ngã một cái đau 
điếng, chỉ biết la lớn cho hàng xóm nghe 
chạy sang giúp. Mẹ Nguyệt thì ngồi khóc 
thút thít, lo bố có chuyện.

Ông mặt đỏ gay hậm hực:
- Cha bố nó, ăn gan hùm mới dám trộm 

lan của lão Trọng này. Mấy cái tay hàng 
xóm chết bẫm nữa, rõ ràng thấy cửa sáng 
đèn, ấy vậy mà cũng không sang giúp một 
tay.

- Thôi ông ạ, mất rồi thôi, coi như của đi 
thay người vậy- mẹ Nguyệt vừa xoa rượu 
gừng cho bố vừa thủ thỉ

- Nhưng mà cay quá bà ạ, phải chi tôi 
còn trẻ thì. . . úi. . . nhẹ tay thôi bà ơi.

Nguyệt thấy thương bố quá, cô nãy giờ 

chỉ dám sợ sệt núp dưới bếp, đến khi trộm 
đi rồi mới dám lên.

Mất chậu thủy tiên với lan tím để sát 
nhau, bố Nguyệt vừa buồn vừa ức. Ông 
giận tên trộm một mà tức mấy cha hàng 
xóm mười, ai đời thấy vậy không chạy 
sang giúp một tay chứ. Tối đó bố ngủ mà 
trở mình mãi.

Chắc thấy việc ăn trộm quá dễ dàng 
cộng thêm sự "nhiệt tình" của mấy lão 
hàng xóm nhà Nguyệt nên tối sau ngựa 
quen đường cũ, tên trộm lại mò vào nẫng 
đi hai chậu lan hồ điệp nữa. Bố Nguyệt cố 
tình kêu to cho mọi người nghe chạy đến 
giúp nhưng cũng như đêm qua, chả thấy 
ai đến bắt tên trộm liều lĩnh này. Nguyệt 
nằm trong chăn mà vừa run, vừa thương 
bố, cô muốn ra bắt ngay tên trộm, đem 
mấy chậu lan về cho bố nhưng...

Thế rồi Nguyệt nghe có tiếng la lớn từ 
bên ngoài, tiếng người chạy rồi đánh nhau 
nữa, một hồi thì im bặt. Nguyệt khoác 
chiếc áo lạnh chạy ra cổng đã thấy cả bố và 
mẹ đứng đó. Bên kia đường là một chàng 
trai vừa lấy tay lau mồ hôi vừa cười hể hả, 
liếc mắt nhìn tên trộm đã bị trói co ro ở 
bên góc tường.

Bố Nguyệt cười khà khà, ôm vai cậu 
thanh niên lắc lắc mạnh:

- Khá lắm chàng trai trẻ, gắng học cho 
giỏi vào bác gả con gái cho.

Nguyệt nghe đến đó thì đỏ mặt, chạy 
ngay vào nhà. Sau lưng còn nghe tiếng 
cười của bố và anh thanh niên kia.

Anh Lâm hơn Nguyệt ba tuổi, đã ra 
trường đi làm được một năm rồi. Tối đó đi 
chơi giao thừa với mấy cậu bạn về thì anh 
nghe tiếng bố Nguyệt la thất thanh, rồi 
anh chỉ kịp lao ra quần nhau với tên trộm 
cho đến khi hắn đuối sức mà thôi. Thế 

rồi Lâm vừa xông đất nhà Nguyệt, vừa là 
khách quý của cả nhà.

Mùng ba anh đến chơi, đem theo hai lọ 
mắm tôm chua biếu mẹ Nguyệt, anh gãi 
đầu:

- Con nghe tết nhất đến nhà chơi mà đi 
tay không thì kỳ lắm, mẹ con có làm mấy 
hũ mắm tôm, con đem sang biếu bác và cả 
nhà ăn thử.

Mẹ Nguyệt vồn vã vừa cười vừa đỡ lấy:
- Bác xin, cái thứ mắm tôm chua Huế 

này là ăn ngon phải biết.
Lâm cười tươi, đuôi mắt anh nheo 

nheo.
Xong bữa, Nguyệt ra ngồi chơi với anh 

Lâm ở phòng khách, nhâm nhi lát mứt 
gừng, anh hóm hỉnh: 

- Không đi chơi sao.... cô bé?
- Em ít bạn, đi ngày hôm qua là xong rồi  

- Nguyệt ngượng ngùng, cắn vội hạt dưa 
nghe tách tách.

- Buồn nhỉ, anh thấy mình gặp nhau thế 
này chắc là duyên số đây, đã có duyên rồi 
thì em cho anh xin cái số, tối anh rủ em lên 
hồ Tây ăn bánh tôm - Lâm cười to, trông 
anh thật sảng khoái.

Nguyệt cười nhẹ rồi lắc đầu, làm sao cô 
dám đi chơi với người lạ khi mới chỉ gặp 
mặt người ta có hai lần chứ.

Nhưng đó là chuyện của năm trước, 
năm nay cô đã ngồi sau lưng xe của Lâm, 
ôm anh vi vu qua từng con phố nhỏ, cho 
tay vào túi áo anh cô thấy cái lạnh tan 
đi đâu mất. Trên phố nhộn nhịp với vô 
vàn màu sắc, đã có thể nghe sự chộn rộn 
không lời trong các gian hàng bánh mứt 
hạt dưa rượu bia ngày tết. Chợ búa lao 
xao tiếng mời chào. Không phải là người 
ồn ào nhưng cái màu rực vàng của những 
chậu cúc, thắm đỏ của những chậu hồng, 
màu trắng màu hồng màu vàng của cẩm 
chướng, mấy nụ đào rừng phong sương...
trong các phiên chợ hoa cũng làm Nguyệt 
náo nức. Tết đã về trong xôn xao phố xá, 
giữa ngờm ngợp sắc màu và giữa ngọt 
ngào ngày nắng ấm.

Lâm cười giòn tan nói vọng lại đằng sau 
với Nguyệt:

- Có khi anh phải cảm ơn tên trộm em 
nhỉ!

Nguyệt cũng cười, cô ôm lấy anh, nghe 
trong lòng mùa xuân đã đến thật rồi. Giữa 
phố đông người, những chùm bong bóng 
lắt lẻo trên chiếc xe đạp như hòa thêm sắc 
màu vào phố. Mùi phở lan tỏa ra thơm 
lừng con đường. Mùi khói nhỏ len lén rớt  
lên mình nỗi nhớ Như nhớ bâng khuâng 
chiều 30 năm ngoái... 
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Có điều gì như Tết
Trở mình thế nào cũng không cách gì níu lại
một cơn mơ vừa rụng khỏi đêm
bướm vừa đập cánh khỏi vườn khuya
hoa vừa khép

có điều gì vừa quay gót ra đi…
tĩnh lặng và ồn ào
bình thản và nôn nao
như tết?

trở mình thế nào cũng không cách gì ngăn được
mắt thôi nhớ sắc mai vàng
mũi thôi nhớ mùi dưa kiệu
tim thôi nhớ tiếng nói cười xôn xao phút quây quần sum họp
phút khói hương chầm chậm
giao thừa…

trở mình thế nào cũng không cách gì ngăn được những nghĩ suy 
xa thật xa
về ngày mai, ngày mốt,
ngày sau…
nhà sẽ vắng
khoảnh vườn sau sẽ trống
con sâu nhỏ bỗng rùng mình thành cánh bướm bay đi…
cha sẽ ngồi đốt thuốc thở dài
mẹ sẽ giấu nỗi buồn vào đằng sau chéo áo…
chỉ còn bầy trẻ nằm mộng những chiêm bao
mơ một giấc cỏ xanh
mà cười ngoan như tết!

Linh vĂn

Gọi em
Em ơi, về với anh đi!
Cuộc vui đã tàn hôm trước.
Có bao nhiêu nụ cười xuân gom được
Anh tặng em tất cả để làm quà.

Em ơi! Khu vườn hoang nở hoa
Vắng em cây lá buồn hiu hắt.
Hẹn hò chi mà xa lơ, xa lắc
Anh gầy còm cùng tháng năm mơ.

Gởi mấy dòng gọi là xuân tình thơ
Em đi miết trái xuân giờ chín mũm.
Lòng anh đã ngổn ngang như lá rụng.
Giữa xuân mà xa vắng như thu.

Em về đi, trên đỉnh núi sương mù
Con chim hót rã rời ngày lẻ bạn
Gọi nắng, gọi mưa, gọi năm tháng
Em về đi chín hết cả xuân rồi.                   quanG viÊn
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Đêm cổ tích
Lung linh
Huyền thoại
Lính Trường Sa vào phiên gác giao thừa

Nghe trời đất
Bao la tình nhân ái
Nghe lòng mình
Ngân khúc hát ... say sưa.

Xuân hạ thu đông
Mùa lại nối mùa
Vũ trụ vận hành nhịp sinh tồn không ngơi nghỉ
Như người lính mãi sinh tồn ý chí
Niềm vinh quang
Được đứng ở tuyến đầu.

Phút giao thừa
Giao cảm gửi về nhau
Đất liền ơi mênh mang tình thương nhớ
Lời chúc tết
Gửi theo ngàn con sóng
Vỗ hồn nhiên đất mẹ thanh bình.                                                                                            

Phiên gác 
giao 
thừa

Phút giao thừa
Nghe Tổ Quốc gọi tên
Nghe quê hương nhắn gửi
Nắm bàn tay đồng đội
Bừng lên hơi ấm nước non mình.

Phiên gác giao thừa
Phiên gác đợi bình minh
Tim người lính
Nhịp tuần hoàn Tổ Quốc!

LÊ anh PhonG

Có khi nào em ghé lại bến sông
nơi hai đứa lông bông trò chuyện
Bỏ quên nhành mai đón mừng năm mới
Tết thức trong lòng suốt những năm sau…
Quê nhà qua những mùa lau
Mẹ già răng long ngóng chờ ngày con trai hỏi vợ
Giọng người lơ lớ “bao giờ mình bỏ trầu cau?”
Anh nuôi thủy chung như giếng đợi gàu
Chờ em về đằng đẵng mấy xuân sau
nào ngờ
             em đã
                         đổi màu
                                        sang ngang!
 
Xuân này anh lại qua sông tìm nhành mai  đón tết
Kỷ niệm ùa về bạc phếch với thời gian
Hỏi bâng quơ gửi gió mây ngàn
Có khi nào em ghé lại bến sông
Tìm dư hương ngày cũ?

                                                       LÊ triỀu

Chờ 
xuân
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 Gỏi bắp bò
Vị thanh mát, giòn giòn, chua ngọt, 
thơm mùi vừng của món gỏi bắp bò 
là một lựa chọn tuyệt vời cho gia đình 
bạn và để đãi khách trong những 
ngày Tết ngấy mỡ thịt…

 
Nguyên liệu:

- Bắp bò : 500g
- Hành tây : 1/2 củ
- Cần tây : 2 cây
- Ớt sừng cắt sợi : 1 trái
- Hành tím : 5 củ
- Sả cây : 3 cây 
 - Tắc (quất) : 10 trái
- Rau thơm các loại : 100g
- Mè rang
- Tỏi băm, ớt hiểm băm
- Nước mắm, đường, tương ớt
- Hạt nêm

Cách làm:
Bước 1: Bắp bò luộc trong nồi áp suất 

có 1 thìa cafe hạt nêm và 2 cây sả đập dập 
khoảng 15-20 phút cho chín mềm, vớt ra 
ngâm qua nước lạnh, cắt lát mỏng.

 Nem rong biển 
Nem rong biển là món ăn nhẹ, dễ ăn, 
đặc biệt những bạn đang muốn giảm 
cân thì món ăn này lại càng hấp dẫn 
hơn. 

 
Nguyên liệu:

-  1 nhúm rong biển
-  5 thanh cua
-  2 bìa đậu phụ
-  2 củ cà rốt
-  4 tai nấm mèo (mộc nhĩ)
-  1 củ hành tây lớn
-  1 quả trứng
-  2 củ hành khô (hành tím)
-  1 xấp bánh tráng cuốn nem.

Làm nước xốt: 
-  Nước tương
-  Gừng
-  Nước ngâm kim chi
-  Bột năng. 

Cách chế biến: 
Cà rốt gọt vỏ, thái sợi nhỏ. Cho các 

nguyên liệu trên cho vào tô lớn, thêm 1 

Bước 2: Hành tây cắt lát mỏng, ngâm 
trong nước đá. Cần tây bào vỏ, cắt lát xéo. 
Hành tím, sả cây cắt lát mỏng. Rau thơm 
rửa sạch, cắt đôi.

Bước 3: Quất cắt lát mỏng 3 trái. Còn 
lại vắt lấy 1,5 thìa cafe nước.

Bước 4: Đun sôi hỗn hợp nước mắm 
nấu gồm: 3 thìa canh nước mắm và 3 thìa 
canh đường (tỷ lệ 1:1), sau đó cho vào tủ 
lạnh.

Bước 5: Pha nước trộn gỏi: trộn đều 

hỗn hợp gồm 4 thìa canh nước mắm nấu, 
2 thìa canh giấm, 1.5 thìa nước quất, 1 thìa 
cafe tương ớt, 1 thìa cafe tỏi băm và 1 trái 
ớt băm.

Bước 6: Trộn chung cần tây, hành tây, 
rau thơm, hành tím, quất cắt lát, sả, 2/3 
bắp bò, ớt sừng cắt sợi với nước trộn gỏi và 
rắc mè rang lên.

Bước 7: Bày 1/3 bắp bò còn lại xung 
quanh dĩa, cho gỏi vào giữa, ăn kèm bánh 
phồng tôm.

quả trứng gà đã đánh tan vào; trộn đều.
Trải bánh tráng ra, múc nhân vào, cuốn 

nem như bạn vẫn cuốn nem bình thường. 
Bạn lưu ý khi gấp hai bên lại, mình gấp 
1 lần nhỏ ở đầu mép để lúc chiên nem 
không bị nhanh khét ở hai đầu.

Làm nước xốt: Gừng thái sợi mỏng. Làm 

nóng chảo hoặc nồi chút dầu ăn, cho gừng 
vào đảo đều, thêm khoảng 5 muỗng canh 
nước kim chi (nước kim chi là nước lấy từ 
kim chi ngâm) cùng 2 muỗng canh nước 
tương, nêm chút đường cho dịu. Hòa tan 
bột năng với nước, cho vào nồi đun cùng 
đến khi sôi, nước xốt sánh lại thì tắt bếp.
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Nguyên liệu:
-  Rượu táo nguyên chất - 2 lít
-  Nước ép cam - 30 ml
-  Nước ép chanh - 30ml
-  Mật ong - 1 thìa canh
-  Quế - 3 thanh
-  Nhục đậu khấu - 1 thìa nhỏ
-  Cam, chanh - 2 miếng mỗi loại

Cá nướng lá chuối
Thịt cá ngọt, thơm mùi lá chuối 
nướng được ăn kèm với khế, bún, 
chấm cùng nước mắm hạt tiêu cay 
tạo nên sự ấm áp cho mâm cơm ngày 
Tết của gia đình bạn. 

Nguyên liệu
- Cá nục hay cá lóc, nếu dùng cá lớn thì 

1 con, cá nhỏ thì từ 2 đến 3 con
- Gia vị ướp cá: hành khô, muối, hạt 

nêm, hạt tiêu, dầu mè, dầu ăn, bột nghệ và 
hành lá

- Phần mắm nêm: 2 lát dứa vừa ăn, 1 bát 
con đầy mắm nêm, đường, tỏi, ớt quả và 
chanh

- Khế, chuối xanh, dứa, rau răm ăn kèm
- Bún và bánh đa để cuốn
- Lá chuối vàlạc rang

Cách làm
Bước 1. Cá rửa sạch, đánh vảy thật 

sạch, khứa vài đường nhỏ trên thân cá.
Bước 2. Pha hỗn hợp ướp cá: một thìa 

nhỏ bột nghệ, hành khô băm nhuyễn, hai 
thìa nhỏ muối, nửa thìa nhỏ hạt nêm, hạt 
tiêu, một ít dầu mè, dầu ăn trộn đều, dùng 
tay thoa đều hỗn hợp ướp thịt vào thân cá, 
ướp trong vòng 3 - 4 tiếng.

Bước 3. Dứa gọt vỏ, cắt bỏ mắt dứa.
Bước 4. Xay nhuyễn hay băm nhuyễn 

dứa.
Bước 5. Tỏi, ớt quả giã nhuyễn. Trộn 

dứa đã xay, thêm tỏi, ớt, đường vào bát 
mắm nêm. Vì mắm nêm rất mặn nên pha 
thêm nhiều đường, dùng muôi trộn đều 
mắm nêm và đường tan, nêm gia vị lại 
cho vừa ăn, vắt vào bát mắm nêm vài giọt 
chanh.

Bước 6. Khế rửa sạch, cắt bỏ rìa, thái 
dài. Dứa cắt bỏ mắt, thái dài. Chuối xanh 
cắt khoanh tròn, ngâm vào âu nước để 
không bị thâm. Rau răm, hành lá rửa sạch, 

để lên rổ cho ráo nước.
Bước 7. Nếu dùng bún khô, ngâm bún 

vào nước lạnh khoảng 15 phút, sau đó, 
cho bún vào luộc 5 - 8 phút. Tắt bếp, đậy 
kín nắp nồi vì bún sẽ tiếp tục chín, đợi 
nguội bạn đổ bún ra âu nước lạnh và xả 
nước cho bún không bị dính chùm. Nếu 
dùng bún tươi, dùng tay sạch rũ cho sợi 
bún tơi ra.

Bước 8. Cá sau khi ướp, bọc kín vào lá 
chuối, đem nướng ở than hoa đến khi lá 

chuối bên ngoài chín thơm. Nếu không có 
than hoa bạn có thể nướng ở lò, nhiệt độ 
180 độ C từ 40 đến 45 phút.

Bước 9. Hành lá thái nhỏ, thêm vào 
một ít dầu ăn, cho vào lò vi sóng quay 30 
giây để hành chín. Dùng thìa phết đều 
hỗn hợp dầu ăn và lạc rang lên bề mặt cá.

Bước 10. Cá sau khi nướng chín và 
phết dầu hành và lạc, dọn ra bàn, dùng 
kèm với mắm nêm, khế và các loại rau ăn 
kèm, thêm bún và cuốn với bánh đa.

Hướng dẫn:
Bước 1: Trộn tất cả các thành phần trên 

với nhau và nấu cho sôi khoảng 10 phút, 
hoặc để lửa nhỏ để giữ ấm.

Bước 2:
- Đổ ra ly và trang trí thêm một miếng 

cam, chanh hoặc một thanh quế. Uống lúc 
còn ấm.

 Rượu táo ấm áp ngày đông

- Để nguội rồi đổ Rượu táo ấm áp ngày 
đông vào bình thủy tinh sạch, nút kín, bảo 
quản nơi thoáng mát.
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Tiền nhiều
Cô vợ (làm nghề buôn bán) bảo với 

người bạn hàng:
– Chiều nay, chị chuyển đến cho tôi 

nửa tỷ nhé!
Người ấy ríu rít vâng dạ rồi đi ngay. Anh 

chồng đang lai rai ngoài hiên, vội bước vào 
nhà bảo vợ:

– Bà ơi! gần Tết rồi, bà hãy đưa cho tôi 
vài trăm triệu để tôi sửa lại cái nhà!

– Cái gì ? Vài trăm triệu ư ? Tiền ở đâu 
mà ông bảo đưa?

– Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều 
nay chuyển đến cho bà nửa tỷ?

– Trời ạ? Đó là tiền giấy để bán cho 
người ta đốt, ông ạ!

Không sao đâu
Đôi tình nhân rủ nhau đi chùa đầu 

năm. Chàng mang theo chiếc máy ảnh 
hiệu Canon để chụp kỷ niệm “thuở yêu 
nhau còn e ấp thẹn thùng”. Chùa nhiều 
cảnh đẹp và lạ, nên chàng tha hồ bấm máy 
cho nàng làm điệu. Thấy chàng có máy, 

một vài người đi lễ chùa tưởng chàng là 
thợ chụp ảnh dạo nên đề nghị chụp cho 
họ vài “pô”. Chàng cười đáp:

– Tôi không phải là thợ chụp ảnh. 
Nhưng tôi sẽ vui lòng tặng các gì các mợ 
vài kiểu để lấy hên năm mới!

– Nói rồi chàng chụp cho nhiều người. 
Thấy chàng chụp, người qua kẻ lại xúm lại 
mỗi người xin một kiểu, chàng đều tươi 
cười đáp ứng, Nàng nóng ruột nói nhỏ 
vừa đủ cho chàng nghe:

– Toàn người lạ anh chụp cho họ làm 
gì? Tiền phim, tiền tráng rọi sao anh chịu 
nổi? Chắc hết cuộn phim quá…

– Không sao đâu! Chàng thảng nhiên 
trả lời – chủ yếu là vui mà!

– Nhưng anh phải mất công đi giao ảnh 
tặng họ nữa, rất phiền phức anh hà!

– Không sao đâu. Anh chỉ nhá đèn cho 
họ vui, chứ trong máy đâu có … phim

– Hả?

Đàng hoàng
Đặt lễ xong, bà cụ nọ cung kính nói với 

lão thầy bói:

Chuyện kiêng 
ngày tết

Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh 
sát đêm giao thừa:

– Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số nhà… Căn hộ 
của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch 
tiền, vàng…

– Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên 
hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay..

– Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy 
đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.

– Thưa thầy ! tôi muốn xem về đường 
tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao 
nhiêu tuổi? Thầy bói ung dung gieo quẻ 
rồi phán:

– Nếu thân chủ bỏ tiền ra rước thầy về 
làm lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì 
thân chủ có thể thọ tròn 100 tuổi!

– Bẩm thầy nói như vậy có chắc không?
– Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc 

chắn là như vậy!
– Thưa thầy! – Bà cụ ngập ngừng – Nếu 

sai thì sao?
– Nếu thân chủ mà ************ trước 

100 tuổi thì cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền 
đàng hoàng!

Đưa vợ du xuân
Một phụ nữ hớt hơ hớt hải chạy bổ đến 

phòng thường trực của Công ty, nói với 
anh bảo vệ:

– Cho tôi vào gặp Giám đốc!
– Xin lỗi chị, Giám đốc không có ở cơ 

quan. Ông đưa vợ đi du xuân ba hôm nay 
rồi!

– Trời ơi! Tôi là vợ ông ấy đây mà!

Say thế nào được
Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng. Thấy 

anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo:
– Chắc là anh say rồi phải không?
– Say thế nào được! Mẹ mầy cứ nói vậy người ta cười cho…
– Sao anh không vào để em còn khoá cổng?
– ***  giữ cái cổng lại một tí… tôi thấy nó cứ đu đưa, sợ  ***  đi được!
– ???
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Thưởng Tết của sếp
Cuối năm tổng kết công ty, sếp vui vẻ thông báo:
– Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi nhuận của công ty đã tăng một cách đáng 

kể. Để thưởng cho các bạn, tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm séc trị giá 5 triệu 
đồng…

Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào tán thưởng. Sếp tiếp lời: – Nếu năm sau 
các bạn vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, hãy đem tờ séc đó đến gặp tôi và tôi sẽ… 
ký chúng.

Nhắc khéo
Khách tới nhà cu Tý chúc Tết, Tý ra đón khách:
- năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ quanh năm ạ!
- Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở nhà không?
- Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ còn cháu với con lợn đất này ở 

nhà thôi ạ!

Tán thành
Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
- Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen 

em xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, dịp Tết này ngoài đường thì thiếu 

gì kẻ say…

Tôi thấy lạ lắm
Đêm 30, cảnh sát trực nhận được cú 

điện thoại của một người đàn ông say 
rượu:

– Xin các ông đến gấp, chỉ đường hoặc 
đưa tôi về nhà. Tôi không còn biết phương 
hướng!

– Nhưng ông đang ở đâu?
– Tôi chỉ còn biết mình đang đi trên 

một con đường.
– Đường số mấy, ông thử cố nhớ xem 

con đường ấy có đặc điểm gì?
– Không rõ là đường số bao nhiêu, 

nhưng con đường này tôi thấy lạ lắm, nó 
được lát bằng ngói.

Cho phép
Đầu xuân, chàng trai và “bố vợ tương 

lai” ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt xuống. 
Khi đã “cưa đứt” một chai Nàng Hương 
thì cả hai đều thấy đất trời nghiêng ngửa 
! Ông bố khề khà nói:

– Xem ra tửu lượng của anh… cũng 
khá đấy… từ nay… tôi cho phép anh… 
cứ tự nhiên… như người trong nhà!

Chàng trai lè nhè đáp:
– Ồ !… Bác đúng là người tốt bụng… 

thật đáng khen… Từ nay… con cũng cho 
phép bác… cứ tự nhiên… coi như người 
trong nhà !

Bữa tất niên của 
chàng độc thân

Anh chàng nọ thì thào với bạn gái chiều 
30 Tết:

- Em thích ăn bữa tối Tất niên cùng anh 
chứ?

- Dạ em rất thích – Cô bạn gái bẽn lẽn.
- Thế hẹn 19h ở nhà em nhé! Em về 

trước chuẩn bị đồ ăn ngon vào!
(Thảo nào đến giờ vẫn còn độc thân)
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Tới dự và chia vui với Lãnh đạo 
và hàng nghìn cán bộ, nhân viên 
Bảo Việt có sự hiện diện của đồng 

chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Nước CHXHCNVN; đồng chí Vũ Văn 
Ninh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng 
chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên 
Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Ông Đào Đình Thi - Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị Tập 
đoàn Bảo Việt đã điểm lại 
những dấu mốc, thành tựu 
đáng tự hào của Bảo Việt 
trong suốt quá trình 50 năm 
không ngừng đổi mới, xây 
dựng và phát triển từ một 
Công ty bảo hiểm với quy 
mô nhỏ và đến nay trở thành 
một Tập đoàn Tài chính - Bảo 
hiểm vững mạnh, góp phần 
tạo lập và phát triển thị trường 
tài chính - bảo hiểm Việt Nam, đóng góp 
vào công cuộc đổi mới xây dựng và phát 
triển nền kinh tế đất nước.

Trong chặng đường tiếp theo, ông 
Đào Đình Thi cam kết sẽ cùng với Ban 
Lãnh đạo và toàn thể các cán bộ, nhân 
viên, tư vấn viên của Bảo Việt đồng lòng 
tiếp bước xây dựng nên những nền móng 
vững chắc cho Bảo Việt, tiếp tục duy 
trì vị trí hàng đầu của Bảo Việt trên thị 
trường tài chính – bảo hiểm Việt Nam và 
vươn ra khu vực.

Trong khuôn khổ buổi Lễ, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã biểu 
dương, đánh giá và ghi nhận những thành 
công Bảo Việt đạt được trong chặng 
đường 50 năm xây dựng và phát triển.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng, mức độ cạnh tranh ngày 
càng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo 
Việt thực hiện tốt các giải pháp đã nêu 
trong chiến lược và thực hiện các nội dung 
trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung vào các lĩnh vực 
chuyên sâu, đã có thế mạnh về thương 
hiệu, tham gia tích cực vào các chương 
trình bảo hiểm an sinh xã hội của nhà 
nước như bảo hiểm nông nghiệp, bảo 
hiểm thủy sản, bảo hiểm thiên tai, bảo 
hiểm năng lượng nguyên tử,… đồng thời 
từng bước mở rộng thực hiện các sản 
phẩm bảo hiểm mới.

Hai là, từng bước nâng cao chất lượng 
quản trị doanh nghiệp, các chuẩn mực về 
công nghệ, nâng cao năng lực tài chính, 
năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, 
thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, 
quản trị rủi ro, minh bạch hóa thông tin, 
phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời 
những vụ việc tiêu cực, gian lận phát sinh 
đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động an 
toàn và hiệu quả.

Ba là, tiếp tục phát huy thành tích đã 
đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, 
rút ra bài học và khắc phục những tồn tại, 
yếu kém, kiện toàn tổ chức cán bộ và mô 
hình hoạt động, thực hiện đánh giá toàn 

diện, ban hành các quy định 
và chuẩn hóa chất lượng 
nguồn nhân lực, chú trọng 
công tác đào tạo, chính sách 
bồi dưỡng, thu hút nhân tài, 
đáp ứng yêu cầu phát triển 
ngày càng cao.

Bốn là, quan tâm đến hiện 
đại hóa cơ sở hạ tầng nhất là 
hạ tầng công nghệ thông tin 
để nâng cao chất lượng phục 
vụ khách hàng, đồng thời 
đáp ứng yêu cầu về quản lý 
và giám sát.

Phó Thủ tướng Chính 
phủ tin tưởng rằng, với 
những truyền thống, thành 

tích, bài học trong 50 năm xây dựng và 
trưởng thành, Tập đoàn Bảo Việt sẽ đoàn 
kết, phát huy thế mạnh và vượt qua thách 
thức, tiếp tục vươn lên trở thành doanh 
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm, 
đầu tư và dịch vụ tài chính trong nước, 
khu vực và quốc tế; tiếp tục đóng góp tích 
cực vào sự phát triển của thị trường tài 
chính - bảo hiểm nói riêng và kinh tế - xã 
hội của đất nước nói chung.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc 
trong công tác, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc liên tục trong suốt 50 năm xây dựng 
và trưởng thành, Chủ tịch nước đã tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng 
Nhất cho Tập đoàn Bảo Việt.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Nghệ An đã 
trao tặng Bằng khen cho Tập đoàn Bảo 
Việt vì những đóng góp trong thực hiện 
Nghị quyết 30a của Chính phủ tại huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn và huyện Quế 
Phong, tỉnh Nghệ An.

Bảo việt - Nửa thế kỷ 
vì những niềm tin của bạn

Ngày 15/01/2015, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (hà Nội), Tập 
đoàn Bảo việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập 
Bảo việt (15/01/1965 - 15/01/2015) và vinh dự đón nhận huân 
chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho những 
nỗ lực, đóng góp cho Ngành Tài chính và đất nước trong suốt nửa 
thế kỷ qua. 
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Từ đầu năm 2014, xác định nền 
kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục 
hồi khả quan, Nhựa Bình Minh 

đã đẩy mạnh các công tác thị trường tăng 
tính cạnh tranh, nâng cao dịch vụ khách 
hàng, tăng cường chăm sóc và mở rộng 
hệ thống phân phối, quan tâm đặc biệt 
đến những vùng yếu… Việc tập trung 
nguồn lực cho các hoạt động này nhằm 
mục tiêu đón bắt các nhu cầu mới của thị 
trường, từ đó gia tăng vững chắc thị phần 
của Nhựa Bình Minh. Kết thúc năm 
2014, Nhựa Bình Minh đã đạt thành quả 
rất khả quan: Tổng sản lượng tiêu thụ 
tăng khoảng 15%, tổng doanh thu tăng 
khoảng 20%. Nhờ đó năm 2014, Nhựa 
Bình Minh đã gia tăng thị phần và củng 
cố  vững vàng vị trí dẫn đầu về thị trường 
ống nhựa trên cả nước. 

Việc Nhựa Bình Minh được vinh danh 
Thương hiệu Quốc gia đã phản ánh kết 
quả của cả một quá trình xây dựng thương 
hiệu một cách chủ động, bền bỉ không 
mệt mỏi trong suốt hơn 30 năm hoạt 
động của mình. Công ty đã ý thức và xác 
định phương thức để xây dựng thương 
hiệu dựa trên các yếu tố về chất lượng, sản 
phẩm, dịch vụ, phân phối, truyền thông, 
nhân lực… vượt trội của mình.

Ngoài vinh dự là doanh nghiệp 4 lần 
vinh dự đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc 
gia, Nhựa Bình Minh còn tự hào là thương 
hiệu 18 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt 
Nam chất lượng cao do người tiêu dùng 

bình chọn; 8 lần liên tục đạt giải thưởng 
Sao Vàng Đất Việt do Trung ương Hội 
Doanh nghiệp Trẻ tổ chức và rất nhiều 
những danh hiệu tôn vinh thương hiệu 

cônG ty cổ Phần nhựa Bình minh: 

Doanh nghiệp sản xuất ống nhựa duy nhất 
4 lần liên tiếp nhận giải Thương hiệu quốc gia

Những năm gần đây, ngành bất động sản và xây dựng bị đình trệ, 
hàng loạt công ty dừng hoạt động hoặc bị phá sản. Trong bối cảnh 
kinh tế khó khăn đó, hầu hết các doanh nghiệp ngành ống nhựa đều 
có mức tăng trưởng thấp, thậm chí còn phải giảm sản lượng. Đối với 
Nhựa Bình minh, trước năm 2010, tốc độ tăng trưởng trung bình về 
doanh thu và sản lượng thường đạt trên 20% năm, nhưng sau đó 
cũng tăng trưởng chậm lại khoảng 5-10% năm. Bên cạnh  việc thị 
trường suy giảm, nguyên nhân chủ yếu còn do các đơn vị cùng ngành 
cạnh tranh gay gắt về giá và chiết khấu để bảo vệ thị phần của mình. 

cao quý khác. Đây chính là lợi thế cạnh 
tranh quan trọng mà Nhựa Bình Minh 
đã có được so với các doanh nghiệp cùng 
ngành khác.
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Ngay từ khi lên kế hoạch chiến 
lược cho giai đoạn phát triển 
2013 – 2018, lãnh đạo công ty 

đã xác định: năm 2014 là thời điểm khai 
thác kinh doanh cực kỳ quan trọng, với 
những con số mục tiêu “khủng”, nhằm tạo 
tiền đề cho giai đoạn hứa hẹn sự bùng nổ 
và phát triển mạnh mẽ của FPT Telecom 
này.

Năm 2014, FPT Telecom tiếp tục tăng 
trưởng ấn tượng, tạo ra giá trị ngày một lớn 
hơn cho khách hàng, nhân viên và các cổ 
đông. Doanh thu của Công ty đạt 4.825 
tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 
Lợi nhuận trước thuế đạt 928 tỷ đồng, 
lợi nhuận sau thuế đạt 762 tỷ đồng. Công 
ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 
997 tỷ đồng lên 1.246 tỷ đồng thông qua 
việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong 
tháng 10 vừa qua. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
(EPS) đạt 5.300 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, FTP Telecom còn đẩy 
mạnh đầu tư cho hạ tầng viễn thông, mở 
rộng vùng phủ tại các tỉnh, thành phố mới 
trên toàn quốc. Cụ thể, Công ty đã triển 
khai chuyển đổi hạ tầng từ cáp đồng sang 
cáp quang (gọi tắt là Quang hóa) tại Hà 
Nội, TP. HCM, tiếp tục mở rộng tuyến 

trục Bắc-Nam, các tuyến kết nối liên tỉnh 
và góp vốn vào tuyến cáp biển APG, đồng 
thời nâng cấp mạng lưới, hoàn thiện hệ 
thống quản trị…

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2014 
đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 58% so với 
năm trước, trong đó tài sản cố định tăng 
250 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn phân bổ 
tăng 420 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt trên 
2.270 tỷ đồng. Với xu thế toàn cầu hóa, 
FPT Telecom đã vươn rộng cánh tay sang 
một số quốc gia khác và bước đầu gặt hát 
nhiều thành quả khả quan. 

Đặc biệt, một trong những chuyển 
mình ấn tượng nhất của FPT Telecom 
trong năm 2014 đó là việc thực hiện kế 
hoạch chuyển đổi hạ tầng từ cáp đồng 
sang cáp quang, được đánh giá là thay đổi 
mang tính chiến lược, nhằm đảm bảo tối 
đa sự phát triển và lớn mạnh về nhiều mặt 
của công ty trong thời gian tới.

Nhanh chóng nắm bắt những chuyển 
biến mới của công nghệ, Ban lãnh đạo 
FPT Telecom đã đích thân đi tìm hiểu tại 
các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Singapore, Hong Kong (Trung 
Quốc), và đưa ra quyết định: “Quang hóa 
là nền tảng hạ tầng cốt lõi để thực hiện 
mọi dịch vụ trên một kết nối”.

Mặc dù phải đối diện với muôn trùng 
khó khăn, trở ngại, thách thức… trong 
quá trình thực hiện kế hoạch thay đổi cơ 
cấu hạ tầng quy mô toàn quốc này, tuy 
nhiên, chỉ trong năm 2014, FPT Telecom 
đã có được những bước tiến vượt bậc khi 
đạt 159% kế hoạch triển khai hạ tầng và 
128% kế hoạch chuyển đổi thuê bao tại 
Hà Nội - TP HCM. 

Song song đó, FPT Telecom đã  hoàn 
thành thêm một tuyến đường trục từ 
TP.HCM vòng lên Tây Nguyên và xuống 

FPT Telecom: 
Tiến bước với khí thế mới

Đúng như mong đợi của các cấp lãnh đạo và nỗ lực của hàng ngàn 
cán bộ công nhân viên, năm 2014, FPT Telecom đã có những bước 
chuyển mình đáng kể trên nhiều “mặt trận”, tạo nên một khí thế 
vững chắc để tiến bước trên con đường chinh phục những đỉnh cao 
về cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ.

FPT Telecom hướng tới việc tăng gấp đôi số thuê bao Internet 
trong vòng 3 năm tới  (Hình ảnh tại FPT Telecom Trà Vinh)

Lãnh đạo FPT Telecom trình bày cơ chế vận hành hệ thống của đơn vị cho Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Mạnh Hà 
(thứ  ba từ trái qua) trong chuyến thăm đầu năm 2014.
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đến Đà Nẵng, nâng tổng số tuyến đường 
trục Bắc - Nam lên ba tuyến, với hơn 
8.500km đường trục, kết nối 59 chi nhánh, 
góp phần vào việc đảm bảo an toàn kết nối  
giữa các chi nhánh và 2 miền Bắc – Nam.

Ngoài ra, một dịch vụ mũi nhọn khác 
của FPT Telecom là Truyền hình FPT, chỉ 
vừa đưa vào cung cấp trong một thời gian 
không dài, nhưng đã nhanh chóng thể 
hiện tiềm năng và cơ hội phát triển của 
mình. Trong năm 2014, Truyền hình FPT 

đã liên tục lập các kỷ lục bán hàng với đỉnh 
điểm trong tháng 12.2014 khi đưa ra thị 
trường suýt soát 20.000 bộ đầu thu HD. 

Với hàm lượng công nghệ cao cùng 
định hướng nội dung phân khúc cho 
nhiều đối tượng, Truyền hình FPT giúp 
khách hàng trải nghiệm nhiều tính năng 
thông minh vượt trội như giám sát trẻ em, 
điều khiển qua các thiết bị cá nhân, chế độ 
đa ngôn ngữ, thưởng thức những nội dung 
giải trí, thể thao đặc sắc…

FPT Telecom cũng đã quyết liệt 
chuyển đổi mô hình kinh doanh và khai 
thác của các dịch vụ như NhacSo.vn, FPT 
Play và FShare, với nhiều nội dung ưu việt 
và hấp dẫn, nhằm đạt hiệu quả cao hơn 
trong việc thu hút khách hàng sử dụng các 
dịch vụ trên Internet.

Trước những thành tích đáng kể mà 
FPT Telecom đã đạt được trong năm 
2014, bà Chu Thanh Hà Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị FPT Telecom nhận định: 
“Thành quả của 2014 tạo tiền đề cho sự 
tăng trưởng cao trong những năm tới, cả 
về doanh thu và lợi nhuận”. 

Với bước đà đã tạo được từ năm 2014, 
dự kiến trong năm 2015, FPT Telecom sẽ 
giữ vững mức độ tăng trưởng cao, tiếp tục 
là một trong những đơn vị nổi bật, có sự 
đóng góp tích cực vào thành tích chung 
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn Nhà nước (SCIC), với những kế 
hoạch cụ thể như: hoàn thành quang hóa 
100%, tập trung vào dịch vụ - đẩy mạnh 
chất lượng, phát triển Truyền hình FPT…

Tuy nhiên, bên cạnh những con số 
thành tích ấn tượng của năm 2014, trong 
quá trình triển khai kế hoạch phát triển 
giai đoạn tiếp theo, FPT Telecom đã và 
đang đối diện với không ít khó khăn, 
thách thức về nhiều mặt. Do đó, FPT 
Telecom luôn mong muốn SCIC tiếp tục 
thể hiện vai trò của một cổ đông lớn, năng 
động, tích cực, hỗ trợ Công ty hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các 
định hướng chiến lược đề ra, đặc biệt là 
trong giai đoạn phát triển hứa hẹn bùng 
nổ sắp tới của đơn vị.

Gian hàng FPT Telecom vinh  dự đón Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng (giữa) 
và nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực (phải).

Sự nhiệt tình, năng động của CBNV FPT Telecom Phú Yên trong việc đẩy nhanh phát triển thuê bao.

Phó TGD FPT Chu Thanh Hà cùng Chánh VP HĐQT Lại Hương 
Huyền tham gia diễn đàn doanh nghiệp Á - Âu.
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Ngày 29/4/1993 với Quyết định 
số 386/CN/CTLD của Bộ Công 
Nghiệp Nhẹ (nay là Bộ Công 

Thương), nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền 
Phong được đổi tên thành Công ty Nhựa 
Thiếu niên Tiền Phong. Với mô hình tổ chức 
mới, chủ động đáp ứng nhu cầu của thị trường, 
Công ty đã mạnh dạn chuyển đổi mặt hàng 
truyền thống từng nổi tiếng một thời nhưng 
hiệu quả thấp là giầy, dép, bóng bàn… để 
chuyển hẳn sang sản xuất các loại ống nhựa 
PVC, HDPE, PPR… để phục vụ hệ thống cấp, 
thoát nước, xây dựng, tưới tiêu …

Từ những bước đi đúng đắn, vững chắc, 
sản phẩm của Công ty đã và đang chiếm lĩnh 
thị trường bằng uy tín chất lượng. Đến ngày 
17/8/2004, Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền 
Phong đã được chuyển đổi sang hình thức 
công ty cổ phần bằng Quyết định số 80/2004/
QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp. Đánh dấu 
một bước đi phát triển mới của công ty. 

Từ khi đổi mới cơ chế quản lý từ DN nhà 
nước sang mô hình CTCP, hàng năm Công ty 
đều đạt tốc độ tăng trưởng từ 10-25%. Nhất 
là từ khi chuyển giao phần vốn Nhà nước từ 
Bộ chủ quản là Bộ Công Thương về SCIC 
quản lý năm 2007 đã tạo ra sự thay đổi cơ bản 
trong Công ty, hiệu quả SXKD không ngừng 
gia tăng. Trong gần 8 năm qua, các chỉ tiêu 
của Công ty đều tăng cao, cụ thể là: Vốn Điều 
lệ Công ty đầu năm 2007 là 144 tỷ, cuối năm 
2014 đã tăng lên 563 tỷ, tăng 391%; Vốn Nhà 
nước tại Công ty đầu năm 2007 là 70 tỷ, cuối 
năm 2014 đã tăng lên 209 tỷ, tăng 298%; Tổng 
tài sản đầu năm 2007 là 336 tỷ, cuối năm 2014 
là 2.519 tỷ, tăng 749%; Doanh thu năm 2007 là 
906 tỷ, doanh thu năm 2014 là 2.919, tỷ tăng 
322%; Sản lượng năm 2007 là 33.200 tấn, sản 
lượng năm 2014 là 55.600 tấn, tăng 167%; Lợi 
nhuận năm 2007 là 125 tỷ, lợi nhuận năm 2014 
là 360 tỷ, tăng 288%.

Với tổng doanh thu năm 2014 (cộng cả 
doanh thu của Công ty liên kết là Công ty CP 
Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam) là 
3.500 tỷ đồng, Nhựa Tiền Phong vẫn giữ vững 
danh hiệu là nhà sản xuất sản phẩm ống nhựa 
lớn nhất Việt Nam.

Để đạt được tốc độ tăng doanh thu, sản 
lượng, lợi nhuận cao như ở trên là do Công 
ty luôn luôn đầu tư máy móc thiết bị, công 
nghệ hiện đại, đầu tư xây dựng mở rộng mặt 
bằng, quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm 
mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng 
thương hiệu “Nhựa Tiền Phong”, phát triển hệ 
thống phân phối, mở rộng thị trường.

Để đạt được tốc độ tăng doanh thu, sản 
lượng, lợi nhuận cao như ở trên là do Công 
ty luôn luôn đầu tư máy móc thiết bị, công 
nghệ hiện đại, đầu tư xây dựng mở rộng mặt 
bằng, quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm 
mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng 
thương hiệu “Nhựa Tiền Phong”, phát triển hệ 
thống phân phối, mở rộng thị trường.

Từ những cố gắng và thành công đạt được 
trong suốt 55 năm qua, Công ty CP Nhựa Thiếu 
niên Tiền Phong đã vinh dự được Đảng và Nhà 
nước trao tặng những danh hiệu cao quý. Đó là: 
Huân chương độc lập hạng Nhì (2014); “Cổ 
phiếu vàng Việt Nam” năm 2009; Giải thưởng 
“Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”. Năm 
2010 Công ty giành giải thưởng Sao Vàng Đất 
Việt dành cho top 10 thương hiệu nổi tiếng, 
Giải thưởng chất lượng vàng 2011, giải thưởng 
Châu Á Thái Bình Dương năm 2012.

Đồng hành với sự phát triển của Nhựa Tiền 
Phong, với vai trò là cổ đông lớn, trong việc 
thực hiện quyền cổ đông của SCIC trong DN, 
SCIC với vai trò một thể chế tài chính lớn với 
chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước 
tại DN và đầu tư vốn Nhà nước trong nền kinh 
tế quốc dân. Trong các năm qua, SCIC luôn 
đồng hành cùng DN, thực sự chứng tỏ là một 
cổ đông năng động, một nhà đầu tư chiến lược 

của DN, luôn sát cánh 
cùng DN, giúp DN vượt 
qua những khó khăn, thử 
thách trong quá trình phát 
triển, tìm ra những định 
hướng, đường lối, bước 
đi đúng đắn thông qua 
mối quan hệ chặt chẽ giữa 
DN và Người đại diện vốn 
(NĐD) của  SCIC.

Ngoài việc chỉ định các 
NĐD nằm trong bộ máy 
lãnh đạo Công ty, SCIC 
còn cử cán bộ tham gia 
trực tiếp HĐQT, nhờ vậy 
mối liên kết giữa SCIC và 
Nhựa Tiền Phong rất chặt 

chẽ, gắn bó. Mọi đường lối, chủ trương, kế 
hoạch mở rộng và phát triển SXKD, mọi dự 
án đầu tư của Công ty đều nhận được những 
ý kiến đóng góp quý báu của SCIC. Các cán 
bộ SCIC tham gia HĐQT Nhựa Tiền Phong 
là những cán bộ có năng lực, giúp Công ty rất 
nhiều trong công tác quản trị tài chính, công 
tác quản trị DN. 

Theo định hướng phát triển của Nhựa Tiền 
Phong giai đoạn 2015-2019, với mục tiêu giữ 
vững mức tăng trưởng doanh thu 12% giai đoạn 
2015-2019, tăng thị phần lên 65%, phấn đấu 
doanh thu năm 2019 đạt 5.100 tỷ để giữ vững 
danh hiệu là nhà sản xuất ống nhựa số 1 Việt 
Nam. Để đạt được các mục tiêu này trong tình 
hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt 
như hiện nay và trong tương lai, trong các năm 
tới Nhựa Tiền Phong cần phải đầu tư rất nhiều 
vào cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, công nghệ, 
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chi phí xúc 
tiến bán hàng, truyền thông, quảng bá thương 
hiệu, chi phí dịch vụ sau bán hàng... Nhựa Tiền 
Phong rất cần sự ủng hộ của SCIC trong hoạt 
động SXKD của DN để đem lại nhiều hiệu quả 
trong quản lý SXKD, quản lý DN và sự phát 
triển lâu dài của DN. trần Bá Phúc 

- Chủ tịch HĐQT

NHỰA TIỀN PHONG 
- Giữ vững vị trí số 1 Việt Nam trong ngành sản xuất ống nhựa

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân là Nhà máy Nhựa Thiếu 
niên Tiền Phong, được thành lập từ năm 1960 với nhiệm vụ chủ yếu: 
Chuyên sản xuất các mặt hàng phục vụ thiếu niên, nhi đồng. với ý nghĩa 
lịch sử thiêng liêng đó, 55 năm qua, tập thể CBCNv Công ty đã từng bước 
nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám 
làm, đưa Công ty từng bước phát triển vững mạnh, đảm bảo hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Năm 2014, Nhựa Tiền Phong lần thứ 2 liên tiếp lọt vào Top 30 DN minh bạch nhất 
trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
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