
Số 64 | Tháng 8/2016         www.scic.vn

1

SCIC chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng ( Tr 6 )

TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DNNN
VÀ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP( Tr 8 )

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hiển tiếp đoàn
chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) ( Tr 5 )

Phó Tổng giám đốc Hoàng Nguyên Học làm việc với tỉnh Thái Nguyên
về chủ trương xây dựng các dự án theo hình thức hợp đồng BTL ( Tr 2 )

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
“ Bán vốn Nhà nước phải công khai, minh bạch ” ( Tr 3 )
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Tin tức - Sự kiện

Phó Tổng giám đốc Hoàng Nguyên Học làm việc với tỉnh Thái Nguyên
về chủ trương xây dựng các dự án theo hình thức hợp đồng BTL 

Chiều 29/8, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn 
công tác của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn nhà nước (SCIC), do Phó Tổng giám đốc phụ 
trách Hoàng Nguyên Học làm trưởng đoàn, để 
xem xét việc thực hiện 2 dự án đầu tư của SCIC tại 
Thái Nguyên (Dự án xây dựng Bệnh viện C Thái 
Nguyên cơ sở mới và Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng 
Khu công nghiệp Sông Công II).

Tại buổi làm việc, đại diện SCIC đã báo cáo 

phương án chi tiết 2 dự án nói trên. Đối với Dự 

án xây dựng Bệnh viện C Thái Nguyên cơ sở 

mới dự kiến được xây dựng tại tổ dân phố Nguyên Quán, 

phường Cải Đan, T.P Sông Công với diện tích 4,59 ha, 

quy mô 700 giường bệnh. Phương án đầu tư được đề 

xuất theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao - 

thuê dịch vụ (hợp đồng BTL). Doanh nghiệp là chủ đầu 

tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. UBND 

tỉnh chấp thuận hoàn trả chi phí đầu tư bằng tiền hằng 

năm. Đối với Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Sông Công II (gồm có 2 dự án thành phần là xây 

dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II với diện 

tích 250ha và xây dựng đường 36m nối Khu công nghiệp 

Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công), 

SCIC kết hợp với một đơn vị có vốn góp chi phối và đơn 

vị khác cùng góp vốn thành lập công ty cổ phần để triển 

khai đầu tư xây dựng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã thảo luận 

xung quanh các nội dung như: Phương án hoàn vốn dự 

kiến của dự án và khả năng chi trả của tỉnh; thời gian 

hoàn trả vốn đầu tư; hình thức đầu tư... Đại diện SCIC 

mong muốn được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để dự án 

được triển khai trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn 

Tâm yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính phối 

hợp với các sở, ngành liên quan và đại diện Công ty xây 

dựng phương án đầu tư cụ thể, chi tiết, đảm bảo dự án 

được thực hiện có hiệu quả. UBND tỉnh sẽ có văn bản 

báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy 

để thống nhất về chủ trương, hình thức đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đ/c Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận
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C hiều 29/8, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc chủ trì cuộc họp 
của Thường trực Chính phủ 

với các bộ ngành về chủ trương 
tiếp tục bán vốn nhà nước tại Tổng 
công ty Cổ phần bia rượu nước giải 
khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công 
ty cổ phần Bia rượu nước giải khát 
Hà Nội (Habeco); chủ trương bán 
cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và 
kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 
tại 10 công ty, trong đó có Công ty 
cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). 

Đây là vấn đề đang được xã hội, 
người dân hết sức quan tâm. Trong 
đó, Sabeco, Habeco là những doanh 
nghiệp lớn, đã cổ phần hóa nhưng 
nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi 
phối. Phần vốn nhà nước tại Vinamilk 
dù chỉ còn dưới 50% nhưng có giá trị 
rất lớn. 

Tại cuộc họp, Thường trực Chính 
phủ, lãnh đạo các bộ: Tài chính, Công 
Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, 
lãnh đạo SCIC đã thảo luận kỹ và đi 
tới thống nhất cao về các vấn đề liên 
quan tới việc xác định giá trị doanh 
nghiệp, định giá cổ phiếu, phương 
thức bán cổ phần, việc bảo toàn các 
thương hiệu sau khi bán vốn… 

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng 
nhấn mạnh các nguyên tắc, quan 
điểm trong quá trình bán vốn nhà 
nước tại các doanh nghiệp nói trên 
và trong quá trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước, bán vốn nhà nước 
nói chung. 

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu phải 
thực hiện theo các quy luật, thông lệ 
thị trường, bảo đảm công khai, minh 
bạch, chống tham nhũng, tiêu cực, 
chống lợi ích nhóm, bảo toàn tối đa 
tài sản nhà nước, bảo đảm lợi ích cao 
nhất của đất nước.

Lấy ví dụ về việc đấu giá cổ phần 
Khách sạn Kim Liên tại Hà Nội đã 
thu được hơn 1.000 tỷ đồng so với 
mức giá khởi điểm 122 tỷ đồng, 
Thủ tướng nhấn mạnh phải quán 
triệt những quan điểm rất rõ ràng 
nói trên, thực hiện cho được quyết 
tâm xây dựng một Chính phủ liêm 
chính, minh bạch, nói không với 
tham nhũng, tiêu cực.

“Các bộ, cơ quan liên quan phải 
thực hiện nghiêm túc chủ trương 
này trong cổ phần hóa, thoái vốn nhà 
nước”, Thủ tướng chỉ rõ. 

Để thực hiện các yêu cầu nói 
trên, với việc bán vốn nhà nước tại 
Vinamilk và các doanh nghiệp khác 
mà SCIC làm đại diện chủ sở hữu 
nhà nước, Thủ tướng yêu cầu thực 
hiện nghiêm theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. 
Các bộ ngành, Ban chỉ đạo Đổi mới 
và Phát triển doanh nghiệp giám sát 
chặt chẽ SCIC, tìm kiếm cơ hội tốt 
nhất để bán được với giá cao nhất, 
chống thất thoát vốn nhà nước, nếu 
có vướng mắc vượt thẩm quyền thì 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Với việc bán vốn nhà nước tại 
Habeco và Sabeco là những doanh 
nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa 
niêm yết, Thủ tướng chỉ rõ, để bảo 
đảm công khai, minh bạch, bảo đảm 

có lợi nhất cho nhà nước, phải tiến 
hành niêm yết trên thị trường chứng 
khoán trước khi bán vốn nhà nước. 
Ngay cả việc định giá cổ phần cũng 
phải khẩn trương tổ chức đấu thầu 
công khai để lựa chọn đơn vị tư vấn 
uy tín, có năng lực, kinh nghiệm, 
tránh trường hợp định giá không 
sát, không đúng, làm thất thoát phần 
vốn nhà nước. Việc định giá cụ thể 
dựa trên các quy định pháp luật, 
nguyên tắc thị trường và ý kiến đơn 
vị tư vấn.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, khi bán cổ 
phần tại các doanh nghiệp này, phải 
đấu giá cạnh tranh, không phân biệt 
đối tác trong nước và nước ngoài, giá 
trị quyền sử dụng đất tính riêng. Đồng 
thời, có biện pháp pháp lý để giữ các 
thương hiệu quốc gia như bia Sài Gòn, 
bia Hà Nội, Vinamilk sau khi bán vốn 
nhà nước.

Sau cuộc họp, Thủ tướng giao Bộ 
Công Thương trên cơ sở các quy định 
hiện hành, các ý kiến bộ, ngành, các ý 
kiến của Thường trực Chính phủ, xây 
dựng phương án bán tiếp cổ phần tại 
Habeco, Sabeco, bảo đảm hiệu quả cao 
nhất, từ đó rút bài học kinh nghiệm cho 
việc bán vốn tại các doanh nghiệp khác. 
Thủ tướng cũng giao Ban Chỉ đạo Đổi 
mới và Phát triển doanh nghiệp giám 
sát quá trình này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
“Bán vốn Nhà nước phải công khai, minh bạch”

Chiều 29/8, kết luận cuộc họp của 
Thường trực Chính phủ về chủ trương 
tiếp tục bán vốn nhà nước tại một số 
doanh nghiệp lớn, Thủ tướng nêu rõ, 
phải công khai, minh bạch, chống lợi ích 
nhóm, theo thông lệ thị trường và bảo 
toàn tối đa tài sản nhà nước, bảo đảm 
lợi ích cao nhất của đất nước.
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Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hiển làm việc
với đại diện Ngân hàng phát triển Nhật Bản (DBJ)

DBJ (tiền thân là Japan                 
Development Bank được thành 
lập từ năm 1951) chính thức thành 
lập từ ngày 1/10/2008. DBJ thuộc 
sở hữu của Chính phủ Nhật Bản. 
Tính đến 31/3/2016, tổng tài sản 
hợp nhất của DBJ đạt 141.170 triệu 
USD. DBJ được Moody xếp hạng 
A1 và Standard and Poor’s xếp hạng 
A. DBJ có 19 văn phòng tại Nhật 
Bản, 1 VP đại diện tại New York và 
3 chi nhánh tại Singapore, London 
và Bắc Kinh. Các dịch vụ chính mà 
DBJ cung cấp gồm hỗ trợ tài chính 
(cung cấp hỗ trợ tài chính trung và 
dài hạn, tài chính dự án và các hình 
thức khác); đầu tư và cung cấp tài 
chính vốn, vốn cổ phần và tư vấn 

(cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan 
đến mua bán và chuyển nhượng 
công ty). Từ năm 2011 cho đến nay, 
DBJ đã thực hiện một vài thương vụ 
tại VN như ANA mua cổ phần của 
Vietnam Airlines, Power Buy mua 
cổ phần Nguyễn Kim, Daio mua 
cổ phần Saigon Paper... Trên cơ sở 
đánh giá tích cực về tiềm năng của 
thị trường Việt Nam và lĩnh vực 
hoạt động của SCIC, DBJ bày tỏ 
mong muốn được hợp tác với SCIC.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó 
Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hiển 
đã giới thiệu sơ bộ về SCIC, kết quả 
hoạt động của SCIC sau 10 năm. 
Về đề xuất hợp tác của DBJ, PTGĐ 
Nguyễn Hồng Hiển cho biết DBJ có 

thể cân nhắc một số lĩnh vực như: 
dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp 
thành viên của SCIC, tham gia/giới 
thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản tham 
gia vào quá trình thoái vốn tại DN 
và dịch vụ tài chính cho DN thuộc 
danh mục của SCIC. Tuy nhiên, để 
hiện thực hóa các tiềm năng hợp 
này, SCIC mong muốn DBJ chia sẻ 
thêm nhiều thông tin về kinh ng-
hiệm của DBJ, đặc biệt là đối với 
một số thương vụ đã triển khai tại 
VN, để SCIC có thể hiểu thêm về 
DBJ, từ đó hai bên tìm kiếm cơ hội 
hợp tác cụ thể.

Thông tin đối tác

Ngày 26/8/2016, tại trụ sở SCIC, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hiển đã
có buổi làm việc với ông Toshi Okubo, Giám đốc điều hành phụ trách dịch vụ

tư vấn M&A Khu vực châu Á Thái Bình Dương, DBJ.
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Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hiển tiếp đoàn
chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB)

Tại buổi làm việc, ông Kai 
Kaiser, Chuyên gia Kinh tế 
cao cấp WB đã giới thiệu về 

khoản vay của WB trị giá 150 triệu 
USD cho Chính phủ Việt Nam trong 
khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chính 
sách phát triển Quản lý Kinh tế và 
Năng lực Cạnh tranh lần 3. Khoản 
vay sẽ hỗ trợ ngân sách cho Chính 
phủ và giúp tăng cường một số cải 
cách ưu tiên trong quá trình thực 
hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế 
Xã hội. Đây là khoản vay do Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, 
cơ quan cho vay các nước thu nhập 
trung bình của Ngân hàng Thế giới, 
cấp. Khoản vay được tính bằng đồng 
đô la Mỹ dựa trên lãi suất LIBOR 
với một khoản chênh lệch cố định, 
thời hạn trả nợ 29,5 năm, 10 năm 
ân hạn. Khởi động từ tháng 5/2016 
thông qua các buổi làm việc với Bộ 

ngành tại Việt Nam, trong đó có Bộ 
Tài chính và SCIC, dự kiến tháng 
5/2017, WB và Chính phủ Việt Nam 
sẽ ký hiệp định chính thức về việc 
thực hiện khoản vay nói trên sau 
phiên đàm phán giữa hai bên dự 
kiến thực hiện vào tháng 4/2017.

Về phía SCIC, Phó Tổng Giám 
đốc Nguyễn Hồng Hiển đã giới 
thiệu sơ bộ về SCIC, kết quả hoạt 
động của SCIC sau 10 năm. Chia 
sẻ về lý do thành lập SCIC, PTGĐ 
Nguyễn Hồng Hiển cho biết, bắt 
đầu từ năm 2001, trong nỗ lực đẩy 
nhanh tiến trình cổ phần hóa, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các 
DNNN, lãnh đạo Chính phủ Việt 
Nam đã bắt tay vào việc nghiên 
cứu các mô hình quản lý vốn nhà 
nước của các quốc gia trên thế giới 
như Trung Quốc, các nước Bắc Âu, 
Đông Âu, các nước trong khu vực 

như Singapore, Malaysia…Hơn 10 
năm qua, SCIC tiếp nhận khoảng 
1000 DN. Tính đến nay, SCIC đã 
thoái vốn tại hơn 800 DN.

Chia sẻ về mục tiêu của buổi làm 
việc với SCIC, đoàn WB cho biết để 
hoàn tất các báo cáo nội bộ của WB 
trong quá trình thẩm định, đoàn 
mong muốn được trao đổi với SCIC 
về một số vấn đề liên quan đến việc 
tách bạch chức năng quản lý nhà nước 
và chức năng sở hữu nhà nước.

Về vấn đề này , Phó TGĐ Nguyễn 
Hồng Hiển đã chia sẻ một số kinh 
nghiệm hoạt động của SCIC, trong 
đó vấn đề nổi cộm là sự trì hoãn 
trong quá trình chuyển giao DN từ 
bộ ngành địa phương về SCIC và 
một số vấn đề pháp lý liên quan đến 
quyền của DN và DN nhà nước .

Thông tin đối tác

Ngày 24/8/2016, tại trụ sở SCIC, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hiển đã có buổi làm việc với đoàn 
làm việc của WB cho Khoản vay chính sách Phát triển -Quản lý tài khóa. 
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SCIC CHUNG TAY CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
“Chung tay chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng” là hoạt động thiện nguyện 
thường niên của Tổng công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn nhà nước phối 
hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược 
TP.HCM thực hiện. Bắt đầu triển 
khai từ năm 2011, trong 5 năm qua, 
chúng tôi đã đến khám bệnh, phát 
thuốc miễn phí và trao những phần 
quà nhỏ cho hơn 5.000 lượt bệnh 
nhân nghèo tại các tỉnh Vĩnh Long, 
Trà Vinh, Đồng Tháp và An Giang. 
Và Tây Ninh là điểm đến của chúng 
tôi trong năm 2016.

Chiều 13/8/2016, Đoàn thanh 
viên Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước 

(SCIC) cùng với đoàn bác sĩ Bệnh 
viện Đại học Y dược TP.HCM đã bắt 
đầu chuyến khám bệnh và phát thuốc 
miễn phí tại huyện Châu Thành tỉnh 
Tây Ninh. Lần đầu tiên thực hiện 
chương trình “Chung tay chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng” tại Tây Ninh, 
chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ 
nhiệt tình từ Sở Lao động – Thương 
binh Xã hội tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế 
tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Châu 
Thành tỉnh Tây Ninh.

Với nhiều đồ vật thiết yếu như 
đường, bún gạo… được quyên góp 
từ tấm lòng của các cán bộ nhân 
viên SCIC, đoàn tiền trạm đã đến 
huyện Châu Thành để thực hiện công 
tác chuẩn bị cho buổi khám bệnh, 
phát thuốc vào lúc 7g00 sáng ngày 
14/8/2016. 

4g30 sáng 14/8/2016, mặc dù xuất 
phát tại 2 địa điểm khác nhau, hành 
trang là những chiếc bánh mì ăn vội 
trên xe,  nhưng các đoàn viên thanh 
niên SCIC và các bác sĩ bệnh viện Đại 
học Y Dược TP.HCM, ai ai cũng háo 
hức, xen lẫn một chút lo lắng vì sắp trở 

thành những “đại sứ” mang tiếng cười, 
niềm vui và cả tình yêu thương đến với 
các hộ gia đình nghèo, chính sách tại 
tỉnh Tây Ninh. Và chúng tôi tin đó cũng 
là cảm xúc các bạn đến từ CTCP Dược 
Hậu Giang – đơn vị tài trợ thuốc cho 
đợt khám bệnh này.

6h45 ngày 14/8/2016, không hẹn 
mà gặp, cả hai chuyến xe đều đến 
UBND huyện Châu Thành với sự ngỡ 
ngàng của tất cả chúng tôi vì có rất 
nhiều người dân đã đến chờ để được 
là những người khám bệnh đầu tiên. 
Đa số họ là những người già, trẻ em 
và có một số bác mang quân phục - họ 
là những cựu chiến binh. 

Chúng tôi nhanh chóng vào vị trí 
đã được phân chia, người thì chia quà, 
người thì nhận bệnh, các bác sĩ, điều 
dưỡng đều ngồi vào vị trí, chuẩn bị vật 
dụng khám bệnh, toa thuốc…và 7g00 
sáng tất cả đã sẵn sàng. Từ bàn nhận 
bệnh, rất nhiều người dân đổ dồn về 
để đưa các phiếu hẹn đến khám bệnh. 
Mặc dù đã được chúng tôi hướng dẫn 
là phải xếp hàng ngay ngắn, ai cũng 
sẽ được thăm khám nhưng mọi người 
vẫn chen lấn, có lẽ đã lâu rồi không 
có đoàn bác sĩ nào đến thăm khám tại 

khu vực này….
Với sự hỗ trợ của các anh chị Sở 

Lao động-Thương binh Xã Hội; Sở Y 
tế tỉnh Tây Ninh; UBND huyện Châu 
Thành và các đoàn viên thanh niên 
huyện Châu Thành, chúng tôi nhanh 
chóng đưa mọi việc vào trật tự và buổi 
khám bệnh phát thuốc miễn phí đã 
diễn ra thành công tốt đẹp.

Mặc dù mồ hôi ướt đẫm vì hướng 
dẫn, khám chữa bệnh…nhưng nhìn 
thấy những gương mặt hớn hở, những 
nụ cười tươi rói trên những đôi mắt 
hằn những vất vả của các cụ già, 
các bác, các dì, các em nhỏ…chúng 
tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì  một 
chuyến từ thiện đầy ý nghĩa này.

16h00 chúng tôi cùng đoàn bác sĩ 
nói lời tạm biệt tất cả bà con đã đến 
khám chữa bệnh, các anh chị tại tỉnh 
Tây Ninh, các bạn của CTCP Dược 
Hậu Giang và lên xe để bắt đầu hành 
trình trở lại Tp.HCM - trở lại với công 
việc và những lo toan đời sống. Nhưng 
một điều chắc chắn rằng, trong tất cả 
chúng tôi ai ai cũng sẽ nhớ mãi những 
khoảnh khắc này, nhớ mãi những nụ 
cười và đâu đó những giọt nước mắt 
của tất cả chúng ta.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
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Đến dự lễ ra quân, về phía BCHQS 
Quận Cầu Giấy có đồng chí Thiếu 

tá Vũ Minh Thiện - Trợ lý quân lực của 
BCHQS Quận Cầu Giấy; về phía Tổng 
công ty có đồng chí Trần Hà Nguyên 
- Phó Chủ tịch Công đoàn, Chỉ huy 
phó BCHQS TCT, đồng chí Nhâm Thị 
Hồng Vân - Chánh văn phòng Đảng 
Đoàn, Chính trị viên BCHQS TCT 
và 12 đồng chí thuộc lực lượng dân 
quân tự vệ của TCT. Chương trình 
huấn luyện được thực hiện tại BCHQS 
Quận Cầu Giấy từ ngày 22 đến hết ngày 
26/8/2016, trong đó bao gồm tập huấn, 
huấn luyện, tổ chức diễn tập dân quân 
tự vệ và thực hành bắn đạn thật theo kế 
hoạch của BCHQS Quận.

 Công tác huấn luyện Tự vệ là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng để 
thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc 
phòng năm 2016 của TCT, nhằm nâng 
cao nhận thức về chính trị, trình độ 
kỹ thuật, chiến thuật và sử dụng thành 
thạo các loại vũ khí được trang bị, 
nâng cao một bước về tổ chức chỉ huy, 
xây dựng và củng cố lực lượng đảm 
bảo về số lượng, chất lượng, sẵn sàng 
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ khi 

xảy ra trong tình hình mới.
 Các chiến sỹ thuộc lực lượng Tự 

vệ của Tổng công ty hòa chung trong 
không khí sôi động của chương trình 
huấn luyện cùng với các đơn vị bạn 
sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định 
của công tác huấn luyện, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang 
bị và an toàn khi tham gia giao thông 
để chương trình huấn luyện đạt kết 
quả cao./.

Sáng 24/8/2016, tại Nhà thi đấu 
quận Cầu Giấy, Hà Nội, gần 300 vận 
động viên (bộ môn bóng bàn và cầu 
lông) đến từ 28 đơn vị đã tham dự lễ 
khai mạc và thi đấu Giải thể thao mở 
rộng năm 2016 do Công đoàn Bộ Tài 
chính tổ chức. Giải đấu diễn ra trong 
hai ngày 24 và 25/08/2016.

Đây là giải thi đấu thường niên 
do Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức, 
năm nay có sự tham gia của các đơn vị 
thuộc khối cơ quan Bộ, các Tổng cục, 
Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Học viện Tài chính, 
Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Đầu 
tư và Kinh doanh vốn nhà nước, các 
doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính và 
các cơ quan Tài chính TP. Hà Nội và 
Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Giải thể thao lần này ngoài ý 
nghĩa lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm các ngày lễ lớn của đất nước 
trong năm 2016, còn thiết thực lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 71 
năm ngày truyền thống ngành Tài 

chính Việt Nam - 28/8.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí 

Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường 
trực Công đoàn Bộ Tài chính cho biết: 
“Thông qua việc tổ chức giải nhằm 
động viên khuyến khích phong trào 
tập luyện thể thao nói chung và môn 
bóng bàn, cầu lông nói riêng trong cán 
bộ công chức, viên chức và đoàn viên 
Công đoàn Bộ Tài chính; Công đoàn 
các cơ quan tài chính trên địa bàn TP 
Hà Nội, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên. 
Đây cũng là cơ hội để các vận động 
viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập 
kinh nghiệm trong công tác để tăng 
cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài 
chính ngân sách năm 2016 và các năm 
tiếp theo”.

Sau 02 ngày thi đấu đoàn SCIC 
đã đạt: 02 Huy chương vàng; 01 Huy 
chương bạc; 01 Huy chương đồng. 
Cụ thể thành tích như sau: Trần Đức 
Hùng: Huy chương Vàng đơn nam 
bóng bàn; Nguyễn Đình An: Huy 

Chương Vàng đơn nam cầu lông; Trần 
Đức Trung, Nguyễn Minh Đức: Huy 
chương Bạc đôi nam cầu lông; Phạm 
Thị Kim Anh, Nguyễn Thu Hương: 
Huy chương Đồng đôi nữ cầu lông.

SCIC ra quân huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2016

Đoàn VĐV của SCIC thi đấu thành công tại Giải thể thao Công đoàn Bộ Tài chính năm 2016 

Thực hiện Luật dân quân tự vệ, 
trên cơ sở kế hoạch huấn luyện năm 
2016 và được sự phê duyệt của Ban 
chỉ huy Quân sự (BCHQS) quận Cầu 
Giấy, sáng ngày 22/8/2016, tại Hà Nội, 
Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty 
Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 
đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện lực 
lượng tự vệ năm 2016.

Nguyễn Đình An: Huy Chương Vàng đơn nam cầu lông

Trần Đức Trung, Nguyễn Minh Đức :
Huy chương Bạc đôi nam cầu lông
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TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DNNN
VÀ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

PHẠM ĐÌNH SOẠN

(Nguyên Cục trưởng
Cục TCDN Bộ Tài chính

Nguyên Phó Tổng
cục trưởng thường trực
Tổng cục Quản lý vốn

và Tài sản nhà nước tại DN)

Thông tin báo chí tham khảo

Để tiếp tục con đường đổi mới 
quản lý QNNN và vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp, gần đây dư luận có đề 
cập đến việc thành lập một Ủy ban 
quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà 
nước tại DN.

Cách đây khoảng 20 năm (1996) 
Chính phủ cũng đã có quyết định 
thành lập Tổng cục Quản lý vốn và tài 
sản Nhà nước tại DN. Tên gọi có khác 
với Ủy ban mới này một chút, nhưng 
chức năng nhiệm vụ gần giống nhau: 
cũng quản lý, cũng giám sát, cũng là 
một cấp hành chính đại diện quyền sở 
hữu vốn và tài sản Nhà nước tại DN.

Sau thời gian hoạt động được hơn 
4 năm (1999) thì Tổng cục này đã 
giải thể và thành lập Cục Tài chính 
doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính 
hoạt động cho đến nay, và cùng 
với sự tồn tại của Cục, năm 2003 
Chính phủ đã có quyết định thành 
lập Công ty Mua bán nợ (DATC) và 
năm 2005 có quyết định thành lập 
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh 
vốn Nhà nước tại DN (SCIC) nhằm 
xóa bỏ sự can thiệp của các cấp quản 
lý hành chính vào hoạt động kinh 
doanh của DN, phù hợp với quy luật 
của kinh tế thị trường, mà rõ nhất 
là các quyết định xử lý công nợ và 
quyết định đầu tư vốn, sử dụng vốn. 
Mục tiêu của việc ra đời DATC và 
SCIC: Một là, các cấp Hành chính sẽ 
không phải nhân danh Chủ sở hữu 

để ra các quyết định khoanh nợ, dãn 
nợ, xóa nợ…hoặc các quyết định 
đầu tư vốn, sử dụng vốn như trước 
đây nữa; Hai là, tách chức năng Chủ 
sở hữu của các Cơ quan quản lý Nhà 
nước ra khỏi chức năng chủ sở hữu 
bằng việc chuyển các DNNN trực 
thuộc Ủy ban tỉnh, thành phố sau cổ 
phần hóa về SCIC.

Như vậy con đường đổi mới quản 
lý DNNN và vốn nhà nước tại DN đã 
trải qua một chặng đường. Chúng tôi 
cho rằng để tiếp tục hoàn thiện tốt 
quá trình này, có một số giải pháp và 
quan điểm cần thống nhất:

Một là, Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ: “Cần 
thành lập một cơ quan chuyên trách 
làm đại diện chủ sở hữu đối với 
DNNN; 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, UBND đối với vốn, 
tài sản nhà nước tại các DN”.

Như vậy Nghị quyết Đại hội Đảng 
thứ XII đã nhấn thêm một việc đã và 
đang làm và yêu cầu làm dứt điểm. 
Đồng thời chúng ta cũng không được 
quên rằng trong các Nghị quyết Đại 
hội trước cũng đã chỉ ra rằng cần: 
Tách bạch mối quan hệ giữa chức 
năng quản lý hành chính và chức năng 
kinh doanh. Điều đó cũng đồng nghĩa 
với việc không nên thành lập thêm các 

cấp hành chính trung gian bên trên 
DN, giảm thiểu đi đến xóa bỏ sự can 
thiệp của các cơ quan hành chính vào 
hoạt động kinh doanh của DN. Các cơ 
quan này chỉ làm chức năng quản lý 
nhà nước đối với DN. Những nguyên 
tắc này phải được gắn kết với nhau và 
thực hiện một cách nhất quán.

Hai là, cách tiếp cận vấn đề phải 
trên quan điểm đây là một quá trình. 
Chúng ta đã và đang làm. Vì vậy cần 
có tổng kết, phân tích rút ra những bài 
học, đánh giá một cách khoa học từ 
những việc đã làm: cái gì được, cái gì 
chưa được để có giải pháp thích hợp.

Chúng tôi xin nêu một số ví dụ:
1) Những nguyên nhân nào dẫn đến 

phải giải thể Tổng cục Quản lý vốn và tài 
sản nhà nước tại doanh nghiệp? Chúng 
tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân 
nhưng trong đó phải kể đến:

i) Chưa xóa bỏ được sự can thiệp 
của cơ quan hành chính vào hoạt 
động doanh nghiệp.

ii) Đồng thời trên thực tế chúng ta 
cũng chưa xóa bỏ được sự phân biệt 
có tính lịch sử giữa DN trung ương và 
DN địa phương. Sự không đồng tình 
của một số địa phương cho mô hình 
này đã chứng minh điều đó.

2) Mô hình SCIC và DATC là đúng 
và đạt được những mục tiêu nhất định, 
nhưng còn nửa vời, chậm trễ trong việc 
tiếp tục triển khai những mặt được, 
khắc phục những mặt chưa được.

Cái được ở đây là ở chỗ như trên đã 
nói; Nhưng mặt chưa được là đối tượng 
DN chuyển giao cho SCIC lại chỉ bó hẹp 
trong một số DNNN nhỏ lẻ sau cổ phần 
hóa có vốn nhà nước trực thuộc Bộ và 
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Thông tin báo chí tham khảo

trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố 
và không nằm trong các Tổng công ty, 
Tập đoàn kinh tế lớn.

3) Mô hình cử người Đại diện vốn 
nhà nước và Kiểm soát viên nằm vùng 
tại các DN từ các cơ quan hành chính 
(từ Cục Tài chính doanh nghiệp- Bộ 
Tài chính hay từ Tổng công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà nước tại DN- 
SCIC) cần được tổng kết đánh giá, 
xem xét lại.

Ba là, cần chỉ ra những đặc điểm 
và vai trò của chủ sở hữu vốn và tài 
sản nhà nước tại DN Việt Nam để từ 
đó có mô hình phù hợp. Những đặc 
điểm đó là:

- Là sở hữu toàn dân.
- Không có người chủ sở hữu cụ 

thể mà chỉ có Người đại diện chủ sở 
hữu (cá nhân, tổ chức).

Sở hữu nhà nước có những mặt 
mạnh và mặt yếu. Mặt yếu cơ bản 
của nó là, thường xảy ra tình trạng 
“cha chung không ai khóc” và bị lợi 
dụng khai thác biến thái sang lợi ích 
cá nhân hoặc lợi ích nhóm, biến của 
chung thành của riêng. Vụ việc Lãnh 
đạo Xây lắp dầu khí vừa qua cũng là 
một ví dụ điển hình. 

Chúng tôi cho rằng cần tách chức 
năng quản lý nhà nước của các Bộ 
chuyên ngành và UBND các tỉnh 
thành phố ra khỏi chức năng chủ sở 
hữu, nhưng không phải về một Ủy 
ban hành chính như một siêu Bộ, mà 
cần chuyển về cho các SCIC và các 
Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế. Các 
TCT, TĐKT này cũng chuyển dần 
sang hình thức hoạt động theo mô 
hình SCIC.

Ở các UBND các tỉnh, thành phố 
cũng có thể chuyển vào các SCIC của 
tỉnh, thành phố. Các SCIC này vẫn 
trực thuộc các Bộ và UB nhưng theo 
một “cơ chế lỏng” như quan hệ giữa 
Bộ Tài chính với SCIC hiện nay vậy. 
Đây là sự thay đổi bên trong của quan 
hệ chủ sở hữu.

Đi đôi với việc chuyển giao này 
là cần tồn tại hai hình thức thực thi 
chủ sở hữu về vốn, đó là Giao vốn và 
Đầu tư vốn. Cơ chế ”Giao vốn” chúng 
ta đã làm cách đây trên 20 năm, đến 
nay cần hoàn thiện điều chỉnh sửa 

đổi. Cụ thể là: Thủ tướng Chính phủ 
qua Bộ Tài chính, thực hiện việc giao 
vốn cho các SCIC (là SCIC hiện tại và 
các Tổng công ty, Tập đoàn chuyển 
thành SCIC); các SCIC này thực hiện 
việc Đầu tư vốn trực tiếp vào các DN 
thành viên, các công ty con hoặc sử 
dụng vốn tại công ty mẹ.  

Đồng thời đi đôi với cơ chế Giao 
vốn (gián tiếp) và Đầu tư vốn (trực 
tiếp) là hai cơ chế phân phối lợi nhuận, 
đó là cơ chế cho các DN sản xuất kinh 
doanh bình thương và cơ chế cho các 
SCIC. Sự khác biệt là ở chỗ SCIC khi 
thu cổ tức do đầu tư vốn nhà nước vào 
các DN khác thì sau khi trừ một phần 
chi phí cần thiết, cơ bản là toàn bộ số 
thu đó thay mặt đại diện chủ sở hữu 
nộp vào NSNN.

Trong tương lai gần sau khi đã hoàn 
tất việc cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ 
cấu DN, nếu thu lại quy mô và phạm vi 
sở hữu vốn nhà nước tại DN, chúng ta 
có thể sáp nhập từng bước, tiến tới thu 
gom về một SCIC cho cả nước hoặc chỉ 
tồn tại một số SCIC thôi.

Cũng qua đây cho chúng ta thấy 
việc tách chức năng quản lý nhà 
nước phải chăng chỉ diễn ra ở các 
Bộ chuyên ngành (Bộ Công thương, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Xây dựng…) còn ở các Bộ 
chức năng (một số Bộ vẫn có DN) thì 
là người giúp Thủ thướng Chính phủ 
thực thi quyền đại diện chủ sở hữu thì 
không thể tách mà việc cần làm là xác 
định rõ hơn chức năng nhiệm vụ của 
từng Bộ.

Vai trò của Tổ chức đại diện chủ sở 
hữu DNNN và vốn nhà nước tại DN 
thể hiện rõ nhất ở chỗ: là người tốt 
nhất và nắm được một cách chuyên 
nghiệp nhất 3 yêu cầu thuộc 3 lĩnh 
vực quan trọng của DN, bao gồm: i) 
kỹ thuật, công nghệ ngành và đầu tư 
công nghệ mới; ii) nhân sự và tổ chức; 
iii) quản lý vốn và tài chính doanh ng-
hiệp nói chung. Không dễ dàng gì để 
tập trung vào một cơ quan hành chính 
làm tốt cả ba việc này.

Bốn là, đẩy mạnh cổ phần hóa, tái 
cơ cấu DNNN vẫn là tiền đề, là việc 
phải làm trước; để trên cơ sở đó sắp 
xếp lại hệ thống tổ chức quản lý và 

giám sát DN. Theo đó, thực hiện việc 
thoái vốn, rút vốn Nhà nước ở những 
doanh nghiệp mà Nhà nước không 
cần tham gia đầu tư vốn. Chúng tôi 
cho rằng, Vốn Nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp chỉ tồn tại dưới 2 dạng: 
100% vốn Nhà nước hoặc Nhà nước 
nắm giữa cổ phần chi phối. Rút hết 
vốn ở các DN dưới 50% vốn Nhà 
nước.

Đi đôi với việc này là cần xem 
lại hoàn thiện quy chế các TCT, TĐ 
(là SCIC) và cả SCIC hiện tại đầu tư 
vốn Nhà nước xuống các công ty con, 
công ty cháu và các doanh nghiệp 
khác, để tránh sự biến tướng từ sở 
hữu Nhà nước thành sở hữu tư nhân, 
gây thất thoát vốn và hậu quả xấu cho 
nền kinh tế.

Năm là, cùng với việc sắp xếp tổ 
chức lại các TCT, TĐKT theo hướng 
trên, chúng ta cần tổ chức lại hệ thống 
kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn 
Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Việc giám sát hoạt động doanh 
nghiệp thì tùy theo lĩnh vực đã có 
các Bộ chức năng thực hiện. Nhưng 
tổng hợp nhất vẫn là kiểm tra giám 
sát hoạt động tài chính doanh nghiệp 
thông qua đồng tiển để giám sát một 
cách toàn diện hoạt động của Doanh 
nghiệp - một lĩnh vực quan trọng khi 
triển khai thi hành Luật quản lý và sử 
dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 
mới ban hành.

Mặt khác, chúng tôi cho rằng hệ 
thống này cũng cần thực hiện việc 
giám sát đối với hoạt động tài chính 
của toàn bộ các loại hình doanh ng-
hiệp, thuộc các thành phần kinh tế 
khác nhau, không thể chỉ khoanh 
vùng khu vực kinh tế Nhà nước để 
giám sát.

Điều cuối cùng chúng tôi muốn 
nhấn mạnh ở đây là: Nếu chỉ thay đổi 
tổ chức bên ngoài mà không thay đổi 
phương thức, nội dung quản lý bên 
trong, e rằng sẽ khó tránh sai lầm và 
thường phải trả giá bằng thời gian 
nhiều năm.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam, 
ngày 19/8/2016
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Văn bản chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Thông tư số 
95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 
vừa có hiệu lực thi hành (ngày 12/8), 
góp phần tạo sự minh bạch, rõ ràng 
trong việc thực hiện đăng ký thuế, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp giảm chi 
phí và nhiều thủ tục hành chính...

Để phù hợp với Luật Doanh 
nghiệp (DN) số 68/2014/QH13 có 
hiệu lực từ 1/7/2015 và thực hiện 
Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP 
của Chính phủ ngày 28/4/2016 về 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia hai năm 2016-2017, định hướng 
đến năm 2020, Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC 
ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng 
ký thuế.

Thông tư nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho DN trong việc đăng 
ký thuế, giảm chi phí và thủ tục hành 
chính của DN trên cơ sở quy định 
rõ, cụ thể hơn các nội dung về hồ sơ, 
trình tự, thủ tục đăng ký thuế, thay đổi 
thông tin đăng ký thuế, chấm dứt hiệu 
lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, 
tạm ngừng kinh doanh, đăng ký thuế 
đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển 
đổi mô hình hoạt động của tổ chức, 
trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số 
thuế...

Những điểm mới của Thông tư số 
95/2016/TT-BTC bao gồm:

Mở rộng phạm vi điều chỉnh 
Ngoài việc hướng dẫn các hồ sơ, 

trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay 
đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế và trách nhiệm 
quản lý, sử dụng mã số thuế, Thông tư 
số 95/2016/TT-BTC còn hướng dẫn 

thêm về khôi phục mã số thuế, tạm 
ngừng kinh doanh, đăng ký thuế đối 
với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi 
mô hình hoạt động của tổ chức. 

Thông tư cũng quy định cụ thể về 
đăng ký thuế trong trường hợp DN 
thành lập và hoạt động theo Luật DN 
và trường hợp DN không thành lập và 
hoạt động theo Luật DN. 

Theo đó, nếu DN thành lập và 
hoạt động theo Luật DN thì đăng 
ký thuế cùng với việc đăng ký kinh 
doanh theo Luật DN và văn bản 
hướng dẫn về đăng ký DN. Nếu DN 
không thành lập và hoạt động theo 
Luật DN, tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân và những nội dung liên quan 
đến quản lý thuế, đăng ký thuế của 
DN thành lập theo Luật DN nhưng 
chưa được quy định tại Luật DN và 
văn bản hướng dẫn thì đăng ký thuế 

Đăng ký thuế theo quy định mới, giảm nhiều chi phí và thủ tục 

Quản lý DN nếu gây thiệt hại phải bồi thường
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang 

dự thảo Thông tư quy định trách 
nhiệm bồi thường, hoàn trả của người 
quản lý doanh nghiệp, người đại diện 
có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt 
hại đến kinh tế, tài sản của Nhà nước 
và của doanh nghiệp nơi người quản 
lý doanh nghiệp, người đại diện đang 
làm việc.

Đối tượng áp dụng là người quản 
lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 
2 Điều 2 Nghị định 97/2015/NĐ-CP 
về quản lý người giữ chức danh, chức 
vụ tại doanh nghiệp là công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên mà 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
người đại diện quy định tại Khoản 1 
Điều 2 Nghị định 106/2015/NĐ-CP 
về quản lý người đại diện phần vốn 
nhà nước giữ các chức danh quản lý 
tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ.

Theo đó, người quản lý doanh 
nghiệp, người đại diện có trách 
nhiệm bồi thường, hoàn trả do 
hành vi gây thiệt hại, cụ thể: Trường 
hợp người quản lý doanh nghiệp, 
người đại diện gây thiệt hại trước 
khi thuyên chuyển công tác, nghỉ 
hưu, thôi việc thì phải hoàn thành 
việc bồi thường, hoàn trả trước khi 
thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, 
thôi việc; nếu người quản lý doanh 
nghiệp, người đại diện gây thiệt hại 
sau khi đã thuyên chuyển công tác, 
nghỉ hưu, thôi việc  mới bị phát hiện 
gây thiệt hại thì phải bồi thường, 
hoàn trả. Nếu không đủ khả năng 

bồi thường, hoàn trả thì doanh nghiệp 
có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, 
đơn vị, tổ chức mới hoặc chính quyền 
địa phương nơi người gây thiệt hại cư 
trú tiếp tục thu tiền bồi thường, hoàn 
trả cho đến khi thu đủ số tiền theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền; nếu không 
thực hiện việc bồi thường, hoàn trả thì 
doanh nghiệp có quyền khởi kiện ra 
tòa án yêu cầu người gây thiệt hại phải 
bồi thường, hoàn trả theo quy định của 
pháp luật. 

Trường hợp doanh nghiệp nơi 
người quản lý doanh nghiệp, người 
đại diện gây ra thiệt hại đã được chia 
tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải 
thể thì cơ quan, tổ chức, đơn vị kế 
thừa chức năng, nhiệm vụ của doanh 
nghiệp đó có trách nhiệm tiếp tục thu 
tiền bồi thường, hoàn trả cho đến khi 
thu đủ số tiền theo quyết định của cấp 
có thẩm quyền; trường hợp không có 
doanh nghiệp nào thừa kế chức năng, 
nhiệm vụ của doanh nghiệp đã bị giải 
thể thì cấp có thẩm quyền ra quyết 
định giải thể là đơn vị có trách nhiệm 
tiếp tục thu tiền bồi thường, hoàn trả 
cho đến khi thu đủ số tiền theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền.
Trường hợp người quản lý doanh 

nghiệp, người đại diện cố ý gây thiệt 
hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự thì cơ quan thi hành án có trách 
nhiệm thu toàn bộ số tiền bồi thường, 
hoàn trả theo quyết định của tòa án có 
thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự.

Trường hợp có nhiều người quản 
lý doanh nghiệp, người đại diện cùng 
gây thiệt hại đều phải liên đới, chịu 
trách nhiệm bồi thường, hoàn trả và 
mức độ lỗi sai phạm của mỗi người.

Trường hợp người quản lý doanh 
nghiệp, người đại diện gây thiệt hại 
mà sau khi gây ra thiệt hại có đơn 
xin tự nguyện bồi thường, hoàn trả 
và được cấp có thẩm quyền đồng ý 
bằng văn bản về mức độ, phương thức 
và thời hạn bồi thường, hoàn trả thì 
không phải thành lập Hội đồng xem 
xét trách nhiệm bồi thường, hoàn trả.

Trường hợp thiệt hại do nguyên 
nhân bất khả kháng được cơ quan 
chuyên môn và cấp có thẩm quyền xác 
nhận thì người quản lý doanh nghiệp, 
người đại diện gây thiệt hại không 
phải chịu trách nhiệm bồi thường, 
hoàn trả. 

Dự thảo nêu rõ, người quản lý 
doanh nghiệp, người đại diện đang 
làm việc hoặc không còn làm việc 
cố ý không thực hiện nghĩa vụ bồi 
thường, hoàn trả thì cấp có thẩm 
quyền có quyền khởi kiện ra tòa án.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý 
dự thảo này trên Cổng Thông tin điện 
tử của Bộ.
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theo Luật quản lý thuế và hướng 
dẫn tại Thông tư số 95/2016/TT-
BTC.

Quy định chi tiết, cụ thể hơn đối 
tượng áp dụng

Thông tư số 95/2016/TT-BTC đã 
phân định đối tượng áp dụng theo 
sáu nhóm cụ thể trong khi đối tượng 
áp dụng tại Thông tư số 80/2012/TT-
BTC khá dàn trải và sơ sài. Sáu nhóm 
đối tượng là: Nhóm nộp thuế; nhóm 
được ủy nhiệm thu; nhóm người phụ 
thuộc; nhóm cơ quan thuế; nhóm cơ 
quan hải quan; nhóm các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ hơn quy trình, thủ tục và 
các bước đăng ký thuế

Việc bổ sung nội dung Điều 3 
nhằm làm rõ hơn các từ ngữ được sử 
dụng tại Thông tư 95/2016/TT-BTC. 
Nhờ đó tạo thuận lợi và giúp cho tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thuế 
nắm và hiểu rõ hơn quy trình, thủ tục 
và các bước thực hiện đăng ký thuế, 
đồng thời đảm bảo tính minh bạch và 
rõ ràng trong quản lý thuế nói chung, 
đăng ký thuế nói riêng.

Điều chỉnh quy định về mã số thuế 
để phù hợp các quy định liên quan

Trong khi Thông tư số 80/2012/
TT-BTC trước đây chỉ bao gồm chữ 
số, nay mã số thuế quy định tại Thông 
tư số 95/2016/TT-BTC là một dãy số, 
chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản 
lý thuế cấp cho người nộp thuế theo 
Luật Quản lý thuế. Cụ thể, mã số thuế 
có cấu trúc như sau: N1N2 N3N4N-
5N6N7N8N9 N10 - N11N12N13.

Các quy định đối với dãy N3N-
4N5N6N7N8N9 N10 và N11N12N13 
không đổi so với Thông tư số 80/2012/
TT-BTC. Tuy nhiên Thông tư 95/2016/
TT-BTC bỏ quy định “N1đếnN10 được 
cấp cho đơn vị chính và DN thành viên” 
và bổ sung quy định “Dấu ngạch ngang: 
là ký tự để phân tách nhóm 10 số đầu và 
nhóm 3 số cuối”. Ngoài ra, quy định mã 
số thuế DN tại Thông tư số 95/2016/TT-
BTC cũng phù hợp với mã số thuế DN 
theo quy định tại Nghị định số 78/2015/
NĐ-CP.

Quy định một điều riêng về cấp và 
sử dụng mã số thuế  

Cá nhân được cấp 1 mã số thuế 
(MST) duy nhất để sử dụng trong suốt 
cuộc đời của cá nhân đó.  Người phụ 
thuộc của cá nhân được cấp MST để 
giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế 
TNCN.

MST cấp cho người phụ thuộc 
đồng thời cũng là MST của cá nhân đó 
khi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách 
nhà nước.

MST cấp cho hộ gia đình, nhóm cá 
nhân, cá nhân kinh doanh là MST cấp 
cho cá nhân là đại diện hộ kinh doanh. 
Khi đại diện hộ kinh doanh chết, mất 

tích, mất năng lực hành vi dân sự, hộ 
gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh 
doanh được cấp MST theo MST của đại 
diện hộ kinh doanh mới.

Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, 
cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, MST của đại 
diện hộ kinh doanh được sử dụng là 
MST của cá nhân đó.

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá 
nhân kinh doanh khi thay đổi đại 
diện hộ kinh doanh phải thông báo 
với cơ quan thuế để cấp lại MST. Nếu 
đại diện hộ kinh doanh mới đã được 
cấp MST cá nhân thì sử dụng MST đó.

Ngoài ra, Thông tư số 95/2016/
TT-BTC còn quy định cấp mã số thuế 
đối với một số trường hợp cụ thể như: 
Đối với người nộp thuế tham gia hợp 
đồng, hiệp định dầu khí; đối với nhà 
thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng 
ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; 
đối với DN, tổ chức kinh tế, tổ chức 
khác, cá nhân phải khấu trừ, nộp thuế 
thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước 
ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan 
thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay 
cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh 
doanh; và đối với cá nhân có thu nhập 
từ tiền lương, tiền công ủy quyền đăng 
ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập. 

Quy định chi tiết việc sử dụng mã 
số thuế

Người nộp thuế sử dụng MST để 
khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực 
hiện các thủ tục về thuế khác đối với 
tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách 
nhà nước, kể cả trường hợp người nộp 
thuế sản xuất, kinh doanh tại nhiều 
địa bàn khác nhau.

DN, tổ chức đã được cấp MST 
nếu phát sinh các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh 
doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố 
khác nhưng không lập chi nhánh 
hoặc đơn vị trực thuộc hoặc có cơ 
sở sản xuất trực thuộc trên địa bàn 
khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ 
sở chính, thuộc đối tượng được hạch 
toán khoản thu của ngân sách nhà 
nước theo Luật quản lý thuế, thì sử 
dụng MST đã cấp để khai thuế, nộp 
thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi 
phát sinh hoạt động kinh doanh mới 
hoặc mở rộng kinh doanh.

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá 
nhân kinh doanh có từ 2 địa điểm 
kinh doanh trở lên và mỗi địa điểm 
kinh doanh do một cơ quan thuế quản 
lý thì sử dụng MST đã cấp để kê khai, 
nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn 
nơi có địa điểm kinh doanh.

Cá nhân đã được cấp MST cá nhân, 
khi phát sinh hoạt động kinh doanh, 
nếu cá nhân là đại diện hộ kinh doanh 
thì sử dụng MST của mình để kê khai, 
nộp thuế cho hoạt động kinh doanh 

và ngược lại.
Chủ DN tư nhân phải sử dụng 

MST cá nhân của mình để kê khai, 
nộp thuế và quyết toán thuế TNCN 
của bản thân chủ DNTN.

Nếu DN tư nhân phát sinh nghĩa 
vụ khấu trừ, nộp thay thuế TNCN cho 
các cá nhân làm việc tại DN tư nhân 
thì sử dụng MST của DN tư nhân để 
kê khai, khấu trừ, nộp thay.

Cá nhân là người phụ thuộc khi 
phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách 
nhà nước thì sử dụng MST đã được 
cấp cho người phụ thuộc để khai thuế, 
nộp thuế đối với các nghĩa vụ phát 
sinh phải nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ 
phát sinh nghĩa vụ thuế lần đầu, thực 
hiện chuyển MST của người phụ 
thuộc thành MST của người nộp thuế 
để hạch toán nghĩa vụ thuế cho người 
nộp thuế.

Quy định cụ thể thời hạn đăng ký 
thuế của người nộp thuế

Tổ chức, cá nhân không hoạt động 
sản xuất, kinh doanh có phát sinh nghĩa 
vụ nộp ngân sách nhà nước hoặc được 
hoàn thuế thực hiện đăng ký thuế cùng 
với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc 
thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế lần đầu 
theo Luật Quản lý thuế.

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá 
nhân kinh doanh đăng ký thuế cùng 
với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần 
đầu. Nếu được cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm 
cá nhân, cá nhân kinh doanh phải 
đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan 
thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc 
kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh.

Cá nhân nộp thuế TNCN đăng ký 
thuế cho người phụ thuộc cùng với 
thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký 
giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp 
luật thuế TNCN.

Cơ quan chi trả thu nhập đăng ký 
thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền 
lương, tiền công và đăng ký thuế cho 
người phụ thuộc của cá nhân 1 lần 
trong năm chậm nhất là 10 ngày làm 
việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết 
toán thuế TNCN hàng năm.

Với những điểm mới trong Thông 
tư số 95/2016/TT-BTC sẽ góp phần 
tạo sự minh bạch, rõ ràng trong việc 
thực hiện đăng ký thuế, tạo thuận lợi 
cho DN phát triển sản xuất kinh do-
anh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã 
hội.

TS. Nguyễn Viết Lợi
Viện trưởng Viện Chiến lược và 

Chính sách tài chính

Văn bản chính sách mới
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HỎI - ĐÁP CHÍNH SÁCH

Hỏi: Tôi xin hỏi, mẫu hồ sơ mời thầu gói dịch vụ tư vấn không có yêu cầu về doanh thu, nhưng khi lập hồ sơ mời 
thầu một số đơn vị đưa yêu cầu về doanh thu, như vậy có xem là hạn chế sự tham gia của nhà thầu không? Trường hợp 
vẫn yêu cầu về doanh thu thì theo hạn mức nào là hợp lý? Nếu yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (trong 3 năm gần 
nhất) lớn hơn hoặc bằng 3 lần giá trị gói thầu (thời gian dịch vụ tư vấn cho gói thầu là trong 2 năm) thì yêu cầu như vậy 
có hợp lý không?

Hỏi: Dự án BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) có hỗ trợ 70% vốn Nhà nước thì khi nhà đầu tư ban hành quy 
định về lựa chọn nhà thầu có bắt buộc áp dụng theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Hỏi: Xin hỏi, nếu hồ sơ dự thầu của nhà thầu quy định “thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 90 ngày kể từ thời 
điểm mở thầu” thì có được coi là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu hay không?

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

Việc quy định tiêu chí đánh giá 
về năng lực và kinh nghiệm của nhà 
thầu trong hồ sơ mời thầu gói thầu 
cung cấp dịch vụ tư vấn phải tuân thủ 
theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 
3, Điều 34 Nghị định số 63/2014/NĐ-
CP của Chính phủ và hướng dẫn của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Mẫu hồ 

sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-
BKHĐT ngày 14/2/2015.

Theo đó, năng lực và kinh nghiệm 
của nhà thầu được đánh giá qua các 
tiêu chí như nhà thầu đã thực hiện 
hợp đồng tương tự với gói thầu đang 
xét; đã thực hiện gói thầu có điều kiện 
địa lý tương tự; uy tín của nhà thầu 
thông qua việc thực hiện các hợp 

đồng tương tự trước đó; các yếu tố 
khác (nếu có).

Như vậy, việc hồ sơ mời thầu yêu 
cầu nhà thầu có doanh thu bình quân 
hàng năm (trong 3 năm gần nhất) lớn 
hơn hoặc bằng 3 lần giá trị gói thầu 
đang xét có thể làm hạn chế sự tham 
dự thầu của nhà thầu.

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

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 
43/2013/QH13 quy định, trường hợp 
lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 
thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng 
đất của nhà đầu tư được lựa chọn 
thì doanh nghiệp phải ban hành quy 
định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng 
thống nhất trong doanh nghiệp trên 
cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, 

minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Theo đó, trường hợp dự án đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư đã 
lựa chọn được nhà đầu tư thì việc lựa 
chọn nhà thầu cho dự án đó được 
thực hiện theo quy định nêu trên.

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

Khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu 
số 43/2013/QH13 quy định thời gian 
có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số 
ngày được quy định trong hồ sơ mời 
thầu và được tính kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng 
có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ 
mời thầu. Từ thời điểm đóng thầu đến 
hết 24 giờ của ngày đóng thầu được 
tính là 1 ngày. 

Theo đó, trường hợp hồ sơ mời 
thầu quy định thời gian có hiệu lực 

của hồ sơ dự thầu là 90 ngày thì hồ sơ 
dự thầu ghi “thời gian hiệu lực của hồ 
sơ dự thầu là 90 ngày kể từ thời điểm 
mở thầu” được đánh giá là không đáp 
ứng quy định nêu trên.

Trả lời: 

Trả lời: 

Trả lời: 

1. Yêu cầu về doanh thu có bị coi là hạn chế dự thầu?

2. Dự án BOT chọn nhà thầu thế nào?

4. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu

Hỏi: Tôi có trường hợp trong đấu thầu muốn được hướng dẫn như sau: Có 3 công ty A, B, C (hạch toán độc lập, không 
bị cấm đấu thầu) cùng tham gia đấu thầu (với năng lực cá nhân) một gói thầu tư vấn TKBVTC-DT. Gói thầu có hình thức 
đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ. Một công ty D có cổ phần 51% tại cả 3 công ty trên. Xin hỏi 3 công 
ty A, B, C có bị vi phạm Luật Đấu thầu không? Có bị xét là “có cổ phần, vốn góp của nhau không”?

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

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 
2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ, một trong các điều kiện 
để nhà thầu được đánh giá độc lập 

về pháp lý và độc lập về tài chính với 
nhà thầu khác cùng tham dự thầu là 
không có cổ phần hoặc vốn góp trên 
20% của nhau khi cùng tham dự thầu 
một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Trường hợp của công dân Nguyễn 

Nam Hải hỏi, đối với gói thầu tổ chức 
đấu thầu rộng rãi thì các nhà thầu 
cùng tham dự thầu không cần tuân 
thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh 
nêu trên.

Trả lời: 

3. Gói thầu nào không cần theo quy định về bảo đảm cạnh tranh?
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(ĐTCK) 7 tháng đầu năm, CTCP 
FPT (FPT) đạt 20.931 tỷ đồng doanh 
thu hợp nhất, 1.421 tỷ đồng lợi nhuận 
trước thuế hợp nhất, 1.207 tỷ đồng lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất, trong đó lợi 
nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 
là 906 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
(EPS) trong 7 tháng là 1.976 đồng.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động 
lực tăng trưởng quan trọng của FPT 

khi trong kỳ, thị trường nước ngoài 
của Công ty mang lại 3.139 tỷ đồng 
doanh thu, tăng 30% và 428 tỷ đồng 
lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 
đóng góp lớn nhất là lĩnh vực xuất 
khẩu phần mềm, với doanh thu tăng 
34%. Đặc biệt, thị trường Nhật - thị 
trường lớn nhất của FPT tại nước 
ngoài đạt mức tăng trưởng doanh 

thu 53%.
Bên cạnh đó, lĩnh vực bán lẻ có 

với mức tăng 33% về doanh thu và 
39% về lợi nhuận sau thuế. Tính đến 
cuối tháng 7, FPT có 334 cửa hàng, thị 
phần trong các ngành hàng điện thoại 
di động, máy tính xách tay và máy 
tính bảng tiếp tục tăng.

(Thanh tra)- Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 
Mỹ Đình, Hà Nội, Cty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ 
chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (20/8/1976 - 20/8/2016) với 
Chương trình “Giấc mơ sữa Việt”. 

Tại buổi lễ, nhằm biểu dương, tôn vinh những công lao và 
những thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, kinh do-
anh và an sinh xã hội đối với Vinamilk trong suốt 40 năm 

qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập 
hạng Ba (lần thứ hai) của Chủ tịch nước cho tập thể Cty.

Trong gần 2 giờ dàn dựng công phu, Chương trình “Giấc mơ 
sữa Việt” đã tái hiện lại những mốc thăng trầm, nhiều dấu ấn, sáng 
tạo vượt khó của Vinamilk. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều 
hành và 10.000 cán bộ, công nhân Vinamilk, bà Mai Kiều Liên, 
Tổng Giám đốc cho biết: Vào ngày này 40 năm trước, Cty Sữa Cà 
phê miền Nam, tiền thân của Vinamilk ra đời trong bối cảnh đất 
nước vừa thống nhất - một đất nước vừa trải qua chiến tranh rất 
cần sữa cho trẻ em suy dinh dưỡng. Tương lai của đất nước rất cần 
nguồn dinh dưỡng để phát triển thể lực, trí tuệ và tầm vóc của thế 

7 tháng, FPT đạt 1.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Vinamilk nhận Huân chương Độc lập nhân 40 năm thành lập 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba (lần thứ hai)

của Chủ tịch nước cho tập thể Công ty Vinamilk

hệ trẻ Việt Nam. Đó là sứ mệnh, là động 
lực tinh thần để tất cả các thế hệ cán bộ 
công nhân viên Cty dồn hết tâm trí và 
sức lực xây dựng ngành sữa Việt Nam.

Mong ước ấy và khát vọng đưa sữa 
Việt Nam đi khắp năm châu, đã thôi 
thúc tập thể cán bộ, công nhân viên 
Vinamilk tiếp tục lao động sáng tạo 
phấn đấu trong suốt 40 năm qua.

“Giấc mơ sữa Việt” đã tái hiện 
chặng đường phát triển 40 năm qua 
của Vinamilk, từ những năm sau giải 
phóng khi đất nước còn bộn bề khó 
khăn đến nay, Vinamilk đã chiếm thị 
phần áp đảo ở phân khúc sữa nước. 
Suốt quá trình đổi mới, phong trào 
chăn nuôi bò sữa kết hợp với công 
nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới đã 
đưa sản lượng của Vinamilk lên chiếm 
lĩnh vị trí số 1 Việt Nam. 

Ở thị trường ngoài nước, Vinamilk 
nhiều lần thực hiện hợp đồng cho các 
đối tác tại nhiều nước trên thế giới, 
trong đó có các thị trường khó tính như 
Mỹ, Anh, Đức Canada...

Chỉ tính trong 10 năm trở lại đây kể 

từ khi cổ phần hóa, Vinamilk nộp ngân 
sách Nhà nước trung bình trên 3.000 tỷ 
đồng/năm. Tổng giá trị nộp ngân sách 
Nhà nước từ sau khi cổ phần hóa năm 
2003 đến nay đạt trên 22.000 tỷ đồng, 
tương đương 1,1 tỷ USD. 

Cty vươn lên top 100 Cty giá trị nhất 
Đông Nam Á, top 300 doanh nghiệp 
của châu Á (top 100 ASEAN và top 300 
ASIAN) và top 50 doanh nghiệp niêm 
yết tốt nhất Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng thành công 
của Vinamilk tại sinh nhật lần thứ 40, 
Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh 
nhấn mạnh: Ra đời ngay sau khi đất nước 
thống nhất, Cty Vinamilk đã trải qua một 
quá trình hình thành, xây dựng và phát 
triển khá vững chắc. Đây được xem như 
một minh chứng cho sự năng động và sự 
vượt khó trỗi dậy, vươn ra thế giới của con 
người Việt Nam, của doanh nghiệp Việt 
Nam. Đây cũng là một trong những điển 
hình thành công của chủ trương cổ phần 
hóa của Nhà nước, một trong những 
điển hình của một doanh nghiệp Việt 
xây dựng thương hiệu Việt với những sản 

phẩm chất lượng có thể cạnh tranh tại thị 
trường trong nước và quốc tế.

Vinamilk còn là một trong những 
doanh nghiệp hàng đầu đồng hành 
cùng các chương trình xã hội từ chính 
sản phẩm của mình, đặc biệt là dành 
cho trẻ em. Ghi nhận và đánh giá cao 
các chương trình như “Quỹ sữa vươn 
cao Việt Nam”, “Quỹ 1 triệu cây xanh 
cho Việt Nam” và nhiều hoạt động xã 
hội ý nghĩa khác, Phó Chủ tịch nước 
nhấn mạnh trong tiến trình đổi mới, 
Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào 
khu vực và thế giới, bên cạnh những 
thuận lợi cũng có không ít khó khăn 
thách thức.

Cũng tại buổi lễ, Vinamilk đã 
dành 14 tỷ đồng cho các em học sinh 
nghèo của 14 tỉnh trong cả nước và 
tặng 6 tỷ đồng cho các tỉnh đã triển 
khai Chương trình “Sữa học đường”. 
Vinamilk cũng đã trao tặng sữa cho 
40.000 trẻ em nghèo tại 40 tỉnh, thành 
phố khó khăn trên cả nước trị giá 22,5 
tỷ đồng.
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Thông tin doanh nghiệp thành viên

Ngày 29/7, tại TP. HCM, lễ trao 
giải Báo cáo thường niên tốt nhất 
năm 2016 đã diễn ra với sự tham gia 
của hơn 200 lãnh đạo và đại diện 
các doanh nghiệp tham gia cuộc 
bình chọn. Cuộc bình chọn BCTN 
không chỉ là một cuộc thi, mà còn là 
một sân chơi ý nghĩa cho các doanh 
nghiệp niêm yết trong việc nâng cao 
nhận thức về minh bạch hóa thông 
tin và quản trị công ty hiệu quả.

Mùa Báo cáo thường niên 2016, 
DHG được ghi nhận sự tiến bộ vượt 
trội khi giành giải Nhất Báo cáo 
thường niên có nội dung quản trị 
công ty tốt nhất, giải Nhì Báo cáo 
Phát triển bền vững tốt nhất, đồng 

thời về đích với vị trí thứ 2 chung 
cuộc. Nỗ lực củng cố nội lực, hoạt 
động minh bạch và thể hiện trách 
nhiệm xã hội cao là những điểm 
nổi bật khép lại một năm bản lề của 
DHG, cũng như dự báo cho một giai 
đoạn mới với những bước phát triển 
vững chắc hơn. 

Thông qua Báo cáo thường niên 
của DHG, người đọc có thể thấy một 
cách khái quát nhất chặng đường 
phát triển của DHG. Từ quá trình 
hình thành, tăng vốn, cũng như 
năng lực của từng thành viên trong 
Ban điều hành đều có kiến thức, có 
sự tách biệt thành viên quản trị điều 
hành, không điều hành, thành viên 
HĐQT độc lập theo tỷ lệ quy định 
và theo thông lệ quốc tế. Báo cáo 
thường niên của DHG cũng rất đặc 
biệt khi đưa ra những phân tích vĩ 
mô và vi mô về kinh tế, trình bày cụ 
thể bối cảnh của ngành, những yếu 
tố tác động đến ngành, những chính 
sách pháp lý liên quan, cũng như 
nhận diện rủi ro và đề ra giải pháp 
cụ thể. Không ngại đưa ra những 
nguyên nhân chưa hoàn thành kế 
hoạch năm cũ; tuyên bố định vị, mục 

tiêu kế hoạch cụ thể trong tương lai 
cũng như những cơ sở, giải pháp để 
thực hiện mục tiêu kế hoạch đó.

Xuyên suốt trong Báo cáo 
thường niên và Báo cáo phát triển 
bền vững của DHG còn thể hiện 
tinh thần nhân văn. DHG dự kiến 
sẽ thành lập Quỹ Sức khỏe vì cộng 
đồng. Bên cạnh đó, DHG cũng sẽ 
duy trì tổ chức cung cấp kiến thức 
phòng chống bệnh, sử dụng sản 
phẩm an toàn và hiệu quả thông qua 
các phương tiện truyền thông (các 
chương trình: Thầy thuốc với mọi 
nhà, Tọa đàm Y học, Nhịp cầu Y 
tế,...) và trung tâm tư vấn sức khỏe, 
nhằm nâng cao giá trị của ngành 
y dược trong cộng đồng. Đặc biệt, 
DHG là nhà tài trợ chính của “Đặc 
nhiệm blouse trắng”, chương trình 
lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, 
sẽ phát sóng chính thức HTV9 từ 
ngày 18/09/2016 đến 27/11/2016. 
Thông qua chương trình này, DHG 
mong muốn xây dựng hình ảnh 
người thầy thuốc đẹp mãi trong lòng 
nhân dân, để cho y đức luôn là niềm 
tự hào của ngành y dược.

DHG Pharma: Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2016

(ĐTCK) Tin từ CTCP Xuất nhập 
khẩu Sa Giang (SGC), Công ty đã xây 
dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 
2016 - 2020. Theo đó, doanh thu, lợi 
nhuận 5 năm tới dự kiến tăng gấp 
đôi, lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) 
tăng 100% và tỷ lệ cổ tức từ 30 - 35%.

6 tháng đầu năm 2016, SGC đạt 
127,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,5%; 
lợi nhuận sau thuế đạt 12,3 tỷ đồng, 
tăng 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái; 
lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 
1.638 tỷ đồng. Cổ phiếu SGC đang 
có thị giá là 42.300 đồng/CP. Trong 
phiên giao dịch cuối tuần qua (19/8), 
cổ phiếu SGC có lệnh đặt mua với giá 
trần 46.500 đồng/CP nhưng không có 
lệnh đặt bán nên không có cổ phiếu 
nào được giao dịch. Phiên trước đó 
cũng không có lệnh đặt bán.

SGC đặt kế hoạch cao trong giai đoạn 2016 - 2020

TS. Phạm Thị Việt Nga – Tổng Giám Đốc Công ty
đại diện nhận giải thưởng Báo cáo thường niên

tốt nhất năm 2016
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Quản trị doanh nghiệp

Thói quen 
            của nhà đầu tư thành công 5

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một 
vài nhà đầu tư như Warren Buffett 
trở thành tỷ phú trong khi những 
người khác chỉ có được kết quả 
“bình bình”?

Các nhà đầu tư trở nên vĩ đại 
không chỉ bằng những quyết định 
mua bán tuyệt vời hay có quỹ lương 
hưu đáng kể hoặc thông qua một số 
công ty tài chính. Họ cũng có những 
thói quen tuyệt vời hỗ trợ cho công 
việc của họ.  

Không có gì đáng ngạc nhiên khi 
một số nhà đầu tư có được thành công 
vang dội trong khi những người khác 
không bao giờ đạt được mục tiêu đề ra.

Để có thể làm được như những 
nhà đầu tư thành công, trước hết bạn 
phải suy nghĩ và hành động như họ. 
Nghĩa là bạn phải hiểu thói quen của 
họ và áp dụng chúng vào trường hợp 
của bạn.

Dưới đây là 5 thói quen của nhà 
đầu tư thành công.

1. Nghiên cứu
Trước khi đầu tư vào một công 

ty, hãy sử dụng sản phẩm, nghiên 
cứu doanh nghiệp đó. Bạn càng 
hiểu doanh nghiệp và hoạt động 
kinh doanh bao nhiêu, bạn càng tự 
tin bấy nhiêu về khoản đầu tư của 
mình.

Nhà đầu tư thành công có lý do 
chính xác phía sau mọi quyết định mua 
hay bán cổ phiếu và đó không phải vì 
họ chỉ nghe một nhà phân tích trên TV.

Để đạt được mục tiêu đầu tư, bạn 

phải có phương pháp tiếp cận tương 
tự với danh mục đầu tư của mình.

2. Hiểu rõ hoạt động kinh doanh
Có rất nhiều doanh nghiệp và tổ 

chức để đầu tư vào và rất nhiều trong 
số đó có tiềm năng trở thành lựa chọn 
đầu tư tốt nhưng điều đó không có 
nghĩa là bạn nên đầu tư.

Tại sao bạn muốn đầu tư vào một 
công ty công nghệ nếu bạn không biết 
gì về công nghệ? Bạn có hiểu cách 
đánh giá ứng dụng di động hay xu 
hướng công nghệ sẽ ảnh hưởng đến 
hoạt động đầu tư không? Hãy đầu tư 
vào những gì bạn hiểu rõ.

Nếu bạn không hiểu rõ doanh 
nghiệp và sản phẩm của họ và lĩnh 
vực mà họ hoạt động, sẽ rất khó để 
bạn có được quyết định đầu tư không 
ngoan. Nhà đầu tư thành công luôn 
luôn đầu tư vào những gì họ biết rõ 
và tập trung nỗ lực đầu tư trong khả 
năng của họ. Ví dụ, Warren Buffett 
không đầu tư vào cổ phiếu công 
nghệ đơn giản vì đó không phải là 
lĩnh vực ông hiểu rõ.

3. Có chiến lược đa dạng hóa
Đa dạng hóa rất quan trọng. Bạn 

không thể là nhà đầu tư thành công nếu 
bạn đổ tiền vào chỉ 2 hay 3 công ty. Để 
trở thành nhà đầu tư thành công, bạn 
luôn luôn phải xác định số tiền bạn 
muốn đầu tư vào từng danh mục và sau 
đó đa dạng hóa đầu tư để giảm thiểu rủi 
ro và tăng tỷ lệ thành công.

Nhà đầu tư thành công rất giỏi ở 
việc đa dạng hóa và phân tán rủi ro. 

Hãy nhớ, nền tảng để đưa ra quyết 
định đầu tư hiệu quả là kiến thức và 
sự phân tích doanh nghiệp và ngành 
nghề. Bạn càng có nhiều kiến thức 
bao nhiêu, bạn càng có thể đưa ra 
quyết định tốt bấy nhiêu. Mọi nhà đầu 
tư thành công đều có chiến lược đầu 
tư rõ ràng và họ luôn tuân thủ chiến 
lược này.

4. Suy nghĩ dài hạn
Những quyết định tồi tệ đôi khi 

được đưa ra khi chúng ta xúc động và 
có suy nghĩ ngắn hạn.

Khi đề cập đến đầu tư - hãy kiên 
nhẫn. Hãy suy nghĩ về dài hạn. Điều 
này đồng nghĩa là phải kiên nhẫn 
nhiều tháng thậm chí nhiều năm 
chứ không phải chỉ vài giờ, vài ngày 
hay vài tuần. Tất cả những nhà đầu 
tư thành công thường rất kiên nhẫn 
trước khi có được thành công. Khi họ 
tiến hành đầu tư sau khi tính toán mọi 
việc, họ sẵn sàng chờ để đảm bảo rằng 
kế hoạch của họ trở thành hiện thực.

5. Học hỏi nhanh chóng từ những 
sai lầm

Khi nhà đầu tư phân tích trải 
nghiệm, họ thường bàn về những 
thử thách đã đối mặt, những phi 
vụ hỏng ăn, những bài học rút ra 
và thành tựu đạt được. Không ai có 
thể trở thành nhà đầu tư thành công 
mà không đưa ra những kết luận sai 
lầm, những tính toán không đúng 
hay sai lỗi. Nhà đầu tư thành công 
chắc chắn mắc nhiều sai lầm nhưng 
họ không nhụt trí vì những “bước 
hụt” này vì họ biết mắc sai lầm là 
một phần trong quá trình trở thành 
nhà đầu tư thành công.

Khi đầu tư vào thị trường chứng 
khoán, chúng ta có thể cảm thấy 
không thể kiểm soát được - kết quả 
thường nằm ngoài khả năng kiểm soát 
của chúng ta. Nhưng điều đó không 
hẳn như vậy. Bằng việc đưa ra những 
quyết định khôn ngoan dựa vào 
những thói quan nêu ở trên, chúng ta 
có thể bổ sung nguyên tắc vào quyết 
định đầu tư và tránh được những 
thảm họa tài chính.
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