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TIN TỨC - SỰ KIỆN

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN SCIC (Tr 2)

(Tr 3)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ HỘI NGHỊ

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi

tham dự và ký kết thỏa thuận hợp tác

ghi nhớ đầu tư với UBND tỉnh Hòa Bình

(Tr 13)

Áp dụng các chuẩn mực,
thông lệ tốt tại các doanh
nghiệp có vốn nhà nước

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

(Tr 6)

Ngày 12/12, chính thức đấu
giá cổ phần Vinamilk

(Tr 5)

SCIC thăm và khảo sát
nhà máy sản xuất thuốc
điều trị ung thư tại Đức
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Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính đã ký Quyết định bổ 
nhiệm Thành viên HĐTV 

SCIC đối với ông Lê Huy Chí, Trưởng 
Ban Kế hoạch Tổng hợp SCIC và bà 
Đinh Thị Bích Diệp, Trưởng Ban Quản 
lý vốn đầu tư 1 SCIC.

Ngày 3/11/2016, tại trụ sở SCIC đã 
diễn ra Lễ công bố các quyết định trên. 
Tham dự Lễ công bố có Thứ trưởng Bộ 
Tài chính Trần Văn Hiếu, đại diện Lãnh 
đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, Hội đồng Thành viên, Ban Giám 
đốc, Kiểm soát viên cùng đại diện Đảng 
ủy, Ban Chấp hành công đoàn, Đoàn 
Thanh niên và đại diện các đơn vị trong 
Tổng công ty.

Trích ngang lý lịch
 
> Thành viên Hội đồng thành viên: Ông Lê Huy Chí
- Ông Lê Huy Chí sinh năm 1976, có trình độ thạc sỹ.
- Ông Lê Huy Chí từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng Ban quản lý kinh doanh chứng khoán, UBCK;
Trưởng Ban Đầu tư, SCIC; Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp, SCIC.
- Ông Lê Huy Chí được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm  2016.
> Thành viên Hội đồng thành viên: Bà Đinh Thị Bích Diệp
- Bà Đinh Thị Bích Diệp sinh năm 1973, có trình độ thạc sỹ.
- Bà Đinh Thị Bích Diệp từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng ban Đầu tư, SCIC; Trưởng Ban Quản lý vốn
đầu tư 1 SCIC.
- Bà Đinh Thị Bích Diệp được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm  2016.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN SCIC

Ngày 25/10/2016, Bộ trưởng 
Bộ Tài chính đã ký quyết định 
thôi kiêm giữ chức vụ Thành 
viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn nhà nước 
(SCIC) đối với ông Trần Hữu Tiến, 
Cục trưởng Cục Tài chính doanh 
nghiệp, Bộ Tài chính và ông Hồ 
Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát 
triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch 
Đầu tư. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trao Quyết định

cho ông Trần Hữu Tiến và ông Hồ Sỹ Hùng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính trao Quyết định cho ông Lê Huy Chí và bà Đinh Thị Bích Diệp.

Tin tức - Sự kiện
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Chiều 19-11, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, 
UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp Ngân hàng 
Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị 
Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 
tỉnh Hòa Bình với chủ đề: “Hợp tác - phát 
triển - bền vững”.

Dự hội nghị, có Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; 
đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng đại 
diện các bộ, ban, ngành trung ương và 
các doanh nghiệp có thương hiệu lớn 
như Vingroup, Xuân Thiện, SCIC và 
nhiều doanh nghiệp khác.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hòa 
Bình đã trao Quyết định chủ trương 
đầu tư cho 18 nhà đầu tư với tổng giá 
trị lên tới một tỷ USD. UBND tỉnh 
cũng ký kết thỏa thuận hợp tác ghi 
nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trên địa bàn.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước, Ông Nguyễn 
Đức Chi, Chủ tịch HĐTV đã tham dự 
Hội nghị và ký kết Biên bản ghi nhớ đầu 
tư với UBND tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 
Bình đồng ý chủ trương và tạo điều kiện 
để SCIC khảo sát, phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn của tỉnh Hòa Bình 
nghiên cứu, thực hiện đầu tư các dự án 
sau: Dự án nâng cấp quốc lộ 12b đoạn 
nối đường Hồ Chí Minh tới quốc lộ 6; 
Dự án đầu tư và kinh doanh khu công 
nghiệp: Mông Hóa, Bờ trái sông Đà, 
Nhuận Trạch và các khu công nghiệp 
khác đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chưa triển khai hoặc đã triển 
khai được một phần; Dự án đầu tư Bệnh 
viện sản nhi tỉnh Hòa Bình… SCIC có 
trách nhiệm lập đề xuất các dự án trên, 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định. Nếu được lựa chọn là nhà đầu 
tư thực hiện dự án thì SCIC có trách 
nhiệm thành lập doanh nghiệp dự án 
tại tỉnh Hòa Bình để triển khai và thực 
hiện đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy 
định pháp luật…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh, Hòa Bình có lợi thế so sánh với 
các địa phương khác, là tỉnh cửa ngõ 

Thủ đô Hà Nội, nằm trong quy hoạch 
vùng Thủ đô, có điều kiện thuận lợi, 
tiềm năng lớn trong phát triển nông 
nghiệp hàng hóa theo hướng công 
nghệ cao, du lịch sinh thái, đặc biệt là 
tỉnh có lịch sử văn hóa, là cái nôi của 
người Việt cổ là cơ hội để phát triển 
du lịch, dịch vụ...

Khi tuyến đường Hòa Lạc - Hòa 
Bình đưa vào khai thác sẽ mở ra cơ 
hội phát triển công nghiệp, đô thị du 
lịch - dịch vụ cho Hòa Bình. Đánh giá 
về môi trường đầu tư của Hòa Bình, 
Thủ tướng cho rằng đã có sự tiến 
bộ rõ nét. Những kiến nghị của nhà 
đầu tư được lãnh đạo tỉnh quan tâm, 
xử lý giải quyết kịp thời. Hòa Bình 
coi thành công của nhà đầu tư như 
chính thành công của tỉnh. Chính vì 
vậy, trong thời gian ngắn đã có nhiều 
nhà đầu tư đến đầu tư vào Hòa Bình 
rất thành công, từ nông nghiệp công 
nghệ cao đến công nghiệp công nghệ 

cao. Tuy nhiên, quy mô của các nhà 
đầu tư chưa xứng với tiềm năng. Hy 
vọng qua hội nghị này sẽ mở ra một 
chương mới đối với thu hút đầu tư 
vào tỉnh Hòa Bình. Thủ tướng kêu gọi 
các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư 
vào Việt Nam và tỉnh Hòa Bình.

Thủ tướng kỳ vọng, Hòa Bình sẽ 
vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế 
của vùng Tây Bắc và hoàn thành xuất 
sắc chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa 
Bình lần thứ XVI, cùng với cả nước 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cũng đề nghị các nhà đầu tư bảo đảm 
lời hứa đi đôi với việc làm, không để 
tình trạng trao giấy phép hoành tráng 
nhưng chậm trễ trong triển khai. 
Trong quá trình đầu tư, cần chú ý bảo 
đảm yếu tố môi trường và tiếp tục giữ 
gìn, bảo vệ văn hóa truyền thống của 
địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị
xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi tham dự và ký kết thỏa thuận
hợp tác ghi nhớ đầu tư với UBND tỉnh Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư
thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và Chủ tịch
HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư.
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Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn 
Hồng Trường và đại diện các 

Vụ, Cục của Bộ GTVT, đại diện Lãnh 
đạo các đơn vị thuộc SCIC chứng kiến 
ông Vũ Anh Minh - Vụ trưởng Vụ 
Quản lý doanh nghiệp và ông Hoàng 
Nguyên Học, Phó Tổng Giám đốc 
SCIC ký biên bản chuyển giao 8 đơn 
vị Quản lý bảo trì đường thủy nội địa 
về SCIC.

 Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ 
đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ, Nghị quyết của Ban Cán sự 
đảng Bộ GTVT, 8 Công ty cổ phần 
Quản lý bảo trì đường thủy nội địa 
số 4,7,11,12,13,14,15 được chuyển 
giao về SCIC. Đây là các đơn vị thuộc 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã 
hoàn thành cổ phần hóa  và chuyển 
sang hoạt động theo mô hình công ty 
cổ phần từ đầu năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ 
GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu 8 
công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường 
thủy nội địa sau khi chuyển giao, khẩn 
trương củng cố kiện toàn công tác tổ 
chức, tiếp tục phát huy lợi thế của đơn 
vị thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo 
dưỡng kết cấu hạ tầng đường thủy nội 
địa. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung 
phát triển doanh nghiệp mở rộng sản 
xuất kinh doanh, nâng cao đời sống của 
người lao động cũng như phối hợp tốt 
với Cục Đường thủy nội địa Việt nam, 
Bộ GTVT thực hiện tốt các dự án để 
công tác bảo trì bảo dưỡng để hệ thống 
hạ tầng đường thủy nội địa của đất nước 
ngày một tốt hơn.

Thay mặt SCIC, ông Hoàng 
Nguyên Học bày tỏ sự cám ơn lãnh 
đạo Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị 
chuyển giao thực hiện tốt việc quản 

lý vốn nhà nước cũng như việc chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ thủ tục chuyển giao. 
Theo ông Hoàng Nguyên Học, sau khi 
tiếp nhận, SCIC sẽ tiếp tục phối hợp 
với các Bộ, các địa phương thực hiện 
tốt công tác quản trị doanh nghiệp, 
quản lý vốn nhà nước cũng như nâng 
cao giá trị doanh nghiệp. Mặc dù, giá 
trị vốn tại 8 đơn vị chuyển giao không 
lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng thể 
hiện quyết tâm của Bộ GTVT, SCIC 
và 8 công ty cổ phần Quản lý bảo trì 
đường thủy nội địa trong việc thực 
hiện Nghị quyết của Chính phủ về tái 
cấu trúc doanh nghiệp. Ông Hoàng 
Nguyên Học khẳng định SCIC sẽ 
tiếp tục cùng với lãnh đạo các đơn vị 
chuyển giao thực hiện tốt nhiệm vụ 
cũng như bảo toàn và phát triển phần 
vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Sáng 7/11/2016, Bộ GTVT đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 8 Công ty cổ phần Quản 
lý bảo trì đường thủy nội địa về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Tham dự buổi lễ, về phía Bộ 
Giao thông Vận tải có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục… Về phía SCIC, có ông 
Hoàng Nguyên Học, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Tổng công ty.

LỄ CHUYỂN GIAO 8 ĐƠN VỊ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
TỪ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ TỔNG CÔNG TY

ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường  phát biểu tại buổi Lễ Phó Tổng giám đốc SCIC Hoàng Nguyên Học phát biểu tại buổi Lễ 
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Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng 
thành viên SCIC, trong các ngày từ 
20 - 29/10/2016, Đoàn công tác của 
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn nhà nước (SCIC) do ông Hoàng 
Nguyên Học - Phó tổng giám đốc 
phụ trách làm Trưởng đoàn, đã đi 
thăm và khảo sát nhà máy sản xuất 
thuốc điều trị ung thư tại Đức.

Đây cũng là một trong những 
hoạt động của SCIC trong 
việc phối hợp với Cục quản lý 

Dược (Bộ Y Tế) để tìm kiếm đối tác 
mới triển khai dự án theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 
5511/VPCP-QHQT. 

SCIC đã tích cực phối hợp với Bộ 
Y tế để tìm kiếm đối tác khác có đủ 
năng lực để triển khai dự án. Theo giới 
thiệu từ Cục Quản lý Dược và đối tác 
trong nước (Công ty cổ phần Dược 
Cửu Long - DCL), SCIC đã cùng các 
đối tác này trao đổi làm việc với Công 
ty dược AqVIDA (Đức). Đây là công 
ty có kinh nghiệm về sản xuất, phân 
phối các sản phẩm thuốc ung thư 
đạt tiêu chuẩn chất lượng cao tại thị 
trường Châu Âu và có mong muốn 
sẵn sàng hợp tác với SCIC và các đối 
tác tại Việt Nam để phân phối sản phẩm 

và chuyển giao công nghệ sản xuất.
Đoàn công tác đã dự lễ khánh 

thành nhà máy sản xuất thuốc điều trị 
ung thư theo công nghệ mới của đối 
tác AqVida tại Đức. Đây là nhà máy 
được đánh giá thuộc loại tân tiến bậc 
nhất được đầu tư tại Đức với các trang 
thiết bị công nghệ hàng đầu Châu Âu, 
đạt tiêu chuẩn EU - GMP. Đa số dây 
chuyền sản xuất của nhà máy được tự 
động hóa, bằng việc sử dụng cánh tay 
robot. Hiện nhà máy đang giai đoạn 
chạy thử và chính thức sản xuất thuốc 
chữa ung thư vào đầu năm 2017.

Một số thiết bị tự động hóa của 
AqVIDA là nguyên mẫu đầu tiên 
được chính AqVIDA yêu cầu nhà 
cung ứng thực hiện cho AqVIDA 
nhằm tăng cường chất lượng quy 
trình sản xuất vô khuẩn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
và làm việc, SCIC và AqVIDA đã 
xem xét kỹ lưỡng và dành thời gian 
đàm phán từng hoạt chất/dòng 
thuốc của Aqvida, cũng như các hồ 
sơ ban đầu để đánh giá việc đăng ký 
thuốc tại Việt Nam. Về phía AqVida 
có ý kiến ủng hộ chủ trương sản xuất 
thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam 
và bày tỏ quan điểm muốn cùng hợp 
tác với SCIC, DCL để triển khai dự 

án bao gồm giai đoạn phân phối và 
chuyển giao công nghệ.

Hai bên đã tiến hành ký Biên bản 
hợp tác - MOU để thống nhất nguyên 
tắc các nội dung triển khai hợp tác. 
Theo đó, các bên cùng bàn bạc nội 
dung của Thỏa thuận về quyền sở hữu 
và cung ứng sản phẩm và Thỏa thuận 
hỗ trợ thiết kế xây dựng nhà máy. 

Dây chuyền tự động hóa bằng
cánh tay robot để đóng chai thành phẩm.

SCIC thăm và khảo sát nhà máy sản 
xuất thuốc điều trị ung thư tại Đức

SCIC và AqVIDA ký Biên bản hợp tác.
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Tin tức - Sự kiện

Ngày 12/12, chính thức đấu giá
cổ phần Vinamilk

Ngày 21/11/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, SCIC đã 
phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí 
Minh (HSX), Vinamilk và Tổ hợp các nhà tư vấn tổ 
chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư mua cổ phần của 
SCIC tại Vinamilk (roadshow).

 

Đến dự roadshow có đại diện các cơ quan Văn 
phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí 
Minh (HSX).

Khoảng hơn 150 đại biểu tham dự roadshow bao 
gồm hơn 100 nhà đầu tư trong nước và các tổ chức quốc 
tế, tổ chức tín dụng và công ty chứng khoán.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk và các 
đại diện Vinamilk đã trình bày chiến lược phát triển của 
Vinamilk trong thời gian tới; lãnh đạo SCIC thông tin 
đến các nhà đầu tư về một số nội dung cơ bản của đợt 

chào bán cổ phần tại Vinamilk; đồng thời, đại diện SCIC 
và Vinamilk cũng đã trả lời, giải đáp các câu hỏi của nhà 
đầu tư quan tâm tại buổi roadshow.

Ngày 28/11, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu 
tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã ra quyết định 
về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công 
ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM).

Theo đó, tổng số cổ phần chào bán hơn 130,63 triệu 
CP, tương ứng 9% vốn điều lệ của Vinamilk tại Sở Giao 
dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 12.12. Giá bán khởi 
điểm là 144.000 đồng/CP.

Mỗi nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đăng ký mua 
tối thiểu là 20.000 CP và tối đa chỉ được mua hơn 39,18 
triệu CP (chiếm 2,7% vốn điều lệ). Tiền đặt cọc là 10% 
giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. 
Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 28.11 đến 
16 giờ ngày 9.12 tại các đại lý chào bán.

Đại diện SCIC và Vinamilk giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư

Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi và Phó Tổng giám đốc phụ trách 
Hoàng Nguyên Học trả lời các câu hỏi của báo giới, chiều 30/11/2016

Toàn cảnh buổi làm việc
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Thông tin đối tác

Chủ tịch SCIC Nguyễn Đức Chi tiếp ông Dennis Hussey,
Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam.

Ngày 4/11/2016, tại trụ sở SCIC, Chủ tịch SCIC Nguyễn 
Đức Chi đã có buổi làm việc với Tổng giám đốc Ngân hàng 
ANZ Việt Nam, ông Dennis Hussey. Tại buổi làm việc, hai 
bên đã cập nhật thông tin liên quan đến phương hướng 
hoạt động và trao đổi các cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai 
đơn vị trong thời gian tới.

Được thành lập năm 1835 với trụ sở chính đặt tại 
Melbourne, Úc, ANZ là một trong 4 ngân hàng lớn 
nhất nước Úc và đuợc xếp hạng trong top 25 ngân 

hàng toàn cầu theo giá trị vốn hoá thị trường. Tại Việt 
Nam, ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài 
đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, và hiện 
đang được đánh giá là ngân hàng nước ngoài Cung cấp 
các sản phẩm và dịch vụ ngoại hối tốt nhất tại VN (Khảo 
sát ngoại hối dành cho DN của Asiamoney 2016)

Tại buổi tiếp, Tổng giám đốc ANZ chia sẻ xu hướng 

chung của ANZ trong những năm gần đây là mở rộng 
thị trường tại các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong. 
Với vị trí chiến lược tại khu vực cùng với mức tăng trưởng 
kinh tế tương đối ổn định trong những năm vừa qua, 
hiện Việt Nam đang là thị trường được ANZ đánh giá 
cao và dự kiến sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư. Theo đó, 
Ông Dennis Hussey cũng bày tỏ quan tâm tới quá trình 
cổ phần hóa tại Việt Nam và hoạt động thoái vốn nhà 
nước tại các doanh nghiệp của SCIC.

Phản hồi quan tâm của Ông Dennis Hussey, Chủ tịch 
Nguyễn Đức Chi cho rằng quá trình cổ phần hóa tại Việt 
Nam trong thời gian tới sẽ có nhiều sự thay đổi so với 
trước đây. Thay vì việc bán nhỏ giọt một số lượng nhỏ 
cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ sẽ có 
thể bán ra lượng cổ phần đáng kể hơn để tăng tính hấp 
dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Đồng thời, Chủ tịch cũng 
dự đoán rằng xu hướng lựa chọn nhà đầu tư chiến lược 
thịnh hành trước đây cũng sẽ dần dần hạn chế, thay vào 
đó là việc hướng tới đa dạng các nhà đầu tư, đảm bảo 
hiệu quả tài chính cho việc thoái vốn và cho hoạt động 
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc này cũng còn tùy 
thuộc trường hợp cụ thể, xét đến việc cân nhắc ngành 
nghề, lĩnh vực hoạt động và định hướng kinh doanh của 
doanh nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Dennis Hussey khẳng 
định lại sự quan tâm của Ngân hàng ANZ cũng như các 
khách hàng về một số lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, 
thực phẩm, đồ uống, hậu cần, vận tải và hóa dầu. Hai 
bên đồng ý sẽ tăng cường trao đổi thông tin để tìm kiếm 
cơ hội hợp tác tiềm năng.

Ngày 3/11/2016, PTGĐ. Nguyễn Hồng Hiển đã có buổi 
làm việc với ông Makoto Serino, Giám đốc khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương, Tập đoàn Mitsui, Nhật Bản. Tại buổi làm 
việc, hai bên đã chia sẻ thông tin nhằm tăng cường hiểu 
biết lẫn nhau, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong 
thời gian tới.

Mitsui là tập đoàn thương mại đầu tư đa ngành của 
Nhật Bản với tổng tài sản khoảng 96,6 tỷ USD (tính 

đến tháng 3/2016). Doanh thu năm 2015 tập đoàn đạt mức 
doanh thu 42,1 tỷ USD và lợi nhuận 3 tỷ USD. Năm 2006, 
Tập đoàn Mitsui đã thành lập Công ty TNHH Mitsui Việt 
Nam với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đầu tư tại thị trường 
Việt Nam trên các lĩnh vực mà tập đoàn quan tâm như:  
năng lượng, máy móc, hóa chất, thực phẩm, vận tải, tài 
chính và cơ sở hạ tầng.

Tại buổi tiếp, đại diện lãnh đạo đã giới thiệu và chia 
sẻ các thông tin về tình hình hoạt động của mỗi bên. Về 
phần mình, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Mitsui cho biết 
Tập đoàn đánh giá cao các cơ hội đầu tư tại thị trường 
Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin được đặc 
biệt quan tâm. Đối với các doanh nghiệp trong danh 
mục quản lý của SCIC, phía Tập đoàn Mitsui đặc biệt 
quan tâm đến kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cổ phần 
FPT và Công ty Cổ phần FPT Telecom vì lĩnh vực này là 
thế mạnh và quan tâm chính của họ tại thị trường Đông 
Nam Á.

Trả lời cho các câu hỏi liên quan đến kế hoạch thoái 
vốn tại các doanh nghiệp SCIC đang nắm giữ, Phó Tổng 
giám đốc Nguyễn Hồng Hiển cho biết, hiện Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đang trình Chính phủ xem xét danh sách các 
doanh nghiệp ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà Nhà 
nước không cần nắm giữ. Dựa trên ý kiến chỉ đạo của 
Chính phủ về vấn đề này, SCIC sẽ xây dựng kế hoạch 
thoái vốn tại các doanh nghiệp trong các năm tiếp theo, 
nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, 
đồng thời tối đa hóa lợi ích kinh tế.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đối tác, 
trước mắt là thông qua việc tăng cường trao đổi thông 
tin nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện 
tử, viễn thông trong thời gian tới.

PTGĐ. Nguyễn Hồng Hiển tiếp ông Makoto Serino, Giám đốc 
khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Tập đoàn Mitsui Nhật Bản.
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Thông tin đối tác

SCIC tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập
Văn phòng Hà Nội của Ngân hàng Mizuho

Theo lời mời của Ngân hàng 
Mizuho, ngày 21/11/2016, Phó 
Tổng giám đốc Nguyễn Hồng 

Hiển đã tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm 
thành lập Văn phòng Hà Nội của 
Ngân hàng Mizuho, tổ chức tại KS 
Sheraton Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện SCIC đã 
gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của 
Ngân hàng Mizuho, trong đó có Ông 
Nobuhide Hayashi, Chủ tịch kiêm 
Tổng giám đốc điều hành, Ngân 
hàng Mizuho và Ông Taku Ishikawa, 
Tổng giám đốc, Ngân hàng Mizuho 
– CN Hà Nội. Sau đó, đại diện SCIC 
đã tham dự nghi lễ đập rượu chào 
mừng (kagami biraki) cùng với các 

lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng 
Mizuho, Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp Nhật Bản tại Việt nam, Đại 
sứ Nhật Bản tại VN. Về phía khách 
mời Việt Nam, ngoài đại diện của 
SCIC còn có sự tham dự của Cục 
trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ 
trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng, Phó 
Thống đốc Ngân hàng nhà nước, và 
Chủ tịch/Lãnh đạo cấp cao của một 
số tập đoàn lớn của Việt Nam.

Tháng 11/2014, SCIC và Ngân 
hàng Mizuho đã ký kết Biên bản ghi 
nhớ hợp tác (MOU) tại Tokyo; từ đó 
đến nay, hai bên đã phối hợp chặt 
chẽ để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong 
các lĩnh vực thoái vốn, đầu tư dự án.

Chủ tịch SCIC tiếp Quốc vụ khanh và đoàn công tác Bộ Kinh tế,
Thương mại và Môi trường kinh doanh của Cộng hòa Rumani   

Ngày 23/11/2016, Chủ tịch Nguyễn 
Đức Chi đã tiếp đoàn công tác của Bộ 
Kinh tế, Thương mại và Môi trường 
kinh doanh của Cộng hòa Rumani do 
Ngài Vlad Vasiliu, Quốc vụ khanh, Chủ 
tịch Phân ban Ủy ban Hỗn hợp về Hợp 
tác kinh tế với Việt Nam làm trưởng 
đoàn. Các thành phần khác của đoàn 
công tác gồm Ngài Valeriu Arteni, Đại 
sứ Cộng hòa Rumani tại Việt Nam; Ông 
Cezar Armeanu, Tổng Thư ký, Bộ Kinh 
tế và Thương mại; Ông Ovidiu Costea, 
Trưởng Bộ phận, Bộ Kinh tế và Thương 
mại; Ông Bumbacea, Tư vấn Bộ trưởng 
về các vấn đề kinh tế, Bộ Kinh tế và 
Thương mại, Tham tán kinh tế mới của 
Đại sứ quán; cùng đại diện Ngân hàng 
EXIMBANK Rumani và Công ty Dược 
phẩm Iasi Antibiotice.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài 
Vlad Vasiliu bày tỏ sự cảm 
kích với SCIC đã bố trí thời 

gian tiếp đoàn công tác và thể hiện 
mong muốn cùng SCIC cân nhắc 
triển khai, hiện thực hóa một số 
thảo luận đã đạt được nhân chuyến 
viếng thăm của Thủ tướng Cộng hòa 
Rumani, Ngài Dacian Ciolos tới Việt 
Nam hồi tháng 7/2016 và tại kỳ họp 
lần thứ 15 của Ủy ban Hỗn hợp về 

Hợp tác kinh tế Rumani - Việt Nam 
được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 
6/2016. Đặc biệt, Ngài Vlad Vasiliu 
đề cập đến mong muốn của Thứ 
trưởng Trần Văn Hiếu nhân chuyến 
công tác tới Bucharest hồi ... về việc 
phía Rumani hỗ trợ, hợp tác SCIC 
trong đề án sản xuất kháng sinh và 
vắc-xin quy mô công nghiệp phục 
vụ chương trình tiêm chủng mở 
rộng quốc gia.

Phản hồi những ý kiến của Ngài 
Vlad Vasiliu, Chủ tịch Nguyễn Đức Chi 
thể hiện sự sẵn sàng hợp tác của SCIC 
trong việc cùng phía Rumani cân nhắc, 
phân tích khả năng hợp tác giữa hai bên 
trong lĩnh vực dược phẩm. Đồng thời, 
được biết tại Rumani cũng còn tồn tại 
một số lượng lớn doanh nghiệp nhà 

nước, Chủ tịch cũng mong muốn học 
hỏi kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp 
nhà nước của Cộng hòa Rumani. Chủ 
tịch cũng gửi lời chúc mừng nhân dịp 
Văn phòng Đại diện kinh tế của Bộ 
Kinh tế, Thương mại và Môi trường 
kinh doanh Rumani (gọi tắt là Thương 
vụ) sẽ được mở lại vào đúng ngày 23/11 
sau một số năm đóng cửa.

Tổng kết buổi làm việc, hai bên 
nhất trí cử đầu mối liên lạc của 
mình để cùng trao đổi, phân tích các 
cơ hội hợp tác tiềm năng cũng như 
khả năng tổ chức một chuyến công 
tác của SCIC tới Cộng hòa Rumani 
nhằm tham khảo kinh nghiệm quản 
lý doanh nghiệp nhà nước và sản 
xuất dược phẩm của phía bạn./.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hiển trong 
nghi lễ đập rượu chào mừng tại 

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Chi nhánh Hà 
Nội của Ngân hàng Mizuho
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Thông tin về các DN thành viên

Vietnam Report đã lựa chọn và 
tiến hành phân tích nhóm doanh 
nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa 
cao và xếp hạng Top 10 dựa trên 3 
tiêu chí: năng lực tài chính thể hiện 
trên báo cáo tài chính; uy tín trên 
truyền thông của doanh nghiệp; 
nhận định của chuyên gia về tiềm 
năng tăng trưởng giá cổ phiếu và 
mức độ ảnh hưởng đến sự biến động 
của chỉ số VNindex. 

Theo đó, Top 10 doanh nghiệp 
niêm yết uy tín năm 2016 đều là 
những doanh nghiệp có kết quả hoạt 
động kinh doanh khả quan, quản trị 
tốt hình ảnh và tạo hiệu ứng truyền 
thông tích cực trong năm 2015 - 2016. 

Mới đây nhất, trong bảng xếp hạng 

V1000 (1.000 Doanh nghiệp nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam năm 2016), Vinamilk cũng đứng 
trong Top 5. Đây cũng là lần đầu tiên 
ghi nhận sự có mặt của một doanh 
nghiệp tư nhân trong Top đầu của 
danh sách này.

Năm 2015, nhờ những bước 
tiến lớn trong sản xuất, kinh doanh 
và đầu tư hiệu quả, doanh thu của 
Vinamilk đã đạt hơn 40.222 tỷ đồng, 

tăng 15% so với năm 2014, nộp ngân 
sách nhà nước 3.922 tỷ đồng.

Hiện nay, Vinamilk chiếm khoảng 
55% thị phần sữa nước, 85% thị phần 
sữa chua, 80% thị phần sữa đặc, 40% 
thị phần sữa bột và với hệ thống phân 
phối rộng khắp gồm 212.000 điểm bán 
lẻ và 575 cửa hàng phân phối trực tiếp. 
Sản phẩm của Vinamilk cũng được xuất 
khẩu đi 43 quốc gia trên thế giới.

Tại Hội nghị Doanh nghiệp 
thường niên 2016 tổ chức tại Nha 
Trang ngày 11/11/2016, Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 
đã trao giải Minh bạch nhất năm 
2015 – 2016 cho 30 doanh nghiệp 
niêm yết trên HNX, trong đó có 
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm 
quốc gia Việt Nam (VINARE).

Đây là chương trình thường niên 
của HNX nhằm tổng kết hoạt động 
niêm yết/đăng ký giao dịch trong 
năm 2015 – 2016 và bàn thảo kế 
hoạch hoạt động năm 2017. Chương 
trình đánh giá công bố thông tin 

và minh bạch (CBTT&MB) của các 
doanh nghiệp niêm yết trên HNX 
là một hoạt động nằm trong chuỗi 
các chương trình về quản trị công 
ty hướng tới mục tiêu nâng hạng thị 
trường chứng khoán Việt Nam trên 
thị trường tài chính quốc tế.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Vũ 
Quang Trung, Phó Tổng giám đốc 
HNX, chất lượng công bố thông tin 
và minh bạch năm 2016 đã có sự  
cải thiện đáng kể so với năm 2015. 
Điểm công bố thông tin và minh 
bạch trung bình của các doanh ng-
hiệp niêm yết trên HNX năm nay 
đạt 51,3%, tăng 0,5% so với năm 
2015. Có 2,1% số DN niêm yết đạt 
chất lượng “xuất sắc”; 17,7% số  DN 
đạt mức “tốt”, 41,3% DN xếp ở  mức 
“trung bình”, còn lại 28,9% số DN 
cần phải “cải thiện” chất lượng công 
bố thông tin và minh bạch.

Việc nâng cao tính minh bạch và 
hiệu quả quản trị sẽ nâng cao lòng 

tin của các nhà đầu tư, hiệu quả 
thị trường và thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế. Đây cũng chính là giải pháp 
duy trì sự ổn định và phát triển bền 
vững của thị trường chứng khoán, 
tiếp tục đưa thị trường chứng khoán 
trở thành kênh huy động vốn và dẫn 
vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp 
phần ổn định và phát triển kinh tế 
vĩ mô.

Đây là năm thứ ba liên tiếp VINARE 
được vinh dự nhận giải thưởng Minh 
bạch nhất của Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội (HNX). Hội đồng quản 
trị và ban điều hành VINARE thường 
xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao công 
tác quản trị doanh nghiệp và minh bạch 
thông tin.

VINARE không chỉ tuân thủ tốt 
nghĩa vụ công bố thông tin theo 
quy định của Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước mà còn hướng tới việc 
thực hiện các thông lệ tốt về quản 
trị doanh nghiệp của thế giới.

Vinamilk dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín 2016 
Theo công bố của Công ty cổ phần Báo 

cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), 
Vinamilk tiếp tục đứng đầu Top 10 doanh 
nghiệp niêm yết uy tín năm 2016.

VINARE lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong số 30
doanh nghiệp minh bạch nhất năm 2015 - 2016 của HNX
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Traphaco được vinh danh Top 10 doanh nghiệp
bền vững Việt Nam 2016

Các tiêu chí đánh giá được dựa 
trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền 
vững (Corporate Sustainability 

Index-CSI) do VCCI xây dựng, đây là 
thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa 
trên các tiêu chí về phát triển bền vững 
trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường 
và xã hội. CSI cũng là công cụ để ghi 
nhận các mục tiêu đo lường và quản lý 
các thay đổi nhằm làm cho hoạt động 
của doanh nghiệp được bền vững hơn. 
CSI bao gồm các tiêu chí phù hợp với 
bối cảnh chính trị, xã hội trong nước 

cũng như các thông lệ quốc tế, được 
xây dựng và tư vấn bởi các chuyên gia 
hàng đầu về phát triển bền vững đến từ 
VCCI, các cơ quan Chính phủ, các tổ 
chức trong nước và quốc tế, các doanh 
nghiệp hội viên VCCI và các chuyên gia 
độc lập khác.

Traphaco là doanh nghiệp điển 
hình trong ngành dược Việt Nam về 
sự phát triển bền vững gắn liền với 
lợi ích cộng đồng, luôn kiên trì con 
đường phát triển bền vững “Con 
đường sức khỏe xanh”. Traphaco đã 

không ngừng nghiên cứu, phát triển 
chuỗi giá trị xanh từ: Nguyên liệu 
- Công nghệ - Sản phẩm - Dịch vụ 
phân phối, duy trì thương hiệu số 
1 ngành Dược Việt Nam bằng chất 
lượng sản phẩm - dịch vụ với quá 
trình không ngừng nỗ lực đổi mới 
- sáng tạo và năng lực tiên phong. 
Traphaco luôn tập trung vào việc 
thực hiện thành công mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế vững chắc trong dài 
hạn, kết hợp với thực hiện các mục 
tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo 
hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Được xếp hạng và tôn vinh Top 
10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt 
Nam năm 2016 không chỉ là niềm tự 
hào trong nội bộ Traphaco mà còn lan 
tỏa ý nghĩa và động lực cho cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam phát triển 
theo hướng bền vững, từ đó hình ảnh 
và sản phẩm của doanh nghiệp Việt 
Nam có thể cạnh tranh được trên thị 
trường quốc tế và trở thành thương 
hiệu quốc gia và là niềm tự hào của 
mỗi công dân Việt Nam.

Ngày 08/11/2016 tại Hà 
Nội, diễn ra Lễ công bố “Bảng 
xếp hạng 100 doanh nghiệp 
bền vững Việt Nam 2016”. 
Tại buổi lễ này Traphaco 
được tôn vinh Top 10 doanh 
nghiệp bền vững trong bảng 
xếp hạng các doanh nghiệp 
bền vững năm 2016 lĩnh vực 
sản xuất.

Thông tin về các DN thành viên

Bà Đào Thúy Hà - Trưởng phòng Marketing Traphaco đại diện công ty nhận giải
Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2016
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HỎI - ĐÁP CHÍNH SÁCH

Hỏi: Công ty tôi tổ chức đấu 
thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa. 
Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian 
thực hiện hợp đồng là 30 ngày. Khi 
đánh giá hồ sơ dự thầu tổ chuyên gia 
gặp tình huống sau: Trường hợp 1: 
Trong đơn dự thầu của nhà thầu A 
không ghi thời gian thực hiện hợp 
đồng nhưng trong biểu mẫu chi tiết 
của hồ sơ dự thầu có nêu cụ thể tiến 
độ thực hiện hợp đồng là 30 ngày. 
Tổ chuyên gia đã đánh giá đơn dự 
thầu của nhà thầu A không hợp lệ 
do trên đơn không ghi thời gian 
thực hiện hợp đồng. Trường hợp 2: 
Trong đơn dự thầu của nhà thầu B 
ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 

60 ngày nhưng trong biểu mẫu chi 
tiết của hồ sơ dự thầu lại nêu tiến 
độ thực hiện hợp đồng là 30 ngày. 
Tổ chuyên gia đánh giá đơn dự thầu 
của nhà thầu B không hợp lệ do thời 
gian thực hiện hợp đồng ghi trong 
đơn dự thầu không đáp ứng yêu 
cầu hồ sơ mời thầu. Trường hợp 3: 
Trong đơn dự thầu của nhà thầu C 
ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 
30 ngày nhưng trong biểu mẫu chi 
tiết của hồ sơ dự thầu lại nêu tiến 
độ thực hiện hợp đồng là 45 ngày. 
Tổ chuyên gia đánh giá đơn dự thầu 
của nhà thầu C hợp lệ do thời gian 
thực hiện hợp đồng ghi trong đơn 
dự thầu đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời 

thầu. Tôi muốn hỏi, kết quả đánh giá 
đơn dự thầu trong 3 trường hợp nêu 
trên của tổ chuyên gia có phù hợp 
quy định không? Đối với trường hợp 
nhà thầu A tham dự gói thầu mua 
sắm hàng hóa, trong đơn dự thầu ghi 
giá dự thầu là 2 tỷ đồng và nhà thầu 
nộp kèm theo 1 thư giảm giá riêng. 
Trong thư giảm giá ghi tỷ lệ giảm giá 
10% trên giá dự thầu, giá trị giảm 
giá 180 triệu đồng. Nếu tính theo tỷ 
lệ giảm giá 10% thì giá trị giảm là 
200 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thư 
giảm giá nhà thầu ghi giá trị giảm 
giá tuyệt đối là 180 triệu đồng. Vậy 
trường hợp này, tổ chuyên gia phải 
đánh giá như thế nào là phù hợp?

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

Điểm b, Khoản 2, Điều 12 Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định một trong các điều kiện 
đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu 
là thời gian thực hiện gói thầu nêu 
trong đơn dự thầu phải phù hợp với 
đề xuất về kỹ thuật.

Theo đó, trường hợp trong đơn dự 
thầu, nhà thầu không đề xuất thời gian 
thực hiện hợp đồng hoặc có đề xuất 
nhưng không phù hợp với đề xuất về 
kỹ thuật thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu 
không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Liên quan đến nội dung thư giảm 
giá, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải 
căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ 

sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong 
hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự 
thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, 
làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu 
để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu 
có đủ năng lực và kinh nghiệm, có 
giải pháp khả thi để thực hiện gói 
thầu (Khoản 1, Điều 15 Nghị định 
số 63/2014/NĐ-CP).

Trả lời: 

1. Thời gian thực hiện gói thầu phải phù hợp với đề xuất kỹ thuật

Văn bản chính sách mới

Hỏi: Công ty tôi do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động công ích, có nhiệm vụ quản lý, khai thác các công 
trình thủy lợi. Hàng năm, công ty thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi từ nguồn vốn thủy lợi phí do Nhà 
nước chi trả. Vậy, nguồn vốn sửa chữa công trình là vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay vốn ngân sách?

Bộ Tài chính trả lời về vấn đề này 
như sau:

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 
36 và Khoản 2, Điều 38 Luật Ngân 
sách Nhà nước số 83/2015/QH13 
ngày 10/7/2015 của Quốc hội, nhiệm 
vụ chi của ngân sách Trung ương gồm 
“chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ 
sung có mục tiêu cho ngân sách địa 
phương”.

Nhiệm vụ chi của ngân sách địa 
phương gồm “chi thường xuyên của 
các cơ quan, đơn vị ở địa phương 
được phân cấp trong các lĩnh vực: chi 
bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi thực 
hiện các chính sách xã hội theo quy 
định của pháp luật...”.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 
1 Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 
10/9/2012 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 
28/11/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Pháp 
lệnh Khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi thì toàn bộ tiền miễn thu thủy 
lợi phí được ngân sách Nhà nước cấp 
bù cụ thể, về nhiệm vụ chi của ngân 
sách Trung ương:

- Bảo đảm 100% số thủy lợi phí 
được miễn cho các đơn vị quản lý, 
khai thác công trình thủy lợi Trung 
ương.

- Hỗ trợ 100% kinh phí miễn 
thủy lợi phí tăng thêm đối với các địa 
phương nhận bổ sung cân đối từ ngân 
sách Trung ương.

- Hỗ trợ 50% kinh phí miễn thủy 
lợi phí tăng thêm đối với các địa 
phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách 
Trung ương dưới 50%.

- Đối với các địa phương có tỷ lệ 
điều tiết về ngân sách Trung ương từ 
50% trở lên, kinh phí tăng thêm do 
ngân sách địa phương bảo đảm.

Về nhiệm vụ chi của ngân sách địa 
phương:

- Bảo đảm phần kinh phí miễn 
thủy lợi phí được miễn thủy lợi phí 
đã được cân đối ngân sách hàng 

năm được quy định tại Quyết định 
số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách Nhà nước 
năm 2011.

- Đối với các địa phương có thu 
điều tiết về ngân sách Trung ương từ 
50% trở lên, ngân sách địa phương 
bảo đảm 100% thủy lợi phí được miễn 
tăng thêm cho các đơn vị quản lý khai 
thác công trình thủy lợi địa phương.

- Đối với các địa phương có thu 
điều tiết về ngân sách Trung ương 
dưới 50%, ngân sách địa phương bảo 
đảm 50% thủy lợi phí được miễn tăng 
thêm cho các đơn vị quản lý khai thác 
công trình thủy lợi địa phương.

Vì vậy, kinh phí miễn thu thủy lợi 
phí cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản 
lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi để duy tu sửa chữa các công trình 
thủy lợi là thuộc vốn ngân sách Nhà 
nước.

Trả lời: 

2. Hướng dẫn xác định nguồn vốn đầu tư
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Hỏi: Cơ quan tôi đang giải quyết 
kiến nghị có liên quan đến việc làm 
rõ hồ sơ mời thầu, tình huống như 
sau: Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu 
phải có kinh nghiệm thực hiện 2 hợp 
đồng tương tự, nội dung hợp đồng 
tương tự được kê khai theo mẫu quy 
định trong hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự 
thầu của nhà thầu kê khai một số hợp 
đồng tương tự theo mẫu yêu cầu của 
hồ sơ mời thầu và đã kèm theo các tài 
liệu liên quan đến các hợp đồng tương 

tự đó. Ngoài ra, nhà thầu còn kê khai 
danh mục một số hợp đồng đã và 
đang thực hiện trong một bảng tổng 
hợp khác (các hợp đồng này hồ sơ 
mời thầu không yêu cầu nhà thầu phải 
kê khai, hồ sơ dự thầu cũng không gửi 
kèm theo các tài liệu liên quan đến 
hợp đồng). Trong quá trình đánh giá 
hồ sơ dự thầu, bên mời thầu yêu cầu 
nhà thầu bổ sung bản sao hợp đồng, 
biên bản nghiệm thu của một số hợp 
đồng thuộc danh mục các hợp đồng 

nhà thầu đã và đang thực hiện (nêu 
trên) để làm rõ và sử dụng các hợp 
đồng này để đánh giá năng lực kinh 
nghiệm của nhà thầu mà không phải 
là các hợp đồng tương tự nhà thầu đã 
đề xuất trong hồ sơ dự thầu. Tôi muốn 
hỏi, việc làm rõ của bên mời thầu như 
nêu ở trên có được xem là thay thế nội 
dung dự thầu mà nhà thầu đã đề xuất 
và có đúng quy định của pháp luật 
không?

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

Theo quy định tại Điều 16 Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ, sau khi mở thầu, nhà thầu có 
trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu 
theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của 
nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh 
tư cách hợp lệ, năng lực và kinh 
nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu 

nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để 
chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực 
và kinh nghiệm.

Trường hợp sau khi đóng thầu, 
nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu 
thiếu các tài liệu chứng minh tư cách 
hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì 
nhà thầu được phép gửi tài liệu đến 
bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp 
lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Việc làm rõ phải bảo đảm nguyên 

tắc không làm thay đổi bản chất của 
nhà thầu tham dự thầu.

Đối với trường hợp của ông Tuân 
nêu, nếu thực tế nhà thầu đã thực 
hiện hợp đồng tương tự đối với gói 
thầu đang xét nhưng thiếu tài liệu 
chứng minh thì được phép làm rõ 
theo nguyên tắc nêu trên.

Trả lời: 

4. Nhà thầu được bổ sung tài liệu chứng minh năng lực

Hỏi: Đơn vị của tôi có 3 văn phòng đại diện không còn hoạt động nhưng vẫn còn thông tin về tổ chức cá nhân nộp 
thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Vậy, đơn vị có phải đăng ký cấp mã số hay làm thủ tục đóng văn 
phòng đại diện không? Các văn phòng đại diện không còn hoạt động nhưng nếu vẫn được cấp mã số thì đơn vị của tôi có 
phải nộp thuế môn bài không?

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề 
này như sau:

Điều 60 Nghị định số 78/2015/
NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính 
phủ về đăng ký doanh nghiệp quy 
định: “Khi chấm dứt hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông 
báo về việc chấm dứt hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh 
doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh”.

Theo hướng dẫn tại Công văn 
số 2705/BKHĐT-DKKD ngày 
12/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc chấm dứt hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh chưa đăng ký mã số thì 
“Khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng 
ký kinh doanh gửi văn bản đề nghị 
cơ quan thuế có ý kiến về việc đăng 
ký mã số chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh chưa 

thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, 
cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản 
xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký 
mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở hồ sơ 
hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh 
chuyển tình trạng pháp lý của chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình 
trạng chấm dứt hoạt động, đồng thời 
ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh đã thực 
hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, cơ 
quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác 
nhận doanh nghiệp đã đăng ký mã 
số chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở ý 
kiến của cơ quan thuế, Phòng Đăng 
ký kinh doanh gửi thông báo yêu 
cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để thực 
hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh theo quy định”.

Căn cứ quy định trên và nội 
dung câu hỏi của bà Thúy, trường 
hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt 
động văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh mà chưa thực hiện 
thủ tục đăng ký mã số thuế thì 
doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chấm 
dứt hoạt động tại Phòng Đăng ký 
kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 
tư theo quy định tại Điều 60 Nghị 
định số 78/2015/NĐ-CP và Công 
văn số 2705/BKHĐT-DKKD ngày 
12/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. Đơn vị liên hệ cơ quan có thẩm 
quyền để được hướng dẫn cụ thể.

Việc xác nhận doanh nghiệp chưa 
đăng ký mã số văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh sẽ được thực hiện 
giữa cơ quan thuế và Phòng Đăng 
ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 
tư theo nội dung Công văn số 2705/
BKHĐT-DKKD, đơn vị không phải 
làm thủ tục đăng ký xin cấp mã số 
thuế để chấm dứt hoạt động.

Trường hợp còn vướng mắc đề 
nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm 
quyền để được giải đáp cụ thể.

Trả lời: 

3. Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Văn bản chính sách mới
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Áp dụng các chuẩn mực, thông lệ tốt
tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước
Minh bạch thông tin, hiểu và tôn trọng luật, hành xử theo quy luật thị trường, những điều tưởng như rất đơn 
giản với bất kỳ cổ đông nào trong các công ty cổ phần, nhưng với cổ đông nhà nước tại nhiều doanh nghiệp lại 
là thách thức không dễ vượt qua. Việc nhìn nhận đúng đắn và thực thi nghiêm túc các quy chuẩn trong quản trị 
doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư, thu hút dòng vốn 
và chiếm lĩnh thị trường kinh doanh. Câu hỏi đặt ra là cổ đông nhà nước nên làm gì để hỗ trợ và khuyến khích 
việc áp dụng các chuẩn mực, thông lệ tốt này tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

THỰC TẾ ĐÁNG QUAN NGẠI
Mới đây, trước diễn đàn Quốc hội, 

Bộ Công thương đã thừa nhận những 
“căn bệnh” nghiêm trọng trong công 
tác quản trị tại các doanh nghiệp nhà 
nước liên quan đến 5 siêu dự án thua 
lỗ có vốn góp chủ yếu của các doanh 
nghiệp do bộ này quản lý. Trước hết đó 
là chưa rạch ròi và làm rõ trách nhiệm 
của các bên trong công tác quản lý các 
nguồn lực đầu tư của nhà nước, không 
chỉ với đầu tư công mà còn là đầu tư 
của các doanh nghiệp nhà nước. Thứ 
hai, khiếm khuyết và lỗ hổng trong 
quản lý nhà nước, nhất là khung pháp 
lý, cũng như thể chế về vai trò, trách 
nhiệm của cán bộ quản lý, các bộ chủ 
quản, các bộ quản lý về đồng vốn và 
hiệu quả vốn của nhà nước, cũng như 
các bộ quản lý quy trình, thủ tục đầu tư 
của doanh nghiệp nhà nước và đầu tư 
của xã hội nói chung. Thứ ba là thiếu rõ 
ràng về vai trò của cơ quan quản lý nhà 
nước đối với các phần vốn trong doanh 
nghiệp nhà nước.

Thực tế này tương đồng với kết 

quả một khảo sát của Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương (CIEM). 
Theo đó, “ông chủ” nhà nước hành xử 
giống cơ quan hành chính hơn là một 
nhà đầu tư. Cụ thể hơn, doanh nghiệp 
thường xuyên phải có sự đồng ý của 
chủ sở hữu (cổ đông nhà nước) khi ký 
các hợp đồng hoặc ra các quyết định 
thuộc thẩm quyền quyết định của đại 
hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị/
tổng giám đốc/giám đốc.

Đại diện một quỹ đầu tư nước 
ngoài nhận xét, tại không ít doanh 
nghiệp sau cổ phần hóa, vẫn có tình 
trạng Nhà nước (đại diện bởi các tổng 
công ty) thực hiện chỉ đạo hoạt động 
doanh nghiệp thông qua các văn bản 
hành chính như trước đây. 

Một vấn đề khác là các doanh 
nghiệp nhà nước sau khi cổ phần 
hóa thường xảy ra tình trạng phân 
biệt đối xử giữa cổ đông nhà nước và 
cổ đông khác. Chẳng hạn, trong một 
số đợt phát hành cổ phần của các công 
ty cổ phần mà nhà nước chiếm tỷ lệ 
sở hữu chi phối, giá phát hành cho cổ 

đông nhà nước thấp hơn so với giá 
phát hành cho các cổ đông khác.

Bên cạnh đó là tình trạng bất cân 
xứng thông tin hoặc thiếu minh bạch, 
thậm chí doanh nghiệp vẫn thực hiện 
cơ chế báo cáo cho đơn vị đại diện sở 
hữu giống như khi là doanh nghiệp 
nhà nước. Các đại diện sở hữu nhà 
nước (tổng công ty, người đại diện 
vốn) có quyền tiếp cận thông tin ưu 
tiên so với các cổ đông thiểu số. Điều 
này hạn chế khả năng của các nhóm 
cổ đông khác thực thi các quyền của 
cổ đông và hạn chế việc kiểm tra, 
giám sát về quản trị doanh nghiệp đối 
với ban điều hành.

TS. Võ Trí Thành, nguyên Viện 
phó Viện Quản lý kinh tế Trung ương 
cũng nhấn mạnh đến điểm yếu về 
tính minh bạch, và công bố thông tin 
của doanh nghiệp: “Thông tin chuyên 
nghiệp để quản lý ở cả tầm tổng thể, 
lẫn thông tin tương tác với thị trường 
cũng rất kém”.

Thị trường chứng khoán Việt Nam 
đã chứng kiến không ít trường hợp cho 

Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi (ngoài cùng bên trái) trao đổi với lãnh đạo CTCP Traphaco
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thấy cách hành xử không tuân thủ Luật 
Doanh nghiệp của cơ quan đại diện vốn 
nhà nước, gây bức xúc cho các nhóm cổ 
đông khác. Đơn cử, hồi năm 2014, một 
nhóm cổ đông CTCP Dệt Gia dụng 
Phong Phú (PPH) đã gửi đơn kêu cứu 
khắp nơi phản đối phương án sáp nhập 
doanh nghiệp này vào Tổng công ty 
Phong Phú (công ty mẹ nắm giữ 53,3% 
cổ phần của PHH) với tỷ lệ hoán đổi cổ 
phần 1:1. 

Theo nhóm cổ đông, tỷ lệ hoán đổi 
này là không hợp lý vì PHH là doanh 
nghiệp có hiệu quả kinh doanh trên vốn 
tốt hơn hẳn Tổng công ty Phong Phú. 
Và theo Luật Doanh nghiệp, Tổng công 
ty Phong Phú không được bỏ phiếu 
thông qua phương án này tại Đại hội 
đồng cổ đông của PHH vì xung đột lợi 
ích với các nhóm cổ đông khác, nhưng 
bất chấp sự phản đối của các nhóm cổ 
đông nhỏ, Tổng công ty Phong Phú vẫn 
bỏ phiếu thông qua phương án trên tại 
Đại hội đồng cổ đông PPH.

Đề cập về hai trường hợp trên, chuyên 
gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, đó 
chỉ là một vài trong số rất nhiều trường 
hợp thể hiện tư duy quản lý nhà nước vẫn 
chi phối hoạt động của doanh nghiệp cổ 
phần mà Nhà nước nắm đa số. Ở nhiều 
doanh nghiệp khác, cơ quan đại diện vốn 
nhà nước áp đặt hầu hết các quyết định 
về đầu tư, nhân sự, phân bổ lợi nhuận..., 
mà không coi trọng ý kiến của các nhóm 
cổ đông khác. Trong khi đó, Nhà nước 
với vai trò là cổ đông trong doanh nghiệp 
phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp giống 
như các cổ đông khác.

SCIC TIÊN PHONG ÁP DỤNG 
THÔNG LỆ QUẢN TRỊ TỐT

Từ lâu, SCIC với vai trò là nhà đầu 
tư của Chính phủ trong các doanh 
nghiệp mà Tổng công ty có quản lý 
vốn đã nhận thấy những nút thắt 
trên và vùng trũng về quản trị doanh 
nghiệp. Chủ tịch SCIC Nguyễn Đức Chi 
cho biết, cải thiện quản trị trong các 
doanh nghiệp có vốn của SCIC luôn là 
ưu tiên hàng đầu của Tổng công ty với 
mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. 

“Trong bất kỳ doanh nghiệp nào mà 
SCIC có vốn, nguyên tắc chi phối quyết 
định của Tổng công ty là: hiểu luật và 
tôn trọng luật, ứng xử hài hòa mối quan 
hệ với các cổ đông, vì lợi ích của Nhà 
nước và doanh nghiệp; áp dụng nguyên 
tắc thị trường tối đa, chứ không can 
thiệp hành chính”, ông Chi nói.

Việc tuân thủ và ứng xử dựa trên 

nguyên tắc này đã góp phần thúc đẩy 
sự phát triển ở nhiều doanh nghiệp. 
Đơn cử, Traphaco là doanh nghiệp cổ 
phần hóa sớm nhất của ngành dược 
với vốn chủ sở hữu ban đầu 9,9 tỷ 
đồng. Khi đó, Nhà nước chiếm 45% 
cổ phần của doanh nghiệp. Đến năm 
2006, vốn nhà nước đã được chuyển 
về SCIC quản lý. Đến nay, Traphaco 
đã đứng vị trí số 1 trong ngành Đông 
dược với giá trị vốn hóa trên sàn chứng 
khoán ở mức hơn 4.000 tỷ đồng. Giá 
trị doanh nghiệp tăng 400 lần trong 
16 năm. Cơ cấu cổ đông của Traphaco 
rất đa dạng, trong đó có cổ đông nhà 
nước (SCIC nắm 35,67%), cổ đông 
nước ngoài (quỹ Mekong Capital nắm 
24,99%, Quỹ Việt Nam Holdings nắm 
10,43%) và các cổ đông nhỏ lẻ. Theo 
bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Traphaco, 
mối quan hệ hợp tác tốt giữa các cổ 
đông chính là nền tảng vững chắc để 
Hội đồng quản trị xây dựng các chiến 
lược đúng và Ban điều hành thực thi 
hiệu quả. 

“Với những cổ đông ngoại có tầm 
như trên, SCIC cũng liên tục đổi mới, 
đưa ra những đóng góp khuyến nghị 
chất lượng nhằm cải thiện hoạt động 
doanh nghiệp”, bà Thuận nói thêm.

Nỗ lực đưa các thông lệ quản trị tốt 
vào doanh nghiệp có vốn Nhà nước 
còn được SCIC tập trung thực hiện 
thông qua Dự án “Tăng cường năng 
lực tài chính nhằm triển khai tái cấu 
trúc doanh nghiệp nhà nước”. Theo 
đó, SCIC cùng với các đơn vị tư vấn 
là Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) và PriceswaterHouse (PwC) đã 
xây dựng bộ quy tắc quản trị doanh 
nghiệp dành cho các doanh nghiệp 
trong danh mục đầu tư của SCIC. Bộ 
quy tắc được soạn thảo dựa trên các 
nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của 
G20/OECD – Báo cáo OECD cho bộ 
trưởng bộ tài chính và thống đốc ngân 
hàng trung ương các nước G20 (tháng 
9/2015) và sẽ được triển khai sử dụng 
từ tháng 1/2017. 

Các chuyên gia quốc tế tin rằng, 
những nguyên tắc này đóng vai trò 
là nền tảng giúp SCIC quản lý tốt 
hơn các công ty chưa đại chúng sẽ 
được SCIC thoái vốn trong tương 
lai gần, hoặc các công ty mà SCIC 
dự định nắm giữ trong dài hạn. 
Nhiều nội dung trong bộ quy tắc 
như quyền của cổ đông và đối xử 
bình đẳng với cổ đông, vai trò của 
các bên có quyền lợi liên quan trong 
quản trị doanh nghiệp… được mô tả 

và hướng dẫn thực thi rất rõ ràng.
Theo phản ánh của các doanh 

nghiệp áp dụng thí điểm bộ quy tắc 
trên, với cuốn tài liệu này, hội đồng 
quản trị và ban lãnh đạo các doanh 
nghiệp, thậm chí cả các cổ đông của 
doanh nghiệp sẽ rất chủ động trong 
cải thiện quản trị công ty.

Bên cạnh đó, SCIC còn xây dựng và 
áp dụng Sổ tay Hướng dẫn biểu quyết 
dành cho người đại diện vốn, với sự hỗ 
trợ của JICA và các chuyên gia tư vấn 
của Viện Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản 
(JERI) hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng.

Lần đầu tiên, tại Việt Nam, các 
doanh nghiệp có vốn nhà nước 
được giới thiệu một hệ thống quản 
trị doanh nghiệp hiện đại và giúp tăng 
cường giá trị doanh nghiệp tuân theo 
chuẩn mực quản trị doanh nghiệp 
quốc tế do OECD yêu cầu. Với cuốn 
sổ tay này, người đại diện vốn của 
SCIC, những cánh tay nối dài của 
ông chủ nhà nước, sẽ nhận thức rõ 
hơn và nắm bắt vấn đề nhanh hơn 
trong quá trình nghiên cứu các tài 
liệu của doanh nghiệp phục vụ việc 
ra quyết định biểu quyết, tăng tính 
chuyên nghiệp của người đại diện. 
Ý kiến biểu quyết (hoặc đề xuất với 
SCIC để ra ý kiến biểu quyết đối với 
các vấn đề phải xin ý kiến SCIC) phù 
hợp với lợi ích của SCIC theo nguyên 
tắc an toàn và nâng cao hiệu quả vốn, 
gia tăng giá trị doanh nghiệp. Những 
vấn đề quan trọng như chia cổ tức, 
quyết định kế hoạch kinh doanh, 
lương thưởng thù lao của hội đồng 

Trao đổi bên lề hội thảo về quản trị
dành cho người đại diện vốn

nhà nước do SCIC tổ chức
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Quản trị doanh nghiệp

quản trị… đều được hướng dẫn chi 
tiết và đầy đủ. Một điểm đặc biệt khác 
là bên cạnh những thông lệ và quy 
định bắt buộc, hai ấn phẩm trên đều 
đưa ra những nguyên tắc hành động 
mà doanh nghiệp không thực hiện do 
chưa phù hợp nên có giải trình để các 
bên liên quan nắm được.

Rõ ràng, đây là những động thái 
tích cực trong nỗ lực thay đổi, nâng 
cao quản trị doanh nghiệp, một trong 
những yêu cầu quan trọng mà Đề án 
Tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-
2020 mới được Quốc hội thông qua. 
Những dự án mà SCIC đang thực hiện 
sẽ góp cải thiện tính minh bạch của 

việc ra quyết định với các công ty đầu 
tư, thông qua việc làm rõ các mối quan 
hệ giữa lãnh đạo doanh nghiệp và cổ 
đông, với mục tiêu là tạo ra hiệu quả 
kinh doanh tốt nhất cho các doanh 
nghiệp và góp phần tối ưu hóa đồng 
vốn nhà nước.

Ông Takahashi Akito, Phó 
trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

Vấn đề nghiêm trọng và thách 
thức nhất trong quản trị doanh nghiệp 
tại Việt Nam, theo tôi, chính là tách 
bạch chức năng sở hữu và quản lý nhà 
nước. Tầm quan trọng của vấn đề này 
đã được nhấn mạnh tại: “Hướng dẫn 
của OECD về quản trị doanh nghiệp 
tại các doanh nghiệp nhà nước”.

Thông thường, khi đề cập đến 
quản trị doanh nghiệp, khái niệm 
này bao gồm các quy tắc để quản trị 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt 

Nam, Nhà nước đang là cổ đông lớn 
tại rất nhiều doanh nghiệp. Thực 
trạng này dẫn đến việc cần thiết phải 
thông qua một cơ chế quản trị thích 
hợp để quản lý những cổ đông lớn. 
Cụ thể, việc phát triển và công khai 
các “quy tắc ứng xử” của cổ đông 
nhà nước là cần thiết để ngăn chặn 
sự can thiệp quá sâu của Nhà nước 
vào hoạt động quản trị kinh doanh 
tại doanh nghiệp.

Thêm vào đó, các giải pháp, 
chính sách đẩy mạnh phát triển thị 
trường cổ phiếu đang ngày càng trở 
nên quan trọng như chính sách cải 
thiện cổ phiếu tự do giao dịch của 
những doanh nghiệp niêm yết tiền 
thân là doanh nghiệp nhà nước 
nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư 
tổ chức, những thể chế hoạt động 
hiệu quả trong việc giám sát hoạt 
động quản trị doanh nghiệp vì mục 
tiêu nâng cao giá trị doanh nghiệp. 

Với cuốn Sổ tay hướng dẫn quyền 
biểu quyết, các đại diện cổ đông nhà 
nước tại SCIC được kỳ vọng sẽ nhận 
thức rõ hơn và nắm bắt vấn đề nhanh 

hơn trong quá trình nghiên cứu các 
tài liệu của doanh nghiệp phục vụ 
việc ra quyết định biểu quyết, tăng 
tính chuyên nghiệp của người đại 
diện. Nội dung tài liệu sẽ được bổ 
sung và chỉnh sửa dựa trên việc đánh 
giá kết quả sử dụng tài liệu mà hiện 
dự án đang tiếp tục nghiên cứu.

Cùng với tài liệu Hướng dẫn 
quyền biểu quyết, Bộ quy tắc quản 
trị doanh nghiệp cũng đã được ban 
hành với mục tiêu cải thiện hoạt 
động quản trị tại các công ty có vốn 
nhà nước mà SCIC đang nắm giữ. 
Được xây dựng dựa trên những 
thông lệ quản trị tiên tiến trên thế 
giới cũng như tình hình thực tế tại 
Việt Nam, bộ quy tắc này đề cập 
đến các chuẩn mực quản trị doanh 
nghiệp tiên tiến mà các công ty của 
SCIC nên tham khảo. JICA hy vọng 
rằng, với những nỗ lực của mình 
cùng những sản phẩm đầu ra của dự 
án, SCIC sẽ đóng vai trò là người tiên 
phong trong việc phổ biến các thông 
lệ quản trị doanh nghiệp tốt tại Việt 
Nam.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện 
trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung 
ương (CIEM)

 
Chính phủ đã và đang thúc đẩy 

quá trình cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước và tăng cường 
khả năng cạnh tranh của các doanh 
nghiệp. Trong quá trình hội nhập 

kinh tế với khu vực ASEAN và thế 
giới, các doanh nghiệp Việt Nam 
đang đối mặt với nhu cầu cấp bách 
về việc khắc phục và hiện đại hóa 
hệ thống quản trị doanh nghiệp 
nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp 
qua tăng trưởng lợi nhuận. 

Luật Doanh nghiệp 2014 đã có 
hẳn một chương về doanh nghiệp nhà 
nước. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 
với quan điểm khung quản trị doanh 
nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp nhà 
nước cao hơn so với nguyên tắc áp 
dụng với các loại hình doanh nghiệp 
khác có quy định trong luật. Trong đó, 
nhấn mạnh rất kỹ về việc tách bạch 
sở hữu quản lý và điều hành, thực 
hiện việc tuyển dụng người đại diện 
vốn nhà nước, quản lý doanh nghiệp 

theo cơ chế thị trường.
Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp 

và Sổ tay hướng dẫn biểu quyết dành 
cho người đại diện vốn của SCIC được 
xây dựng và đưa vào áp dụng có thể 
là những thông lệ tốt với thị trường. 
Những tài liệu này mang tính mở, bởi 
ngoài những quy định bắt buộc, gắn 
với những nguyên tắc cụ thể đã có 
trong luật và các văn bản hướng dẫn, 
bộ tài liệu đưa ra những thông lệ tốt để 
doanh nghiệp tham khảo. Trường hợp 
không thực hiện, doanh nghiệp đưa 
ra giải trình. Đây chính là cách làm đã 
được chứng minh rất hiệu quả tại Nhật 
Bản. Thực thi tốt cuốn cẩm nang này, 
góp phần giúp các doanh nghiệp tăng 
trưởng hoạt động và lợi nhuận.
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