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Hành trình về nguồn tri ân
các anh hùng Liệt sỹ nhân dịp
kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh
Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016) ( Tr 2 )

Đảng ủy SCIC học tập, quán triệt Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và
Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II ( Tr 3 )

Quản lý vốn nhà nước cần cuộc cách mạng về tư duy

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hiển tiếp đại diện VTB
để trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa VTB và SCIC

( Tr 5 )

( Tr 4 )

9 thói quen cần bỏ để tăng năng suất làm việc ( Tr 15 )
Quản trị doanh nghiệp
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Tin tức - Sự kiện

Hành trình về nguồn tri ân các anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm
69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016) 

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày 
Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947  
- 27/7/2016), với tinh thần uống 

nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, 
đoàn công tác của Tổng công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 
do đ/c Nguyễn Đức Chi -Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm 
trưởng đoàn cùng đại diện Ban Lãnh 
đạo và một số cán bộ, đoàn viên thanh 
niên SCIC đã dâng hương, tri ân các 
anh hùng liệt sỹ ngành Tài chính tại 
tỉnh Tuyên Quang và Nghĩa trang Liệt 
sỹ xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Đại diện BCH Công đoàn và Đoàn 
Thanh niên cũng đã thăm hỏi, tặng 
quà các gia đình cán bộ là con liệt sỹ, 
thương binh đang làm việc tại SCIC.

Cũng nhân dịp này, được sự nhất 
trí của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng 
công ty, Ban chấp hành Đoàn Thanh 

niên đã tổ chức hành trình về nguồn 
tri ân các anh hùng liệt sỹ gắn với Hội 
nghị sơ kết công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2016 với sự tham gia của đông đảo các 
cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú.

Đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng 
hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang 
Liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ 
Đường 9, Bến Thả hoa sông Thạch Hãn, 
Thành cổ Quảng Trị, thăm và viếng mộ 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại các địa điểm đoàn đi qua, các 
đoàn viên đã được dịp ôn lại truyền 
thống cách mạng của dân tộc, giúp 
đoàn viên thanh niên tự cập nhật, bổ 
sung kiến thức lịch sử đấu tranh cách 
mạng, những gương sáng anh hùng 
liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và 

xây dựng đất nước, từ đó, giáo dục 
lòng yêu nước, yêu đồng bào, tương 
thân tương ái, giáo dục lý tưởng cho 
đoàn viên, thanh niên. Hoạt động này 
không những thể hiện tinh thần xung 
kích tình nguyện của tuổi trẻ mà đây 
còn là dịp để cho mỗi một đoàn viên 
tự ý thức được niềm tự hào của dân 
tộc, một niềm tự hào thiêng liêng và 
cao cả đối với các anh hùng liệt sỹ đã 
ngã xuống vì nền độc lập cho dân tộc.

Tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 
và phong trào Thanh niên 6 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2016, các đoàn viên đã được 
nghe báo cáo đánh giá những hoạt 
động đoàn và phong trào thanh niên 
6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chính 
triển khai trong 6 tháng cuối năm, đặc 
biệt là công tác chuẩn bị cho Đại hội 
nhiệm kỳ tới.

Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ ngành
Tài chính tại tỉnh Tuyên Quang

Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ
xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Phút mặc niệm tại nghĩa trang Trường Sơn Viếng nghĩa trang Đường 9 Dâng hương tại thành cổ Quảng Trị

Dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Dâng hương tại bến sông Thạch Hãn Đ/c Bí thư Đoàn Thanh niên SCIC báo cáo sơ kết 
hoạt động 6 tháng đầu năm

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Quảng Trị
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Đảng ủy SCIC học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II

Ngày 19/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng 
công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà 
nước (SCIC) tổ chức học tập, quán triệt 
các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 
ương lần thứ II cho hơn 200 cán bộ, 
đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC khẳng 

định, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII đã thông qua các văn kiện quan 
trọng, không chỉ có ý nghĩa trước mắt 
mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự 
phát triển của đất nước. Việc tổ chức 
học tập, quán triệt, triển khai Nghị 
quyết là một nhiệm vụ trọng tâm trong 
năm 2016, đây là đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng 
đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về 
nhận thức, thống nhất ý chí và hành 
động trong Đảng và tạo sự đồng thuận 
cao trong nhân dân. Bên cạnh đó, giúp 
cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung 
cơ bản, những điểm mới và các giải 
pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. 
Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy 
năng lực, tính sáng tạo và vận dụng vào 
tình hình cụ thể từng đơn vị, biến chủ 
trương thành hành động cụ thể với sự 
phát triển của Tổng công ty.

Bí thư Đảng ủy SCIC yêu cầu các cấp 
ủy trực thuộc nhanh chóng xây dựng 
chương trình, kế hoạch hành động cụ 
thể, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết 
thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến 
trình tổ chức thực hiện hàng năm và 
cả nhiệm kỳ. Đồng thời tập trung thảo 
luận, xác định rõ trách nhiệm của tập 
thể và cá nhân trong thực hiện chương 
trình, kế hoạch hành động, hoàn thành 
các mục tiêu do Đại hội đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy SCIC yêu 
cầu, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải 
có kế hoạch hành động cá nhân thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII phù hợp 
với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể 
hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ 
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm. Kết quả thực hiện 
chương trình hành động của tập thể, kế 
hoạch hành động của cá nhân là cơ sở 
quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, 
phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính 

quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người 
đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe báo cáo viên Trung ương giới 
thiệu các chuyên đề: Báo cáo chính trị 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị triển khai Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương lần thứ II và Chương 
trình hành động của Đảng ủy Khối 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương lần 
thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo 
luận Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
SCIC, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước đã trao Huy hiệu 
30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên.

Tin tức - Sự kiện

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Đức Chi – Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy SCIC trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Chi bộ Công ty Thương mại Tràng Tiền
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Tin tức - Sự kiện

Tại buổi làm việc, Phó Tổng 
giám đốc Nguyễn Hồng Hiển 
đã cập nhật một số kết quả 

hoạt động của SCIC trong sáu tháng 
đầu năm 2016 và đề xuất khả năng 
hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực 
xây dựng, bất động sản, dược phẩm 
và xuất nhập khẩu hàng hóa sang Liên 
bang Nga.

Chia sẻ với phía SCIC, ông 
Goncharov cho biết VTB là một 
ngân hàng hàng đầu của Nga, 
cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân 
hàng tài chính như ngân hàng bán 
lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, ngân 
hàng đầu tư. Hiện tại, VTB đang 
chú trọng phát triển mảng dịch 
vụ ngân hàng đầu tư và thị trường 
mà VTB đặc biệt chú trọng là các 
thị trường mới nổi, trong đó có 
Việt Nam. Các lĩnh vực mà VTB 
nói riêng và các nhà đầu tư Nga 
nói chung hiện đang rất quan tâm 
gồm năng lượng, bán lẻ (hàng may 
mặc, quần áo, phụ kiện…), đóng 
tàu, IT và dịch vụ dữ liệu. Vì vậy, 
VTB rất quan tâm đến việc tìm 
kiếm đối tác trong các lĩnh vực 
này.

Về đề xuất hợp tác của SCIC trong 
một số lĩnh vực, ngành nghề như Phó 
Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hiển 
đã chia sẻ, ông Goncharov cho biết với 
việc đồng RUB bị mất giá, đây chính là 
thời điểm tốt để các doanh nghiệp Việt 
Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nga, 
đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm, 
bất động sản. Đối với ngành dược, do 
đồng RUB mất giá, rất nhiều người 
tiêu dùng Nga không đủ khả năng chi 
trả cho các loại dược phẩm có tên tuổi 
của phương tây, việc cân nhắc khả 
năng phân phối các sản phẩm thuốc 
của Việt Nam tại thị trường Nga, hoặc 
xa hơn là xây dựng các nhà máy sản 
xuất thuốc tại Nga là một phương án 
rất đáng cân nhắc. Trong lĩnh vực xây 
dựng và bất động sản, dưới tác động 
của tỷ giá, các doanh nghiệp bất 
động sản tại Nga đang gặp rất nhiều 
khó khăn do giá cả bất động sản bị 
giảm sút, trong khi chi phí vốn đầu 
tư (thường biến động theo tỷ giá 
USD/RUB) lại bị tăng cao. Do đó, 
đây cũng là thời điểm tốt để nhà đầu 
tư nước ngoài mua lại các tài sản bất 
động sản tại Nga. 

Trao đổi về hướng hợp tác cụ thể 

giữa hai bên trong thời gian tới, lãnh 
đạo hai bên đã thống nhất căn cứ vào 
thông tin về danh mục doanh nghiệp 
của SCIC (trong đó có doanh nghiệp 
SCIC có kế hoạch thoái vốn năm 
2016) và danh mục một số doanh nghiệp 
của SCIC đặc biệt quan tâm đến thị 
trường Nga (như doanh nghiệp xuất 
khẩu đồ gỗ, xuất khẩu lao động, doanh 
nghiệp bất động sản…) mà phía 
SCIC đã chia sẻ, VTB sẽ nghiên cứu 
và tìm kiếm đối tác Nga phù hợp để 
kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. 
Trước mắt, VTB đề xuất hai bên tập 
trung vào nghiên cứu và triển khai 
một hoạt động hợp tác ở quy mô nhỏ 
nhưng khả năng thành công cao để 
tạo đà cho các hoạt động hợp tác ở 
quy mô lớn hơn trong thời gian tới. 
Về đề xuất này, VTB gợi ý việc Ngân 
hàng liên doanh Việt Nga (liên doanh 
giữa VTB và Ngân hàng đầu tư và phát 
triển Việt Nam - BIDV) cung cấp dịch vụ 
tài chính như cấp tín dụng dài hạn, dịch 
vụ bảo hiểm rủi ro ngoại hối, thương 
mại hàng hóa...cho một số doanh nghiệp 
thành viên của SCIC có nhu cầu đối với 
các dịch vụ này.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hiển tiếp đại diện VTB
để trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa VTB và SCIC

Ngày 27/7/2016, tại trụ sở SCIC, Phó 
Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hiển đã có 
buổi làm việc với ông Illya Goncharov, 
Giám đốc phụ trách cơ cấu danh mục 
toàn cầu của VTB Capital thuộc VTB 
Group, để trao đổi về kế hoạch triển 
khai các hoạt động hợp tác cụ thể giữa 
SCIC và VTB trên cơ sở Biên bản ghi nhớ 
hợp tác (MOU) mà hai bên đã ký tháng 
3/2016 tại Moscow, Liên bang Nga. 
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Quản lý vốn nhà nước cần cuộc cách mạng về tư duy 
(ĐTCK) Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đặt ra yêu cầu thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại 
diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), song không phải đến giờ việc tìm kiếm một mô 
hình phù hợp cho cơ quan này mới trở thành chủ đề nóng. Gần 2 thập kỷ qua, đã có những mô hình được 

thử nghiệm và hàng ngàn cuộc tranh luận xoay quanh nó.

Thông tin báo chí tham khảo

Khối tài sản nằm trong các 
DNNN, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước đang được ước 

tính lên tới gần 400 tỷ USD. Hiện việc 
quản lý vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp rất phân tán và do nhiều đầu 
mối đảm nhận, bao gồm Chính phủ, 
các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các 
tỉnh và Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước (SCIC). 

Tình trạng các bộ và ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố thực hiện đồng 
thời cả ba chức năng: quản lý nhà 
nước về kinh tế, chủ quản cấp trên đối 
với doanh nghiệp và đại diện chủ sở 
hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
vẫn còn phổ biến. 

Gần 20 năm trước, Đảng và Nhà 
nước đã nhìn thấy những bất cập 
của mô hình “kiêm nhiệm” trên. 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá IX đã có chủ trương thành lập 
một tổ chức tài chính đặc biệt của 
Nhà nước, với mục tiêu tách chức 
năng quản lý nhà nước về kinh tế và 
chức năng đại diện chủ sở hữu nhà 

nước tại các doanh nghiệp. 
Trước khi SCIC được thành 

lập vào tháng 6/2005, ông Nguyễn 
Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch Ủy 
ban Kinh tế của Quốc hội kể lại, 
khi Đảng và Chính phủ quyết định 
thành lập một tổ chức nhằm tách 
bạch chức năng quản lý và sở hữu 
vốn nhà nước, đã có rất nhiều mô 
hình được đem ra mổ xẻ như Ủy 
ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà 
nước (SASAC) của Trung Quốc, 
Tập đoàn Temasek của Singapore, 
Khazanah của Malaysia… 

Cũng đã có nhiều đoàn tham quan 

Việc quản lý vốn kém hiệu quả đã góp phần dẫn tới thất bại của Vinashin. 

Nhà nước đang làm rõ trách nhiệm về việc
Tổng công ty Xây lắp Dầu khí - CTCP

thua lỗ trên 3.000 tỷ đồng. 
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nghiên cứu về các mô hình để đúc rút 
kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam. 

Sau rất nhiều nghiên cứu, cuối 
cùng, Trung ương Đảng và Chính phủ 
đã quyết định thành lập SCIC với mục 
tiêu tiếp nhận và thực hiện quyền đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư 
tại các doanh nghiệp; thực hiện các 
hoạt động sắp xếp, cổ phần hoá, bán 
vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 
được chuyển giao; đầu tư vốn vào các 
tập đoàn, tổng công ty, hoặc công ty 
mẹ hoạt động trong lĩnh vực, ngành 
nghề Nhà nước nắm giữ quyền chi 
phối và các dự án theo chỉ định của 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; 
đầu tư và kinh doanh vốn vào ngành, 
lĩnh vực đem lại hiệu quả kinh tế… 

Mô hình SCIC được thành lập trên 
cơ sở tham khảo mô hình Temasek 
của Singapore, mô hình được coi là 
khá thành công và theo xu hướng 
quản lý vốn hiện đại trên thế giới. 

Nhiều kỳ vọng về tổ chức này 
được đặt ra, song sau hơn 10 năm 
hoạt động, dù đã đạt được một số kết 
quả, khoảng cách giữa “Temasek Việt 
Nam” và Temasek Singapore vẫn còn 
xa vời. 

Nhìn lại năm 1974 khi Temasek 
được thành lập, Chính phủ Singapore 
đã quyết định dứt khoát việc chuyển 
toàn bộ phần vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp còn vốn nhà nước, kể 
cả các tập đoàn lớn như Hãng hàng 
không Singapore (Singapore Air-
lines), Tập đoàn năng lượng Singapore 
(Sing Power), Tập đoàn viễn thông 
Singapore (Sing Tel)…Điều tương tự 
cũng xảy ra ở Malaysia khi Chính phủ 
Malaysia chuyển giao toàn bộ vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp (trừ Petronas) 
cho Khazanah (mô hình tương tự 
Temasek).

Cùng với đó, Chính phủ Singapore 
và Malaysia thực thi những chính 

sách đầu tư và tạo cơ chế để Temasek 
và Khazanah có thể hoạt động đúng 
với mô hình một công ty/quỹ đầu tư 
theo các chuẩn mực quản trị tiên tiến 
và theo định hướng thị trường. 

Nhìn vào SCIC, giới chuyên gia 
nhận xét, tổng công ty này bị giới hạn 
bởi nhiều ràng buộc thể chế không dễ 
vượt qua và để mô hình này phát huy 
hiệu quả như mục tiêu ban đầu đặt 
ra, nhất thiết cần có cơ chế phù hợp 
và đảm bảo nguồn lực cho SCIC hoạt 
động. 

Chẳng hạn, chức năng đầu tư của 
SCIC, mặc dù đã đầu tư gần 24.000 
tỷ đồng trong 10 năm, nhưng dấu ấn 
trong đầu tư của SCIC vẫn được nhiều 
người đánh giá là chưa tương xứng. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng này, nhưng đáng chú ý nhất là 
quan điểm “các khoản đầu tư đều có 
lãi” và hàng năm, các cuộc thanh kiểm 
tra tại SCIC đều đánh giá trên từng dự 
án đầu tư. 

Bình luận về yêu cầu này, bà Trần 
Thị Kim Cương, Tổng giám đốc Công 
ty Quản lý quỹ Manulife nói rằng, với 
một quỹ đầu tư, đó là điều vô cùng 
khó thực hiện. Trong cả danh mục 
lên tới hàng trăm khoản đầu tư, các 
quỹ chỉ đánh giá trên sự biến động tài 
sản ròng, chứ không thể bóc tách từng 
khoản đầu tư.

Cũng cần nói thêm, nếu chỉ nhìn 
vào giá trị tài sản ròng của một quỹ 
đầu tư âm hay dương theo kỳ báo cáo 
để đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ 
chức tài chính là phiến diện. 

Bởi kết quả đó phụ thuộc lớn vào 
diễn biến thị trường thời điểm báo 
cáo và thường có biến động rất lớn. 
Do đó, xem xét hiệu quả hoạt động 
của tổ chức đầu tư vốn, cần đánh giá 
theo tổng tài sản hàng năm, thậm chí 
dài hơn, thay vì đánh giá và quy trách 

Đã có nhiều thay đổi về quản trị tại Tổng công ty Vinaconex. 

Nhiều thông lệ quản trị hiện đại được khuyến nghị áp dụng với doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. 

Thông tin báo chí tham khảo

Quản lý vốn nhà nước cần cuộc cách mạng về tư duy 
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nhiệm theo từng khoản mục. 
Còn về câu chuyện lương thưởng 

và đãi ngộ thế nào là hợp lý cũng là 
vấn đề đáng quan tâm. Theo một số 
chuyên gia, nhìn trong mặt bằng 
lương cạnh tranh với các định chế tài 
chính lớn trên thị trường thì mức thu 
nhập mà một số tập đoàn, tổng công 
ty mới công bố gần đây không cao, 
thậm chí chỉ bằng một nửa so với khối 
tư nhân. 

Lương thưởng là động lực quan 
trọng để thu hút nhân tài cống hiến 
và làm việc, liệu cơ chế như vậy có 
khuyến khích được người tài đầu 
quân và tận lực cho SCIC? Nhìn 
rộng hơn, đây chính là một thách 
thức không dễ vượt qua đối với các 
cơ quan quản lý vốn nhà nước sẽ 
được thành lập tới đây.

Cũng không thể không nhắc đến 
sự kém linh hoạt của cổ đông nhà 
nước trong các quyết định đầu tư, 
một trong những nguyên nhân được 
ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng 
Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài 
chính nhìn nhận là do Luật Quản lý 
vốn nhà nước 2014 đặt ra nhiều yêu 
cầu chặt chẽ, với DNNN và trên thực 
tế đòi hỏi sự can thiệp sâu của cơ quan 
đại diện chủ sở hữu vốn vào doanh 
nghiệp. 

Chẳng hạn, tất cả các vấn đề 
được thảo luận và quyết định tại Đại 
hội đồng cổ đông của doanh nghiệp, 
người đại diện vốn đều phải báo cáo 
và xin ý kiến chủ sở hữu và việc này 

thường không thể làm nhanh. Do vậy, 
việc chờ đợi ý kiến của cổ đông nhà 
nước có thể làm chậm việc ra quyết 
định và chớp cơ hội đầu tư của doanh 
nghiệp. 

Hiện nay, chủ trương của Nhà 
nước về việc tiếp tục đẩy mạnh quá 
trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 
tại các doanh nghiệp, ngành nghề 
không cần nắm giữ rất quyết liệt. Điều 
này đồng nghĩa với việc các DNNN 
quy mô lớn như tập đoàn, tổng công 
ty tới đây sẽ được cổ phần hóa. 

Theo ông Tiến, Nhà nước khi đó 
sẽ đóng vai trò là một cổ đông trong 
doanh nghiệp, chứ không phải cơ 
quan quản lý cấp trên như lâu nay. 
Mối quan hệ tương tác với các cổ 
đông khác sẽ phải tham khảo, dẫn 
chiếu dựa trên sự tuân thủ pháp luật 
và các thông lệ quản trị doanh nghiệp 
hiện đại. 

Một điểm cần lưu ý trong vai trò 
cổ đông với cơ quan đại diện vốn 
nhà nước đó là sự hỗ trợ, can thiệp 
về nhiều mặt nhằm mục tiêu thúc 
đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu 

quả hơn. Tuy nhiên, nhìn vào không 
ít doanh nghiệp có các tồn tại, mâu 
thuẫn nội bộ, yếu kém mà SCIC 
phải xử lý trong những năm qua cho 
thấy, vai trò này không dễ thực hiện. 
Đơn cử, CTCP Da giày Đông Anh 
có vốn điều lệ 9,2 tỷ đồng, vốn nhà 
nước 45% do SCIC đại diện. 

Suốt trong vòng 7 năm, do một 
nhóm cổ đông thao túng, Công ty 
không tổ chức Đại hội đồng cổ đông, 
vai trò cổ đông nhà nước không được 
công nhận. Nhờ những nỗ lực đấu 
tranh và phải “nhờ” đến tòa án, các 
cơ quan nhà nước, ủy ban nhân dân, 
SCIC mới khôi phục được quyền cổ 
đông, thực hiện tái cơ cấu Công ty và 
đến năm 2015 mới hoàn tất việc bán 
vốn, với giá trị gấp gần 4 lần giá khởi 
điểm. 

Với doanh nghiệp có tới hơn 3.500 
lao động, trong đó đa số là lao động 
nữ, mọi quyết định đều phải được 
SCIC cân nhắc kỹ, bởi phía sau đó 
là sự sống còn của doanh nghiệp và 
cuộc sống của hàng ngàn gia đình.

Từ kinh nghiệm và những nút thắt thực tế tại SCIC cho thấy, có rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, 
xem xét kỹ khi thành lập các cơ quan, tổ chức quản vốn nhà nước. Các tổ chức này phải được tổ chức như 
thế nào để bảo đảm được việc tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý 
nhà nước; sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các bộ, ủy ban nhân dân đối với vốn, 
tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, khắc phục được những bất cập như phân tán, chồng chéo trong 
quản vốn nhà nước tồn tại bấy lâu nay. 

Mặt khác, mô hình này cần phù hợp với tiến trình các DNNN đang cổ phần hoá mạnh mẽ, theo đó 
Nhà nước sẽ không còn là ông chủ của doanh nghiệp theo kiểu mệnh lệnh hành chính, mà thay vào đó 
là cơ quan đại diện chủ sở hữu với cơ chế cổ đông năng động trong quá trình quản trị doanh nghiệp, 
tuân thủ các nguyên tắc của cơ chế thị trường. 

Rõ ràng, những kinh nghiệm qua hơn 10 năm hoạt động của SCIC, một mô hình với rất nhiều đặc 
thù và gần như vừa hoạt động, vừa hoàn thiện cơ chế, đã và đang là những “tư liệu” quý cho các cơ quan 
chức năng trong tiến trình tiếp tục đổi mới quản trị vốn nhà nước ở doanh nghiệp.

Thông tin báo chí tham khảo
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TS. Lê Đăng Doanh
Chuyên gia kinh tế 
Việc lập một “siêu Ủy ban” quản lý 

vốn nhà nước chỉ là giải pháp quá độ
Để giải quyết yêu cầu bức thiết của 

nền kinh tế, các bộ, ngành đã đưa ra 
giải pháp thành lập một Ủy ban quản 
lý vốn và đầu tư tại DNNN, bao gồm 
cả SCIC. Tuy nhiên, dù là mô hình 
nào cũng có ưu-khuyết riêng. 

Cụ thể, ưu điểm của mô hình này 
là khắc phục được hiện tượng “vừa đá 
bóng, vừa thổi còi” như hiện nay, giải 
phóng các bộ, ngành khỏi nhiệm vụ 
quản lý doanh nghiệp nhà nước và đại 
diện chủ sở hữu, khắc phục các biểu 
hiện của “lợi ích nhóm”. Các Bộ khi 
đó chỉ tập trung vào nhiệm vụ quản lý 
nhà nước, xây dựng và thực thi pháp 
luật. 

Nhược điểm của mô hình này là 
chuyển nhiệm vụ hành chính từ nhiều 
bộ vào một “siêu Ủy ban” hành chính 
khác. 

Nếu Ủy ban này được giám sát 
chặt chẽ, hoạt động công khai, minh 
bạch, cán bộ có trách nhiệm giải 
trình, chấm dứt mọi hành động can 
thiệp ngoài pháp luật vào hoạt động 
của DNNN thì sẽ mang lại tiến bộ 
nhất định. 

Điều này không dễ thực hiện 
trong khuôn khổ hệ thống quyền lực 
và các mối quan hệ đan xen rất phức 
tạp hiện nay. Sẽ là một thách thức rất 
lớn đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ 
của Ủy ban đầy quyền lực này trước 
những cám dỗ quá lớn, trong khi chế 
độ đãi ngộ cho họ còn chưa hợp lý. 

Một lo ngại khác là khối tập đoàn, 
tổng công ty quá lớn, đa dạng, quản 
lý số vốn rất lớn, lại kinh doanh trong 
môi trường đầy biến động hiện nay 
mà chế độ tự chủ tài chính, tự chịu 
trách nhiệm chưa rõ ràng, rất có thể 
dẫn đến tình trạng “quá tải” của Ủy 
ban. 

Vì vậy, Ủy ban chỉ là giải pháp “quá 
độ”, trong khi giải pháp căn cơ là thực 
hiện cải cách thể chế một cách toàn 
diện và có hệ thống tiêu chí quản trị 
công hiện đại, công khai, minh bạch, 
chế độ giải trình nghiêm ngặt. 

TS. Quách Mạnh Hào
Giảng viên ngành tài chính tại 

Đại học Lincoln, Anh 
“Cần thành lập một tổ chức kinh 

doanh đúng nghĩa”
Cơ quan quản lý vốn nhà nước 

phải là một nhà đầu tư chủ động, trả 
lời được các câu hỏi mà hiện tại Chính 

phủ cũng không dễ đưa ra như: hiện 
đang có bao nhiêu tài sản công có tính 
thương mại, nằm ở đâu, dưới dạng 
nào, cái nào đang sinh lợi, cái nào kém 
hiệu quả, cái nào cần tiếp tục để thực 
hiện mục tiêu phát triển kinh tế hay 
vốn “mồi”, cái nào cần thoái để trả lại 
không gian cho đầu tư tư nhân?... 

Điều quan trọng là sự tách biệt 
giữa yếu tố nhà nước - làm chính 
sách và giám sát, với yếu tố kinh do-
anh - tạo ra giá trị cho cổ đông. Có 
thể thành lập công ty đầu tư theo mô 
hình Temasek của Singapore, trong 
đó HĐQT và lãnh đạo, nhân viên 
đều được tuyển chọn công khai với 
đãi ngộ tốt theo kết quả kinh doanh. 
Những cá nhân xuất sắc sẽ đại diện 
vốn tại các công ty có vốn nhà nước. 

Nhà nước là cổ đông thì người 
đại diện cổ đông nhà nước cũng là 
cổ đông, nhưng khác cổ đông thông 
thường ở chỗ, họ là một người làm 
thuê. Thông lệ đơn giản nhất cho việc 
này là thuê người giỏi về lĩnh vực kinh 
doanh của doanh nghiệp làm đại diện, 
đãi ngộ cho họ xứng đáng. 

Khi đó, Chính phủ chỉ cần giám 
sát kết quả kinh doanh của công ty 
đầu tư đó thông qua các chỉ tiêu định 
trước, trong đó có lợi nhuận nộp ngân 
sách. 

Nhà nước được hiểu là người làm 
chính sách và giám sát chính sách, 
nên khi đóng vai trò cổ đông, cần phải 
tách biệt chức năng này. 

Tuy nhiên, để quản lý vốn nhà 
nước hiệu quả, cần thành lập một tổ 
chức kinh doanh đúng nghĩa. Tổ chức 
này phải tách biệt khỏi vấn đề tạo lập 
chính sách và giám sát đặc trưng của 
các cơ quan nhà nước. Temasek của 
Singapore có thể là một ví dụ điển 
hình cho điều này. Quan trọng nhất 
vẫn là con người. Họ phải là những 
người kinh doanh thực sự.

TS. Nguyễn Đình Cung
Viện trưởng Viện Quản lý kinh 

tế Trung ương (CIEM) 
“Cơ quan quản lý vốn nhà nước 

phải hạn chế tối đa sự can thiệp hành 
chính và can thiệp chính trị vào doanh 
nghiệp”

Cơ quan quản lý vốn nhà nước phải 
là một nhà đầu tư chủ động, trả lời được 
các câu hỏi mà hiện tại Chính phủ cũng 
không dễ đưa ra như: hiện đang có bao 
nhiêu tài sản công có tính thương mại, 
nằm ở đâu, dưới dạng nào, cái nào đang 
sinh lợi, cái nào kém hiệu quả, cái nào 
cần tiếp tục để thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế hay vốn “mồi”, cái nào cần 
thoái để trả lại không gian cho đầu tư 
tư nhân?... 

Tuy nhiên, quan trọng nhất là sẽ 
không có một cơ quan vừa làm chức 
năng hoạch định chính sách, điều tiết, 
quản lý thị trường, lại vừa quyết định 
đầu tư, kinh doanh. 

Dù gọi với cái tên gì đi chăng nữa, 
thì cơ quan chuyên trách làm đại diện 
chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp 
sẽ phải hạn chế tối đa sự can thiệp hành 
chính và can thiệp chính trị mang tính 
vụ việc vào quản lý và sử dụng tài sản 
nhà nước, làm sai lệch mục tiêu chiến 
lược và dài hạn của đầu tư nhà nước.

Thông tin báo chí tham khảo
Tiếp theo trang 7
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Theo quy định tại Khoản 1 Điều 
37 Thông tư liên tịch số 07/2015/
TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 
quy định chi tiết việc cung cấp, đăng 
tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu mạng, bắt đầu từ 01/7/2016, 

trước thời điểm đóng thầu 02 ngày 
làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa 
có xác nhận đăng ký thông tin trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
sẽ không được tham dự thầu đối với 
các gói thầu, dự án có hình thức lựa 

chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, 
đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào 
hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, 
tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà 
đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Theo quy định tại Điều 222 Bộ 
luật Hình sự, tuỳ theo hậu quả gây ra, 
các cá nhân vi phạm quy định về đấu 
thầu sau đây có thể bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự: a) Can thiệp trái pháp 

luật vào hoạt động đấu thầu; b) Thông 
thầu; c) Gian lận trong đấu thầu; d) 
Cản trở hoạt động đấu thầu; đ) Vi 
phạm quy định của pháp luật về bảo 
đảm công bằng, minh bạch trong hoạt 

động đấu thầu; e) Chuyển nhượng 
thầu trái phép; g) Tổ chức lựa chọn 
nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu 
chưa được xác định dẫn đến nợ đọng 
vốn của nhà thầu.

Theo Điều 119, Điều 120 Luật Tố 
tụng Hành chính số 93/2015/QH13 
ngày 25/11/2016, Người khởi kiện 
có thể nộp đơn khởi kiện bằng hình 
thức trực tuyến. Theo đó:

- Người khởi kiện, người bị kiện, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan nếu có địa chỉ thư điện tử thì 

được ghi vào nội dung đơn khởi 
kiện.

- Người khởi kiện có thể gửi đơn 
khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm 
theo đến Tòa án có thẩm quyền giải 
quyết vụ án bằng phương thức gửi 
trực tuyến qua Cổng thông tin điện 
tử của Tòa án (nếu có).

- Ngày khởi kiện được xác định 
là ngày gửi đơn.

- Sau khi nhận đơn trực tuyến, 
Tòa án in ra bản giấy và ghi vào sổ 
nhận đơn và thông báo trên Cổng 
thông tin điện tử của Tòa án đồng 
thời trả lời cho người khởi kiện biết 
qua thư điện tử.

Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP 
về việc quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật an toàn, vệ sinh 

lao động thì từ 01/7/2016, ngoài việc 
phải có người làm công tác y tế cơ 
sở tại doanh nghiệp, còn có những 

yêu cầu nhất định đối với công tác 
chuyên trách hoặc bán chuyên trách 
bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư 24/2016/TT-NHNN có 
hiệu lực từ ngày 30/6/2016. Thông 
tư này sửa đổi quy định liên quan 
đến đối tượng được cấp tín dụng 

hợp vốn. Theo đó, nếu như quy định 
cũ chỉ cho phép cấp tín dụng hợp 
vốn đối với dự án, phương án SXKD 
tại VN thì nay dự án, phương án 

SXKD tại nước ngoài cũng được cấp 
tín dụng hợp vốn, ngay cả khi khách 
hàng vay là đối tượng không cư trú.

Theo đó, văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực thì văn bản quy 
phạm pháp luật quy định chi tiết thi 
hành văn bản đó cũng đồng thời hết 

hiệu lực.
Như vậy, hàng loạt văn bản 

hướng dẫn của các văn bản quy 
phạm pháp luật đã hết hiệu lực cũng 

chính thức hết hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2016.

Từ ngày 01/7/2016, các nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông 
tin trên Hệ thống mang đấu thầu quốc gia sẽ không được tham gia đấu thầu 

Từ ngày 01/7/2016, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi 
phạm về đấu thầu

Từ 01/7/2016, Người khởi kiện có thể nộp Đơn khởi kiện bằng hình thức trực tuyến

Từ 01/7/2016, doanh nghiệp phải có người làm công tác y tế cơ sở

Dự án đầu tư ở nước ngoài cũng được cấp tín dụng hợp vốn

Từ 01/7/2016, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sẽ có hiệu lực thi 
hành
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HỎI - ĐÁP CHÍNH SÁCH

Hỏi: Tôi xin hỏi, trường hợp cơ quan tôi sửa xe ô tô hết khoảng 1,5 triệu đồng hoặc mua sắm vật tư với giá trị nhỏ thì 
áp dụng quy định mua sắm như thế nào? Có phải tiến hành tất cả các bước chỉ định thầu rút gọn không?

Hỏi: Tôi xin hỏi, trong chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm thì chủ đầu tư có bắt buộc phải 
thực hiện việc phê duyệt dự toán gói thầu không?

Hỏi: Tôi xin hỏi, khi nhà thầu vi phạm hợp đồng, trường hợp nào chủ đầu tư (bên giao thầu) có quyền chấm dứt hợp 
đồng và trường hợp nào chủ đầu tư phải báo cáo cấp thẩm quyền trước khi chấm dứt hợp đồng?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này 
như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Công văn số 1008/VP-
CP-KTN ngày 16/2/2016, Bộ Tài chính 
đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-
BTC ngày 29/3/2016 hướng dẫn thực 
hiện chi tiết việc sử dụng vốn Nhà 
nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên của cơ quan Nhà 
nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp theo đúng quy định 
của Luật Đấu thầu và Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 
Chính phủ.

Trong đó, theo quy định tại Khoản 
2 và Khoản 3, Điều 15 và Khoản 2, 
Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-
BTC, gói thầu mua sắm tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ có giá gói thầu không 
quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp 
được áp dụng chỉ định thầu theo quy 
trình rút gọn.

Việc thực hiện chỉ định thầu đối 
với gói thầu này phải đáp ứng đủ các 
điều kiện sau đây: Có kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu được phê duyệt, có 
thời gian thực hiện chỉ định thầu kể 
từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến 
ngày ký kết hợp đồng không quá 45 
ngày; trường hợp gói thầu có quy mô 
lớn, phức tạp không quá 90 ngày. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các 
Bộ, cơ quan Trung ương và các địa 
phương thực hiện mua sắm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên, ngày 5/7/2016, 
Bộ Tài chính có Công văn số 9176/
BTC-HCSN gửi các Bộ, cơ quan, địa 
phương để phổ biến một số nội dung 
thực hiện đấu thầu mua sắm bảo đảm 
hoạt động thường xuyên đến các cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
Điểm 1 Công văn số 9176/BTC-

HCSN có nêu, đối với các gói thầu 
mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
bảo đảm hoạt động thường xuyên 
thuộc trường hợp đặc biệt theo quy 
định tại Điều 26 Luật Đấu thầu (bao 
gồm cả gói thầu mua sắm có giá gói 
thầu không quá 20 triệu đồng khi mua 
sắm, các cơ quan, đơn vị không phải 
xây dựng và trình duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu) không thuộc phạm vi 
quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-
BTC.

Ngày 4/4/2016, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã ban hành Công văn số 
2536/BKHĐT-QLĐT về việc lựa chọn 
nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 
đối với mua sắm thường xuyên. Do 
vậy, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung 
ương và địa phương gửi văn bản phản 
ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng 
hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn 
đề này như sau:

Điểm d, Khoản 2, Điều 22 Luật 
Đấu thầu quy định, việc thực hiện chỉ 
định thầu đối với gói thầu quy định tại 
các Điểm b, c, d, đ và e, Khoản 1 Điều 
này phải có dự toán được phê duyệt 
theo quy định, trừ trường hợp đối với 
gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa 

khóa trao tay.
Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 23 

Luật Đấu thầu, chào hàng cạnh tranh 
được thực hiện khi có dự toán được 
phê duyệt theo quy định. 

Theo đó, khi áp dụng hình thức 
chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh 
thì phải có dự toán được duyệt theo 
quy định nêu trên.

Trường hợp chủ đầu tư xác định 
giá gói thầu đã phê duyệt trong kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu là phù hợp 
với giá thị trường tại thời điểm tổ 
chức đấu thầu gói thầu thì được lấy giá 
gói thầu làm dự toán là cơ sở để xét 
duyệt trúng thầu theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn 
đề này như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 86 Luật 
Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, 
đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện 
gói thầu thuộc dự án, người quyết 
định xử lý tình huống là chủ đầu tư. 
Trong trường hợp phức tạp, chủ đầu 
tư quyết định xử lý tình huống sau khi 
có ý kiến của người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, một trong những 
tình huống đấu thầu là nhà thầu thực 

hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, 
không còn năng lực để tiếp tục thực 
hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng ng-
hiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, 
hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu 
tư xem xét, báo cáo người có thẩm 
quyền quyết định cho phép chấm 
dứt hợp đồng với nhà thầu đó. Phần 
khối lượng công việc chưa thực hiện 
được áp dụng hình thức chỉ định thầu 
hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu 
khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, 

tiến độ của gói thầu (Khoản 11, Điều 
117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ).

Theo đó, trường hợp nhà thầu thực 
hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không 
còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp 
đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói 
thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo người 
có thẩm quyền quyết định cho phép 
chấm dứt hợp đồng theo quy định nêu 
trên.

Trả lời: 

Trả lời: 

Trả lời: 

1. Quy định về mua sắm tài sản có giá trị nhỏ

2. Gói thầu nào phải có dự toán được duyệt?

3. Trường hợp nào chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng?
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CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk 
- mã chứng khoán VNM) vừa công 
bố thông tin về việc ngày 22/8 tới 
đây sẽ chốt danh sách cổ đông để 
phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Vinamilk dự kiến phát 
hành 241,91 triệu cổ phiếu mới, tỷ 
lệ phát hành 5:1 (cổ đông sở hữu 5 
cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) 

cho cổ đông hiện hữu. Giá trị phát 
hành theo mệnh giá tương đương 
gần 2.420 tỷ đồng. Nguồn vốn phát 
hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển 
của công ty.

Trên BCTC hợp nhất năm 2015 
đã kiểm toán của công ty, năm 2015, 
Vinamilk lãi sau thuế gần 7.800 tỷ 
đồng, tổng lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối đến cuối năm là 5.391 tỷ 

đồng; nguồn quỹ đầu tư phát triển 
dư 3.291 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành,               
Vinamilk sẽ nâng vốn điều lệ lên 
trên 14.500 tỷ đồng.

Hiện tại,Tổng công ty đầu tư và 
kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 
là cổ đông lớn nhất của Vinamilk, 
SCIC sẽ nhận về trên 108 triệu cổ 
phiếu mới.

Công ty cổ phần Traphaco 
(TRA) vừa công bố kết quả kinh 
doanh quý II/2016 và 6 tháng đầu 
năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 
nay, với lợi nhuận ròng hợp nhất 
lên đến 101 tỷ đồng, tăng trưởng 
32%. Riêng quý II/2016, TRA đạt 
hơn 61 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 
tăng trưởng tới 42,43% so với cùng 
kỳ năm trước.

Kết quả trên theo ông Trần Túc 
Mã, Tổng giám đốc TRA chủ yếu là 
do tỷ lệ giá vốn/doanh thu thuần 
giảm 3% so với kỳ năm 2015. Với 
kết quả này, Traphaco tiếp tục giữ 
vị trí doanh nghiệp dược niêm yết 
tăng trưởng triển nhanh nhất tại 
Việt Nam trong suốt 5 năm qua 
trong bối cảnh nhiều công ty dược 
nội địa đang gặp khó khăn.

Ngoài ra, một số nguyên nhân 
khác cũng được chỉ ra, đó là do việc 
đổi mới hệ thống phân phối thuốc, 
với 24 chi nhánh trên toàn quốc 
được triển khai từ năm 2014. Cụ 
thể, đến nay, Traphaco đã ký hợp 

đồng phân phối trực tiếp đến hơn 
22.000 nhà thuốc chiếm hơn 55% 
số các nhà thuốc trong nước.

“Nhờ đó, Công ty chú trọng vào 
bán hàng cho nhà thuốc và cắt giảm 
phụ thuộc vào hệ thống bán buôn. 
Tỷ trọng doanh thu bán buôn - bán 
lẻ đã hoàn toàn thay đổi từ khoảng 
60% - 40% từ năm 2013 xuống còn 
20% - 80% vào năm 2015.” - ông Mã 
cho hay.

Bên cạnh đó, việc áp dụng chính 
sách bán hàng thu tiền ngay với các 
nhà thuốc đã giúp Traphaco dự báo 
sát nhu cầu của thị trường, giúp 
lượng tồn kho giảm.

Theo giới quan sát, TRA hiện là 
doanh nghiệp dược có hệ số vòng 
quay vốn lưu động thấp nhất, chỉ 79 
ngày so với 127 ngày của Công ty 
Dược Hậu Giang, và 148 ngày của 
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y 
tế Domesco.

Với hệ thống sản phẩm đang sử 
dụng tới 90% nguyên liệu sản xuất 
trong nước, TRA cũng cho biết dự 
kiến sẽ đưa nhà máy thứ 3 với tổng 
vốn đầu tư hơn 21 triệu đô vào hoạt 
động vào năm sau.

Vinamilk chốt danh sách cổ đông
phát hành thêm gần 242 triệu cổ phiếu

Traphaco: 6 tháng đầu năm lãi ròng
hơn 100 tỷ đồng - tăng 32% so với cùng kỳ

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm cùng với việc đổi mới hệ thống phân phối thuốc từ bán buôn 
sang bán lẻ đã giúp Traphaco đạt được kết quả này.
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Thông tin doanh nghiệp thành viên

Ngày 22/7/2016 Tổng công ty 
cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt 
Nam (VINARE) dã tổ chức Hội nghị 
sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2016.

Trong tình hình thị trường bảo 
hiểm phi nhân thọ vẫn tiếp tục cạnh 
tranh gay gắt và các dịch vụ có tái 
bảo hiểm tăng trưởng ở mức thấp 
hoặc gần như không tăng trưởng, 
VINARE đã hoàn thành vượt mức 
kế hoạch Hội đồng quản trị giao.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm 
đạt 887,2 tỷ VND, tăng 8,3% so với 
cùng kỳ năm trước và đạt 51,3% kế 
hoạch năm. Lợi nhuận thuần kinh 
doanh nghiệp vụ đạt 35,7 tỷ VND, 
đạt gần 60% so với kế hoạch đề ra. 
Thu nhập hoạt động đầu tư và hoạt 
động khác đạt 96,7 tỷ VND, đạt 49% 
so với kế hoạch năm. Lợi tức trước 

thuế đạt 132,4 tỷ và bằng 51% kế 
hoạch năm.

Bên cạnh những thành tích trong 
hoạt động kinh doanh, VINARE đã 
chú trọng công tác cung cấp giá trị 
gia tăng cho thị trường thông qua 
các hoạt động đào tạo chuyên môn 
nghiệp vụ, phối hợp tham gia khảo 
sát và đánh giá rủi ro cho các dịch 
vụ lớn.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, 
VINARE đã tổ chức nhiều hội thảo: 
Hội nghị sơ kết Bảo hiểm Tàu cá 
theo Nghị định 76/2014/NĐ-CP 
của Chính phủ, tổ chức tổng kết, 
đánh giá và thảo luận về Bảo hiểm 
Nông nghiệp, và tổ chức hội thảo 
giới thiệu về Bảo hiểm Thiên tai cho 
thành phố Đà Nẵng.

Theo kết quả đánh giá xếp hạng 
định kỳ hàng năm của A.M.Best, 

VINARE tiếp tục được duy trì mức 
xếp hạng B++ đối với Năng lực tài 
chính (triển vọng ổn định) và bbb 
(triển vọng tích cực) đối với Năng 
lực phát hành tín dụng.

Trong 6 tháng cuối năm, VIN-
ARE tập trung mọi nỗ lực hoàn 
thành vượt mức nhiệm vụ kinh do-
anh 2016, tăng cường nguồn lực cho 
các lĩnh vực: Bảo hiểm Tàu cá, Nông 
nghiệp, Trách nhiệm, Ung thư và 
tiếp tục tăng cường chuỗi cung cấp 
giá trị gia tăng cho khách hàng. Bên 
cạnh đó, VINARE tập trung tăng 
cường năng lực quản trị rủi ro, năng 
lực chuyên gia tính toán và phát 
triển công cụ định phí nhằm đảm 
bảo hoạt động kinh doanh an toàn, 
hiệu quả, phát triển bền vững.

VINARE sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2016 

Tập đoàn Bảo Việt đạt 789 tỷ đồng
LNST trong 6 tháng - tăng 8% so với cùng kỳ

Tại thời điểm 30/06/2016, nhờ sự 
tăng giá của các cổ phiếu, BVH đã 
giảm được phần trích lập dự phòng 
cho danh mục chứng khoán kinh 
doanh.

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) 
đã công bố BCTC quý 2/2016 và 6 
tháng đầu năm.

Theo đó, tổng doanh thu hợp 
nhất 6 tháng đầu năm đạt 11.707 tỷ 
đồng, tăng trưởng 20,2% so với cùng 
kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 
789 tỷ đồng - tăng 8% và hoàn thành 
66,3% kế hoạch năm.

Riêng từng lĩnh vực, Bảo Việt 
Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức 
tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu 
năm với tổng doanh thu đạt 7.780 tỷ 
đồng, tăng trưởng 27,7% so với cùng 
kỳ. Doanh thu phí bảo hiểm đạt 
6.080 tỷ đồng, trong đó doanh thu 
khai thác mới đạt 1.242 tỷ đồng, ghi 
nhận mức tăng trưởng 40,3%, tiếp 

tục dẫn đầu thị trường về doanh thu 
khai thác mới. Lợi nhuận sau thuế 
6 tháng đạt 389 tỷ đồng, đạt 54% kế 
hoạch năm.

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng do-
anh thu 3.456 tỷ đồng, tăng 5,9%; 
Lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, 
hoàn thành 53,1% kế hoạch lợi 
nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu 
từ hoạt động tài chính đạt 62,1% kế 
hoạch năm, tăng trưởng 9,4%, đạt 
227 tỷ đồng.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt 
(BVF) tiếp tục ghi nhận mức tăng 
trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại 
thời điểm 31/6/2016, tổng tài sản 
do BVF quản lý đạt 34.279 tỷ đồng 
(tương đương 1,6 tỷ USD), tăng hơn 
3.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 
44 tỷ đồng, tăng trưởng 78,9% so với 
cùng kỳ, hoàn thành 57,2% kế hoạch 
năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 
14 tỷ đồng hoàn thành 67,8% kế 

hoạch năm 2016, ghi nhận mức tăng 
trưởng 93,6% .

Công ty Chứng khoán Bảo Việt 
(BVSC) đạt tổng doanh thu trong 6 
tháng đầu năm đạt 150 tỷ đồng, tăng 
trưởng 2,6 % so với cùng kỳ. Lợi 
nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, đạt 
56,9% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm 30/06/2016, nhờ sự 
tăng giá của các cổ phiếu, BVH đã 
giảm được phần trích lập dự phòng 
cho danh mục chứng khoán kinh 
doanh. Tại thời điểm này, BVH đã 
đầu tư thêm vào CTCP FPT (mã: 
FPT) và nắm lượng cổ phiếu của 
Tổng CTCP thiết bị điện Việt Nam 
(Gelex, mã: GEX) trị giá 42,6 tỷ 
đồng, đầu tư 400 tỷ đồng trái phiếu 
của ngân hàng ACB (Mã: ACB).

Riêng đối với GEX, ngoài lượng 
cổ phiếu trong danh mục nói trên, 
BVH cũng góp 148 tỷ đồng đầu tư 
dài hạn vào doanh nghiệp.
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Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo 
và hiện nay ngày càng trở nên phổ 
biến. Ung thư cũng đang trở thành 
một trong những nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong trên thế giới cũng 
như tại Việt Nam. Theo thống kê của 
Dự án phòng chống ung thư Quốc 
gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 
70.000 người chết và hơn 200.000 ng-
hìn người mắc mới. Đó là con số đáng 
báo động về tình hình mắc bệnh ung 
thư ở nước ta. Theo dự đoán của các 
chuyên gia, con số này sẽ không dừng 
lại ở đó mà còn gia tăng trong những 
năm tiếp theo.

Chi phí phòng và chữa trị bệnh 
ung thư rất tốn kém. Với thu nhập 
của người dân Việt Nam mới chỉ ở 
mức trung bình thấp thì việc đối phó 
với căn bệnh hiểm nghèo này là hết 
sức nan giải. Việc chủ động sẵn sàng 
nguồn lực để góp phần giảm thiểu 
khó khăn tài chính khi không may 
mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này là 
hết sức cần thiết. Đứng trước nhu cầu 
đó, Bảo hiểm Bảo Việt phối hợp cùng 
Tổng công ty CP Tái bảo hiểm Quốc 
gia Việt Nam (VINARE) và Tập đoàn 
Tái bảo hiểm Swiss Re, với sự tư vấn 
của Tập đoàn dược phẩm Roche đã 
liên kết xây dựng, phát triển sản phẩm 
bảo hiểm bệnh ung thư tại Việt Nam 
và chính thức được Bộ Tài chính phê 
chuẩn đưa ra thị trường.

Ngày 2 tháng 8 năm 2016, Bảo 
hiểm Bảo Việt đã tổ chức Lễ ra mắt 
sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư Bảo 
Việt K-care tại khách sạn Apricot, Hà 
Nội. Đến dự Lễ ra mắt, ngoài đại diện 
Lãnh đạo các doanh nghiệp VINARE, 
Swiss Re, Roche, còn có sự tham dự 
của Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt 
Nam, các chuyên gia y tế đến từ bệnh 
viện K và các cơ quan thông tấn báo 
chí.

Phát biểu tại Lễ ra mắt sản phẩm, 
Tổng Giám đốc Phạm Công Tứ đã gửi 
lời chúc mừng Bảo hiểm Bảo Việt, 
đồng thời đánh giá cao các nỗ lực của 
các chuyên gia Bảo hiểm Bảo Việt, 
VINARE, Swiss Re đã nỗ lực không 

ngừng trong việc thực hiện dự án này. 
Với tư cách là nhà Tái bảo hiểm - một 
đối tác truyền thống của Bảo hiểm 
Bảo Việt, VINARE và cổ đông Swiss 
Re cam kết sát cánh cùng Bảo hiểm 
Bảo việt để phát triển sản phẩm hoàn 
chỉnh, để sản phẩm bảo hiểm ung thư 
có thể được thị trường đón nhận một 
cách rộng rãi, cung cấp năng lực tái 
bảo hiểm nhằm đảm bảo lợi ích cao 
nhất đối với người tham gia bảo hiểm 
cũng như an toàn tài chính cho người 
bảo hiểm.

Sản phẩm Bảo Việt K-care không 
chỉ là một sản phẩm bảo hiểm thương 
mại  thông thường mà còn là một sản 
phẩm vì cộng đồng, mang giá trị nhân 
văn to lớn. Thông qua sản phẩm này, 
các bệnh nhân ung thư được chia sẻ 
một phần gánh nặng tài chính và có 
nhiều cơ hội điều trị thành công hơn 
căn bệnh hiểm nghèo này. Để lan tỏa 
thêm giá trị nhân văn của sản phẩm, 
Bảo hiểm Bảo Việt và VINARE đã 
trao tặng Quỹ “Ngày mai tươi sáng” - 
tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ chăm sóc, 
điều trị bệnh nhân ung thư số tiền 
100 triệu đồng với mong muốn hỗ trợ 
được nhiều hơn các bệnh nhân ung 
thư có hoàn cảnh khó khăn có thêm 
cơ hội được điều trị.

Tiếp nối thành công từ các năm 
trước, năm nay 2016, Việt Huyết Học 
Truyền máu TW tiếp tục triển khai 

chiến dịch Quốc Gia Hành Trình 
Đỏ 2016 với gần 200 tình nguyện 
viên ưu tú của cả nước sẽ tham gia. 
Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi ý nghĩa 
của chương trình, năm nay 2016 Bảo 
Minh tiếp tục sẽ là nhà tài trợ độc 
quyền bảo hiểm cho chiến dịch.

Hành Trình đỏ 2016 với thông 
điệp “kết nối dùng máu Việt” và 
mục tiêu khắc phục tình trạng khan 
hiếm máu trong các dịp hè và tuyên 
truyền sâu rộng trong toàn dân các 
bệnh về máu, đặc biệt là Bệnh Tan 

máu bẩm sinh (Thalassemia). Đoàn 
hành trình năm nay sẽ chia làm 02 
đoàn di chuyển và dừng chân tại 29 
địa điểm để tổ chức các hoạt động 
để tuyển truyền và tổ chức ngày hội 
hiến máu.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Bảo 
Minh tài trợ bảo hiểm cho chiến 
dịch Hành Trình Đỏ, với số tiền bảo 
hiểm là 200 triệu đồng/người và chi 
phí y tế do tai nạn là 40 triệu đồng/
người/thời hạn bảo hiểm.

Lễ ra mắt chính thức sản phẩm Bảo hiểm bệnh ung thư K-care, đồng 
phối hợp phát triển bởi Bảo hiểm Bảo Việt, VINARE và Swiss Re

Bảo Minh tiếp tục là nhà tài trợ bảo hiểm độc quyền
chiến dịch quốc gia “Hành trình đỏ” 2016

Thông tin doanh nghiệp thành viên

Buổi hội quân của Hành Trình Đỏ 2016
tại Tp. Hồ Chí Minh
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Thông tin trên được cung cấp tại 
hội thảo Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam –EU cơ hội và thách thức 
do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công 
Thương tổ chức tại TP.HCM mới đây.

Bà Bùi Thanh An, Phó cục trưởng 
Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công 
Thương cho biết, quan hệ thương mại 
giữa Việt Nam và EU không ngừng 
tăng trưởng. Trong vòng 15 năm qua, 
kim ngạch thương mạiViệt Nam - EU 
đã tăng hơn 10 lần từ mức 4,1 tỉ USD 

năm 2000 lên 41,4 tỉ USD trong năm 
2015. Trong 5 tháng đầu năm 2016, 
tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam 
sang EU đạt 17,3 tỉ USD, tăng trên 
10% so với cùng kì năm ngoái.

Theo nhận định của các chuyên 
gia và doanh nghiệp tại hội thảo, EU 
là một trong những thị trường xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam. Tổng 
lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt 
Nam sang EU luôn chiếm khoảng 
20% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu.

Mặc dù có nhiều cơ hội, tuy nhiên 
các chuyên gia cũng cho rằng, thách 
thức lớn nhất đối với hàng xuất khẩu 
của Việt Nam tại thị trường EU trong 
thời gian tới là làm sau tận dụng được 
các ưu đãi từ FTA. Bên cạnh đó, việc 
đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm 
ngặt về môi trường và sản phẩm an 
toàn cũng sẽ là rào cản cho các doanh 
nghiệp khi tiếp cận vào thị trường 
rộng lớn này.

Nguồn: Báo Hải quan

Chỉ số giá tiêu dùng có ý nghĩa 
quan trọng tác động đến tăng trưởng 
kinh tế và đặc biệt sẽ ảnh hưởng tới 
diễn biến thị trường tiền tệ.

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng 
trong 7 tháng đầu năm có xu hướng 
tăng nhẹ, đến tháng 7 CPI so với cùng 
kỳ chỉ tăng 2,39%, lạm phát cơ bản 
nhìn chung ổn định, đến tháng 7 ở 
mức 1,85% thấp hơn mức tăng của 
tháng 6 ( 1,88%). Giá USD so với cùng 
kỳ có xu hướng giảm mạnh, đến tháng 
7 chỉ số giá USD chỉ tăng 2,21% so với 
cùng kỳ và giảm so với tháng 12/2015. 

Giá vàng đã có xu hướng giảm dần và 
đi vào thế ổn định.

Điều đáng lưu ý ở diễn biến này 
là, mặc dù diễn biến kinh tế, chính 
trị trên trường quốc tế có nhiều biến 
động: sự kiện Anh rời bỏ EU “Brexit”, 
sự gia tăng đột biến của giá vàng, sự 
tăng giảm khó lường của giá dầu… 
Những điều này đã có tác động không 
nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam nói 
chung và sự ổn định kinh tế vĩ mô, 
tiền tệ nói riêng.

Tuy nhiên, những cú sốc từ bên 
ngoài đã có tác động không đáng kể 

đến hành vi của thị trường. Nói cách 
khác, những tác động tình hình của 
thế giới đã không tạo nên kỳ vọng 
tăng tỷ giá và lạm phát của thị trường 
Việt. Đây là một yếu tố đã từng có tác 
động mạnh đến lạm phát và ổn định 
thị trường ngoại hối khi có cú sốc từ 
bên ngoài trong những năm trước. 
Điều này cho thấy việc điều hành 
chính sách tiền tệ, tín dụng của ngân 
hàng Nhà nước có hiệu quả cao, tạo 
lòng tin vững chắc của thị trường.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội (HNX) đang triển khai 
hệ thống giao dịch chứng khoán phái 
sinh trên nền tảng công nghệ hiện 
tại và sẵn sàng đưa vào giao dịch sản 
phẩm phái sinh vào cuối năm 2016, 
đầu năm 2017.

Việc sử dụng chuẩn kết nối FIX 
4.4 sẽ giúp các công ty chứng khoán 
thành viên tiết kiệm chi phí đầu tư do 
có thể tận dụng hệ thống hiện tại.

Qua nhiều giai đoạn nâng cấp, 

HNX đã đưa hệ thống giao dịch cổ 
phiếu Core I5 vào vận hành từ năm 
2013. Hệ thống này được thiết kế linh 
hoạt với nhiều tính năng mở, tích 
hợp cả giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ 
quỹ ETF, giao dịch lô lẻ và có thể áp 
dụng nhiều kỹ thuật giao dịch hiện đại 
trong giai đoạn phát triển sau này. Sau 
3 năm đi vào hoạt động, hệ thống giao 
dịch Core I5 vận hành ổn định, an 
toàn, với số lượng lệnh đặt trung bình 
từ 36.000 - 44.000 lệnh/phiên, trong 

khi năng lực hệ thống có thể đáp ứng 
được tần suất giao dịch 10 - 15 triệu 
lệnh/phiên. Tải hệ thống trung bình 
chỉ chiếm từ 10 - 12% so với năng 
lực tối đa của hệ thống. Với tần suất 
và mức độ tăng trưởng giao dịch như 
hiện nay, thì về mặt kỹ thuật, hệ thống 
giao dịch của HNX có thể đáp ứng tốt 
trong vòng 3 năm tới mà không cần 
nâng cấp.

Nguồn: ĐTCK

(ĐTCK) Theo Ban chỉ đạo Đổi 
mới và Phát triển doanh nghiệp, trong 
tháng 8 này sẽ tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác đổi mới, sắp xếp, tái cơ 
cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 
2011 - 2015, mục tiêu, giải pháp giai 
đoạn 2016 - 2020.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở 
đường cho triển khai nhiều giải pháp 
mới, mang tính đột phá nhằm thúc 
đẩy tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn 
nhà nước tại các doanh nghiệp.

7 tháng đầu năm nay, cả nước cổ 
phần hóa được 39 doanh nghiệp và 2 

đơn vị sự nghiệp, thực hiện sắp xếp 
theo các hình thức khác đối với 12 do-
anh nghiệp, trong đó giải thể 9 doanh 
nghiệp, bán 1 doanh nghiệp.

Nguồn: ĐTCK

Thông tin thị trường

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU tăng hơn 10 lần

Chỉ số CPI và diễn biến thị trường tiền tệ : mục tiêu kép cần được bảo vệ

HNX phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh

Sắp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
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Theo TS. Travis Bradberry - đồng 
tác giả cuốn Thông minh cảm xúc 2.0 
(Emotional Intelligence 2.0), đồng sáng 
lập Công ty tư vấn TalentSmart, dưới 
đây là 9 thói quen xấu có tác động tiêu 
cực nhất đến năng suất làm việc và cần 
phải sớm bị loại bỏ:

1. Thường xuyên lướt internet
Bạn phải mất 15 phút tập trung 

liên tục trước khi có thể hoàn toàn 
dồn hết tâm sức cho một phần việc. 
Khi để bị cản trở bởi việc “ngứa ngáy” 
muốn đọc tin tức, lướt Facebook, xem 
kết quả một trận đấu thể thao…, bạn 
sẽ phải tốn thêm 15 phút tập trung 
liên tục nữa mới có thể quay trở lại 
trạng thái làm việc với năng suất đó.

Nếu hành động này diễn ra liên 
tục trong quá trình làm việc, nhiều 
khả năng bạn sẽ không bao giờ cho 
mình đủ thời gian để đạt được năng 
suất làm việc cao.

2. Cầu toàn
Chúng ta có xu hướng bỏ cuộc 

ngay từ lúc bắt đầu vì nghĩ rằng những 
ý tưởng của mình không hoàn hảo. 
Nhưng làm sao bạn có thể làm ra một 
sản phẩm tốt nếu bạn không bắt đầu 
và cho ý tưởng có thời gian để phát 
triển?

Nói về tầm quan trọng của việc 
tránh chủ nghĩa cầu toàn, tác giả Jodi 
Picoult từng chia sẻ: “Bạn có thể sửa 
một trang viết tệ, nhưng bạn không 
thể sửa một trang giấy trắng”.

3. Họp hành
Những cuộc họp thường tiêu tốn 

nhiều thời gian. Những người làm 
việc hiệu quả tránh họp hành nhiều 
nhất có thể. Khi buộc phải họp, họ sẽ 
cho mọi người biết ngay từ đầu rằng 

mình chỉ tham gia được trong một 
khoảng thời gian nhất định. Việc này 
đặt ra một giới hạn rõ ràng, giúp mọi 
người tập trung hơn và cuộc họp sẽ 
diễn ra hiệu quả hơn.

4. Lập tức phản hồi khi nhận 
được email

Người làm việc có năng suất cao 
không cho phép email làm gián đoạn 
công việc. Ngoài việc kiểm tra theo 
những khung giờ nhất định, họ còn 
đánh dấu ưu tiên cho những email 
được gửi từ các đối tác hoặc khách 
hàng quan trọng nhất để trả lời trước. 
Thậm chí một số người còn thiết lập 
chế độ trả lời tự động để người gửi 
biết thời điểm tiếp theo họ sẽ kiểm tra 
email là khi nào.

5. Không thức dậy đúng giờ
Sau một giấc ngủ dài, bộ não sẽ có 

một sự chuẩn bị để giúp bạn tỉnh táo 
vào đúng thời điểm cần phải thức dậy 
mỗi ngày. Đó là lý do tại sao đôi khi 
chúng ta thức giấc trước khi chuông 
báo thức reo lên. Khi tắt báo thức và 
hoãn lại đến 10, 15 phút sau đó để 
ngủ tiếp, bạn sẽ đánh mất sự tỉnh táo 
này để rồi thức dậy một lần nữa trong 
trạng thái mệt mỏi.

Hãy buộc bản thân thức dậy vào 
đúng giờ đã đặt báo thức nếu bạn 
muốn mình có một buổi sáng hiệu 
quả.

6. Đa nhiệm
Đa nhiệm là “sát thủ” giết chết 

năng suất làm việc. Nghiên cứu của 
ĐH Stanford cho thấy, làm nhiều việc 
cùng lúc sẽ cho ra năng suất kém hơn 
làm chỉ một việc vào một thời điểm.

Những người làm nhiều việc cùng 
lúc khó thể tập trung sự chú ý, ghi 

nhớ thông tin hoặc chuyển từ việc này 
sang việc khác hơn những người chỉ 
làm một việc tại một thời điểm.

7. Trì hoãn những phần việc khó
Năng lượng tinh thần của mỗi 

người có hạn, và khi năng lượng này 
bị cạn kiệt, việc ra quyết định sẽ kém 
hiệu quả hơn. Vì vậy, việc “để dành” 
những nhiệm vụ khó khăn nhất để 
xử lý vào cuối ngày là một hành động 
thiếu khôn ngoan. Hãy giải quyết 
những phần việc khó nhất vào buổi 
sáng - lúc tâm trí đang khỏe khoắn.

8. Sử dụng điện thoại, máy tính 
bảng, laptop trên giường

Ánh sáng xanh đóng vai trò quan 
trọng đối với trạng thái cảm xúc, năng 
lượng tinh thần và chất lượng giấc 
ngủ. Vào buổi tối, khi tiếp xúc trực 
tiếp với mắt, ánh sáng xanh phát ra 
từ các thiết bị điện tử như laptop, máy 
tính bảng, tivi, điện thoại di động… sẽ 
khiến não ngừng sản xuất melatonin 
(một hormone giúp cơ thể chìm vào 
giấc ngủ) khiến bạn tỉnh táo hơn, từ 
đó, chất lượng giấc ngủ sẽ bị giảm sút.

Tốt nhất nên tránh sử dụng các 
thiết bị trên sau bữa ăn tối (tivi được 
cho là không gây nhiều tác hại, miễn 
sao người xem giữ khoảng cách an 
toàn vừa đủ với nó).

9. Ăn quá nhiều đường
Glucose (loại đường đơn có trong 

tinh bột, hoa quả chín) làm tăng năng 
lượng cho não bộ, giúp chúng ta tập 
trung tốt hơn, nhất là khi thực hiện 
những nhiệm vụ khó khăn. Khi bị 
thiếu glucose, cơ thể sẽ mệt mỏi, chậm 
chạp và kém tập trung. Ngược lại, quá 
nhiều glucose trong cơ thể cũng gây ra 
trạng thái bồn chồn và kém tập trung. 
Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng 
glucose lý tưởng nhất cho cơ thể là 25 
gram.

Tuy nhiên, nguồn cung cấp glucose 
cũng dẫn đến sự khác biệt trong việc 
kéo dài năng suất làm việc. Bánh donut 
(một loại bánh nướng được làm từ bột 
mì), soda và những dạng đường nguyên 
chất cung cấp nguồn năng lượng trong 
chỉ khoảng 20 phút. Trong khi đó, 
bột yến mạch, gạo lứt và các loại thực 
phẩm chứa carbohydrates tổng hợp thì 
giải phóng năng lượng từ từ, cho phép 
chúng ta duy trì sự tập trung hiệu quả 
hơn.

Quản trị doanh nghiệp

9 Thói quen cần bỏ để tăng năng suất làm việc 

Những thói quen xấu có khả 
năng bào mòn năng suất làm 
việc, gây tác động xấu đến 
chất lượng công việc một 
cách ngấm ngầm và lâu dài.
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