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Văn bản chính sách mới 
(Tr 15) 

Nghiên cứu trao đổi
Áp dụng quản trị hiện đại vào 
công tác người đại diện (Tr 10)

Tin tức Sự kiện

Khánh thành công trình Trường THCS Phan Đình 
Phùng, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam do SCIC tài trợ (Tr 8)

Công đoàn SCIC tổ chức thành công Đại hội đại 
biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 (Tr 7)

Thông tin doanh nghiệp 
thành viên

SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện 
chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây 
dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) từ 
Bộ Giao thông vận tải (Tr 13)

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ 
chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tr 2)

SCIC tổ chức Hội nghị thường niên 
người đại diện vốn nhà nước năm 
2017 (tr 4)

TỪ 1/9/2017, PHÓ TGĐ HOÀNG NGUYÊN HỌC NGHỈ HƯU; 
PHÓ TGĐ NGUYỄN CHÍ THÀNH ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH BAN GIÁM ĐỐC SCIC (Tr 3)
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Ngày 08/9/2017 tại Hà Nội, triển khai theo kế hoạch chỉ 
đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, SCIC 
đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình, 
Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Phạm 
Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4-Ban Tổ chức Trung ương cùng 
đại diện các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ngay từ khi được thành lập, Đảng ủy SCIC luôn bám sát 
các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản của Đảng, Nhà nước về 
công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 khóa 
VIII, để cụ thể hóa, triển khai thực hiện tại Đảng bộ SCIC, đồng 
thời luôn thống nhất nhận thức công tác cán bộ có vai trò ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sống còn đến sự phát 
triển của Tổng công ty, từ đó đã từng bước cụ thể hóa quy 
định của Đảng để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, 
tình hình và đặc thù nhiệm vụ chính trị của SCIC. Trong các 
Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy SCIC (14 
Nghị quyết) và Chương trình hành động thực hiện các Nghị 
quyết của Trung ương (8 Chương trình) những năm qua của 
SCIC, nội dung về lãnh đạo công tác cán bộ luôn được đặc 
biệt chú trọng hàng đầu, thể hiện qua việc ban hành nhiều 
quy chế, quy định hết sức chặt chẽ, cụ thể đối với công tác 
này như: Quy chế phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế về mối 
quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng 
giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong SCIC; Quy chế 
làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC các nhiệm kỳ; Quy 
trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy SCIC và các Hướng dẫn 
đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm.... các 
Kế hoạch, hướng dẫn công tác đại hội đảng các cấp tại Đảng 
bộ Tổng công ty; Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối 

với Ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt năm 2014; 
Kế hoạch thực hiện trình quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ 
SCIC nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động 
luân chuyển, biệt phái cán bộ được triển khai thực hiện từng 
bước đi vào nề nếp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, 
lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm 
chất và năng lực cán bộ; lấy nhu cầu nhiệm vụ làm căn cứ để 
bố trí cán bộ…. Hằng năm luôn có sự thống nhất cao trong 
công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm 
cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng/ban và tương đương trở lên 
thông qua Quy chế làm việc, chương trình hành động, nghị 
quyết của Đảng ủy Tổng công ty.

Cho đến nay có thể nói đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo 
chủ chốt của SCIC và cán bộ đoàn thể có phẩm chất chính trị, 
đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và nội quy, 
quy định của Tổng công ty; được đào tạo cơ bản (trong nước 
và ngoài nước), được thử thách qua thực tiễn (điều động, luân 
chuyển, biệt phái), có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ 
phù hợp với vị trí công việc; có kỹ năng quản lý điều hành, 
có tư duy, tầm nhìn chiến lược, khả năng quy tụ, đoàn kết tập 
hợp đội ngũ, phát huy trí tuệ tập thể; có trách nhiệm trong 
việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tiến cử người kế nhiệm, 
luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp 
tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng đảng của Đảng bộ Tổng công ty thời gian qua.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 
khóa VIII  của SCIC, đã có nhiều ý kiến tham luận từ các đồng 
chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ Lãnh đạo, chủ 
chốt của SCIC đối với công tác cán bộ trong tình hình thực 
tiễn hiện nay, đặc biệt là với đơn vị có tính đặc thù như SCIC, 
xoay quanh những vấn đề từ cơ chế hoạt động, quản lý, đánh 
giá, giám sát đến chế độ đãi ngộ, tạo động lực, môi trường 
phát triển... nhằm phát huy được năng lực cán bộ phục vụ 
cho sự phát triển của Tổng công ty nói riêng và kinh tế - xã hội 
đất nước nói chung. 

Đồng chí Nguyễn Đức Chi- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng Thành viên SCIC cho rằng, trong bối cảnh vẫn còn nhiều 
bất cập, vướng mắc trong công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ 
chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước hiện nay, việc áp dụng 
các mô hình quản trị tiên tiến là một trong những biện pháp 
hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp nói chung và 
công tác cán bộ nói riêng không chỉ ở SCIC mà còn là bài học 
kinh nghiệm chung cho các doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại, 
SCIC đang xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản trị 
nhân sự mới. Được xây dựng trên cơ sở thiết kế, hoạch định 

Ảnh: Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của SCIC

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA VIII VỀ 
CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

(Xem tiếp trang 8)
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T heo Quyết định số 1081/QĐ-BTC  
ngày 09/6/2017 của Bộ Tài chính, 
ông Hoàng Nguyên Học, Thành 

viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng 
giám đốc Tổng công ty sẽ nghỉ hưu từ 
ngày 01/9/2017.

Trong quá trình hơn 10 năm công tác 
tại SCIC, ông Hoàng Nguyên Học đã đảm 
nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau 
cả về công tác Đảng và chính quyền như:

- Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài chính, 
Tổng giám đốc SCIC từ tháng 10/2006 
đến 12/2007; 

- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên HĐQT, 
Phó Tổng giám đốc SCIC từ 1/2008 đến 
6/2010; 

- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, TV HĐTV, 
Phó Tổng giám đốc SCIC từ 7/2010 đến 
2/2011; 

- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, TV 
HĐTV, Phó Tổng giám đốc SCIC từ 3/2011 
đến 10/2015; 

- Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐTV, Phó 
Tổng giám đốc SCIC từ 11/2015 đến 
4/2016; Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐTV, 
Phó Tổng giám đốc, phụ trách SCIC từ 
5/2016 đến 30/8/2017.

Trong quá trình công tác tại SCIC, 
ông Hoàng Nguyên Học đã góp phần 
quan trọng cùng Ban Lãnh đạo SCIC chỉ 
đạo điều hành hoạt động của Tổng công 
ty trong quá trình xây dựng, phát triển 
đạt được nhiều thành quả quả to lớn, 
khẳng định được vị thế của SCIC trong 
công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sắp xếp, 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp nhà nước theo đúng 
đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước.

Ông Hoàng Nguyên Học đã được 
Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh 
hiệu cao quý như: Huân chương Lao 
động hạng II (2012), hạng III (2006); Nhiều 
năm liền là chiến sĩ thi đua Ngành tài 
chính, được Bộ Tài chính tặng Bằng khen. 
Đảng ủy Khối tặng Bằng khen Đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 
2007-2011 và giai đoạn 2011-2016.

Tại buổi lễ công bố Quyết định nghỉ 
chế độ của ông Hoàng Nguyên Học, Thứ 
trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã 
đánh giá cao những đóng góp của ông 
Hoàng Nguyên Học trên nhiều vị trí công 
tác của SCIC nói riêng và của ngành Tài 
chính nói chung trong suốt khoảng thời 
gian hơn 38 năm công tác, đồng thời 
khẳng định đó là tấm gương cho nhiều 
thế hệ cán bộ ngành tài chính nói chung 

và đặc biệt là của SCIC noi theo.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC 
Nguyễn Đức Chi đã điểm lại quá trình 
hoạt động của ông Hoàng Nguyên Học 
và một lần nữa khẳng định những thành 
quả mà SCIC đạt được như ngày hôm nay, 
được Đảng, Nhà nước ghi nhận có phần 
đóng góp to lớn của ông Hoàng Nguyên 
Học. Thay mặt cho toàn thể Ban Lãnh 
đạo, người lao động SCIC ông Nguyễn 
Đức Chi đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành, 
sâu sắc đến ông Hoàng Nguyên Học và 
mong muốn tiếp tục nhận được những 
chia sẻ kinh nghiệm và cả những tình 
cảm của ông dành cho SCIC trên con 
đường xây dựng và phát triển tiếp theo.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng Thành 
viên SCIC Nguyễn Đức Chi đã trao Quyết 
định số 72/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 
31/8/2017 của Hội đồng Thành viên SCIC 
về việc giao phụ trách Ban Giám đốc của 
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 
nhà nước cho ông Nguyễn Chí Thành kể 
từ ngày 01/9/2017.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 
29/5/1972. Ông có bằng Thạc sĩ của Viện 
Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) 
Nhật Bản và bằng Cử nhân của Đại học 
Kinh tế Quốc dân (Việt Nam). Ông từng 
công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái 
cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính 
sách ngoại hối. Ông bắt đầu làm việc tại 
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 
nhà nước (SCIC) với vai trò Phó Ban Chiến 
lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là 
Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008. 
Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức 
vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc 
Chi nhánh Phía Nam của SCIC, Trưởng 
Ban Quản lý vốn đầu tư 3. Ông được bổ 
nhiệm là Phó Tổng giám đốc của SCIC từ 
ngày 30/6/2015.

Từ 1/9/2017, Phó TGĐ Hoàng Nguyên Học nghỉ hưu; 
Phó TGĐ Nguyễn Chí Thành được giao phụ trách Ban Giám đốc SCIC

Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi trao Quyết định phụ trách Ban Giám đốc SCIC 
cho ông Nguyễn Chí Thành
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Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn nhà nước (SCIC) vừa tổ chức 
Hội nghị công tác đại diện vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là Hội 
nghị thường niên được SCIC tổ chức với 
sự tham gia của 227 người đại diện vốn 
của SCIC tại thời điểm hiện nay. Đến dự 
Hội nghị có đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Bộ Công an và 
một số đối tác của SCIC. 

Tính đến 31/7/2017, tổng danh mục 
đầu tư của Tổng công ty gồm 141 doanh 
nghiệp, với vốn nhà nước theo giá trị sổ 
sách là 19.558 tỷ đồng trên tổng số vốn điều 
lệ là 94.927 tỷ đồng, bao gồm: 134 Công ty 
cổ phần; 02 Công ty TNHH 2 thành viên 
trở lên; 05 Công ty TNHH MTV.  Việc quản 
lý vốn nhà nước được thực hiện thông qua 
227 người đại diện, trong đó có 171 người 
là cán bộ doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 75%). 

Kết quả công tác đại diện phần vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp cho thấy 
hoạt động của người đại diện tại doanh 
nghiệp đã ngày càng đạt kết quả tích 
cực, giúp SCIC thực hiện tốt hơn quyền 
và trách nhiệm của cổ đông góp vốn 
tại doanh nghiệp. Trong năm 2016 vừa 
qua, với sự góp sức của người đại diện 
đóng vai trò là lãnh đạo chủ chốt tại 
doanh nghiệp, một số doanh nghiệp 
có vốn nhà nước do SCIC quản lý đã đạt 
mức vượt kế hoạch doanh thu trên 10% 
như Bảo Minh (148%), Nhựa Bình Minh 

(131%), Sa Giang (136%), SIC (122%), 
Vinaconex (114%), Vinamilk (113%), Ftel 
(113%), Dược Hậu Giang (111%), Vinare 
(110%)… Không những thế, nhiều DN 
có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
(chỉ số ROE) rất cao như ở Vinamilk 
(42%), FTel (29%), Nhựa Bình Minh (27%), 
Dược Hậu Giang (25%), công ty CP Sa 
Giang (24%), Nhựa Tiền Phong (22%), 
FPT (22%), Traphaco (21%)…

Trong năm vừa qua hệ thống Người 
đại diện đã thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng 
công ty tiếp tục tái cơ cấu, cổ phần hóa 
các Công ty TNHH MTV theo Đề án tái cơ 
cấu SCIC đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. Cụ thể, đã hoàn thành cổ phần 
hóa Công ty TNHH MTV Thương mại Du 
lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên, Công 
ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa - Vũng 
Tàu; bán hết vốn tại Công ty TNHH MTV 
Khoáng sản Lai Châu; tiếp tục củng cố 
nâng cao hiệu quả 03 doanh nghiệp là: 
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, Công ty 
TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An 
Giang, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát 
triển HPI. Người đại diện còn phối hợp tốt 
với Tổng công ty và các cơ quan quản lý 
Nhà nước tập trung giải quyết dứt điểm 
những tồn tại của doanh nghiệp kinh 
doanh yếu kém; có tranh chấp, khiếu kiện 
kéo dài như: CTCP Xuất nhập khẩu Hà 
Tĩnh, Công ty TNHH Nông công nghiệp Hà 
Trung, CTCP Nông sản Tân Lâm, CTCP Giầy 
Đông Anh, CTCP Du lịch Đồ Sơn... 

Về công tác bán vốn - một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của SCIC trong giai 
đoạn hiện nay, tuy bối cảnh thị trường 
không nhiều thuận lợi, nhưng lực lượng 
người đại diện phần vốn nhà nước tại DN 
của SCIC đã phối hợp tốt với Tổng công ty 
xử lý các tồn tại, hỗ trợ tư vấn xây dựng hồ 
sơ bán vốn, giới thiệu nhà đầu tư, tạo điều 
kiện tốt để bán vốn thành công. Năm 2016, 
SCIC bán vốn thành công tại 73 DN (trong 

đó bán hết vốn tại 71 doanh nghiệp, bán 
bớt vốn tại 2 DN) và có 37 doanh nghiệp 
trong danh sách khó bán, thu về 16.112 tỷ 
đồng trên giá vốn 3.083 tỷ đồng (đạt 5,2 
lần), chênh lệch tăng là 13.029 tỷ đồng. 
Trong công tác tổ chức ĐHCĐ, người đại 
diện chủ động làm việc trước với Tổng 
công ty về các nội dung ĐHCĐ như xây 
dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu 
tư, cơ cấu nhân sự, cơ cấu lại hoạt động 
kinh doanh, xử lý các tồn tại...; báo cáo và 
gửi đủ tài liệu ĐHCĐ cho Tổng công ty để 
có đề xuất, nghiên cứu có ý kiến tại ĐHCĐ. 
Cùng với Tổng công ty, hệ thống người đại 
diện tại DN đã góp phần quan trọng, đảm 
bảo lợi ích của cổ đông Nhà nước tại doanh 
nghiệp một cách trách nhiệm.

Cùng với việc lựa chọn và đề cử những 
người đại diện xứng đáng giữ các chức vụ 
trong bộ máy quản lý, điều hành doanh 
nghiệp, SCIC đã ban hành Quy chế Người 
đại diện. Từ đầu năm 2017, người đại diện 
còn có thêm các công cụ hỗ trợ tiện ích 
khác như “Sổ tay hướng dẫn biểu quyết” 
và “Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp”. Đây 
là 2 ấn phẩm SCIC phối hợp với Tổ chức 
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức 
Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), 
Viện Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JERI) và 
Hãng kiểm toán PwC thực hiện, dựa trên 
thực tế tại các doanh nghiệp có vốn góp 
của Tổng công ty và các thông lệ quản trị 
hiện đại trên thế giới.

Kết quả đánh giá năm 2016 có 122 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2017
SCIC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 

Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi 
phát biểu tại Hội nghị

Hội thảo Cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty
 áp dụng đối với Công ty đại chúng
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người đại diện hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, chiếm tỷ lệ 32,4%; 155 người đại diện 
hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 41,3%. 
Đối với người quản lý tại các công ty TNHH 
MTV, có 10/18 người hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 55,6%. Đối chiếu với 
các tiêu chuẩn theo quy định, Tổng công ty 
đã đề nghị tặng giấy khen của Tổng giám 
đốc cho 12 người đại diện; tặng giấy khen 
của HĐTV cho 8 người đại diện, đề nghị Bộ 
trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 
2 người đại diện, 2 tập thể tiêu biểu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, bắt đầu 
từ tháng 7/2017, Tổng công ty đang đi vào 
thí điểm áp dụng hệ thống quản trị nhân sự 
mới theo hướng chuẩn hoá nội dung, chất 
lượng và tiến độ đối với toàn bộ cán bộ, 
nhân viên là người lao động tại Tổng công 
ty (trong đó có cả các cán bộ của SCIC hiện 
đang là Người đại diện biệt phái đến các 
doanh nghiệp thành viên).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ 
tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn 
Đức Chi đánh giá cao những kết quả đạt 
được trong công tác người đại diện năm 
vừa qua. Người đại diện đã phối hợp chặt 
chẽ với SCIC, thể hiện được vai trò của một 
cổ đông năng động, góp phần nâng cao 

hiệu quả đầu tư vốn, bảo toàn và phát 
triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông 
khẳng định, những kết quả mà SCIC được 
Đảng, Nhà nước ghi nhận trong thời qua 
có vai trò, sự đóng góp to lớn của hệ thống 
người đại diện. Điều đó không chỉ đem lại 
thành công cho SCIC mà còn hết sức cần 
thiết cho quá trình cải cách, cổ phần hóa 
DNNN theo chủ trương, định hướng của 
Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, công 
cuộc cải cách DNNN vẫn đang được Đảng, 
Nhà nước tiến hành mạnh mẽ theo hướng 
cổ phần hóa, đa sở hữu, rất ít ngành nghề 
Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Do 
vậy, công tác đại diện vốn ngày càng trở 
nên hết sức cần thiết và quan trọng. Để 
đáp ứng được yêu cầu công việc, Người 
đại diện vốn phải có tính chuyên nghiệp 
cao, nắm vững nghiệp vụ và các kỹ năng 
cần thiết, các vấn đề về quản trị, điều hành 
doanh nghiệp, kết hợp chặt chẽ với TCT, 
đưa công tác người đại diện vốn có những 
thay đổi mạnh mẽ cả về chất và lượng, 
góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ 
chính trị Đảng, Nhà nước giao cho SCIC.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của 
người đại diện về tầm quan trọng của 
quản trị công ty theo chuẩn mực tiên 

tiến, trong khuôn khổ Hội nghị công tác 
đại diện vốn nhà nước năm nay, SCIC tổ 
chức Hội thảo “Cập nhật các quy định 
mới về quản trị Công ty áp dụng đối với 
Công ty đại chúng”. Nội dung của Hội thảo 
tập trung vào các vấn đề về cập nhật các 
quy định mới trong Nghị định 71/2017/
NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp 
dụng đối với công ty đại chúng; đánh giá 
tác động của Nghị định đối với việc quản 
lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có 
vốn của SCIC; vai trò của Thành viên HĐQT 
độc lập và Ban Kiểm toán nội bộ trong mô 
hình quản trị không có Ban kiểm soát. Tại 
Hội thảo các đại biểu tham dự đã cùng với 
các chuyên gia của Vụ Quản lý phát hành, 
UBCKNN (SSC), PwC Việt Nam thảo luận về 
các thuận lợi, thách thức đối với việc triển 
khai NĐ71; Chia sẻ về quá trình chuyển đổi 
mô hình quản trị tại một số doanh nghiệp 
(Vinamilk); Đề xuất để triển khai NĐ71 cho 
các công ty đại chúng Việt Nam. Đây cũng 
là những nỗ lực của SCIC trong việc tiên 
phong đưa các chuẩn mực quản trị tiên 
tiến vào các DN thuộc danh mục quản lý 
của mình, đồng thời nâng cao năng lực cho 
SCIC, đảm bảo việc tiếp tục tiếp nhận và tái 
cơ cấu thành công các DN tiếp nhận theo 
chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Một số hình ảnh
tại Hội nghị 
Người đại diện
năm 2017 Phó Tổng giám đốc phụ trách Hoàng Nguyên Học báo cáo công tác 

người đại diện năm 2017 tại Hội nghị
Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ cho Người đại diện vốn của TCT có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc nhiều năm liên tục

Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân Người đại diện 

có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2016

Phó Tổng giám đốc phụ trách Hoàng Nguyên Học trao Giấy khen 
của Chủ tịch Hội đồng thành viên Người đại diện tiêu biểu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Đại biểu tham dự Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp
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Ngày 17/8/2016, tại Hà Nội, 
Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước 

(SCIC) tổ chức Hội thảo “Trao đổi 
giải pháp đẩy mạnh công tác bán  
vốn Nhà nước của SCIC năm 2017”. 

Đến dự Hội thảo có đại diện Văn 
phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ 
Công An; Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà 
Nội, TP. Hồ Chí Minh; đại diện 23 công 
ty chứng khoán, công ty thẩm định giá, 
tư vấn bán vốn, chuyên gia trong lĩnh 
vực tài chính, đối tác của SCIC và một số 
hãng thông tấn báo chí.

Theo kế hoạch, danh mục bán 
vốn năm 2017 của SCIC có 114 doanh 
nghiệp sau hiệu chỉnh, bổ sung (theo 
Công văn số 10890/BTC-TCDN ngày 
15/8/2017 của Bộ Tài chính). Hiện nay, 
công tác bán vốn của SCIC đang gặp 
phải một số khó khăn vướng mắc liên 
quan như: đối với doanh nghiệp trong 
danh mục, tình hình sản xuất kinh 
doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do 
sức mua suy giảm, khả năng tiếp cận 
vốn vay bị hạn chế, lãi vay có xu hướng 
giảm tuy nhiên vẫn ở mức cao so với 
hiệu quả hoạt động của DN. Một số 
doanh nghiệp không xác nhận công nợ 
gây khó khăn cho quá trình thoái vốn, 
không phối hợp cung cấp thông tin cho 
tư vấn để hoàn thiện hồ sơ bán... Một số 
doanh nghiệp hoạt động không hiệu 
quả (thua lỗ, thậm chí âm vốn CSH), 
không có báo cáo tài chính, không xác 

định được giá 
trị, đã ngưng 
hoạt động 
nhiều năm 
đang làm thủ 
tục phá sản 
nhưng chưa 
có cơ chế bán 
theo giá tượng 
trưng/cơ chế 
đặc thù; có 
doanh nghiệp 

kinh doanh hòa vốn hoặc kinh doanh 
hiệu quả nhưng không có tiềm năng, 
lợi thế, chưa đủ hấp dẫn, mức giá giao 
dịch trên thị trường thấp, tính thanh 
khoản không có nên bán nhiều lần 
không thành công… Nhiều doanh 
nghiệp thuộc diện khó bán, thuộc diện 
giám sát đặc biệt, tỷ lệ sở hữu hoặc quy 
mô nhỏ, hiệu quả không tốt, tình hình 
quản trị phức tạp đòi hỏi phải xử lý 
trước khi bán… Đối với SCIC, hiện chưa 
có quy định về các phương thức bán cổ 
phần theo thông lệ tiên tiến của quốc 
tế như phương thức dựng sổ; cơ chế ký 
quỹ bằng ngoại tệ, doanh nghiệp niêm 
yết nhưng vẫn chưa có cơ chế bán cả 
lô.... Ngoài ra còn có một số khó khăn 
khác như: thị trường chứng khoán 
năm 2017 tuy khởi sắc nhưng còn biến 
động; trường hợp thoái vốn trên 10 tỷ 
và doanh nghiệp hoạt động không bị 
lỗ vẫn phải bán đấu giá qua Sở GDCK, 
chưa được thực hiện qua CTCK...

Với mục đích trao đổi, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc để đẩy 
nhanh công tác bán vốn nhà nước của 
SCIC năm 2017, tại Hội thảo, hầu hết các 
ý kiến đều tập trung 3 nhóm nội dung 
chính liên quan là cơ chế chính sách về 
thoái vốn; các vấn đề phát sinh trong 
quá trình phối hợp với DN, xác định 
giá trị DN, phương thức và quy trình 
tổ chức bán vốn; phí tư vấn và thưởng 
cho các CTCK. Trong đó có những trao 
đổi cụ thể như: nên áp dụng một số 

phương pháp theo thông lệ quốc tế 
như dựng sổ, “bán theo rổ”, bán vốn 
kèm bán công nợ…; chia sẻ mạng lưới 
nhà đầu tư giữa các CTCK và SCIC; việc 
xác định lợi thế thương hiệu, vị trí địa 
lý; nên tăng thời gian chào bán để nhà 
đầu tư có thời gian tiếp cận thông tin và 
chuẩn bị nguồn lực; việc xử lý tiền đặt 
cọc trong đó xem xét trường hợp cho 
phép nhà đầu tư nước ngoài được ký 
quỹ bằng ngoại tệ; điều chỉnh phí cố 
định cũng như thưởng bán vốn “bonus” 
cho các CTCK để phát huy nỗ lực và 
khuyến khích hiệu quả bán vốn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PTGĐPT 
SCIC - Hoàng Nguyên Học nhấn mạnh 
việc bán vốn là một nhiệm vụ lớn mà 
Chính phủ giao cho SCIC, vừa thực hiện 
tái cơ cấu doanh nghiệp vừa tạo nguồn 
thu cho ngân sách Nhà nước. Thông 
qua Hội thảo này, SCIC nắm bắt được 
những khó khăn vướng mắc cụ thể từ 
phía các CTCK, cũng như đánh giá lại 
những vấn đề còn tồn tại từ đó SCIC 
sẽ nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan 
chức năng nhằm tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc đang còn tồn tại, đồng 
thời khuyến khích được các CTCK tham 
gia tích cực trong công tác bán vốn của 
SCIC. Ông Hoàng Nguyên Học đánh giá 
nhiều CTCK đã có sự phối hợp rất tốt với 
SCIC trong thời gian qua và đề nghị các 
CTCK tiếp tục phối hợp cùng SCIC đẩy 
nhanh tiến độ bán vốn đúng quy định 
của Nhà nước thông qua việc tích cực 
tiếp cận, tìm kiếm, thương thuyết với 
nhà đầu tư, đảm bảo bán vốn thành 
công theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

“TRAO ĐỔI GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BÁN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA SCIC NĂM 2017”
SCIC TỔ CHỨC HỘI THẢO

Quang cảnh Hội thảo

Ảnh: PTGĐPT SCIC - Hoàng Nguyên Học kết luận Hội thảo
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Ngày 30/8/2017 tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Đầu 
tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Đại hội 
đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự đại hội có ông Bùi Xuân Ngọc - Phó chủ tịch thường 
trực Công đoàn Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi-Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC, ông Hoàng Nguyên Học- 
Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC cùng 100 đại biểu đến từ các 
tổ công đoàn trực thuộc đại diện cho hơn 400 đoàn viên Công 
đoàn SCIC.

Đại hội lần thứ IV Công đoàn SCIC có nhiệm vụ tổng kết, 
đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại và 
nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, đồng thời 
xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công 
đoàn 5 năm tới (2017-2022) để tiếp tục xây dựng tổ chức Công 
đoàn SCIC ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện 
vọng của đông đảo cán bộ và người lao động, góp phần tích cực 
trong các hoạt động phát triển của SCIC

Trong nhiệm kỳ 2013-2017, công tác Công đoàn tại SCIC 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, với sự 
quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy; sự hỗ 
trợ, tạo điều kiện to lớn cả về vật chất và tinh thần của Lãnh đạo 
Tổng công ty; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Bộ 
Tài chính và sự quyết tâm cao của đoàn viên Công đoàn Tổng 
công ty, BCH Công đoàn đã xây dựng chương trình công tác 
trọng tâm hằng năm với các mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ 
sở chức năng nhiệm vụ của TCT để tổ chức thực hiện. Do đó, 
hoạt động CĐ từng bước đi vào nề nếp, vai trò của tổ chức CĐ 
ngày càng được thể hiện rõ nét, tiếp tục khẳng định vai trò và vị 
thế của tổ chức Công đoàn đối với mọi mặt hoạt động của TCT. 
Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã làm tốt công tác đại diện và 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; tham gia 
công tác quản lý chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao động, quan tâm đến các hoạt động xã hội, 

nhân đạo, từ thiện và đặc biệt luôn quan tâm đến công tác xây 
dựng tập thể đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị, 
xây dựng Công đoàn SCIC đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất 
sắc hàng năm.

Ghi nhận những thành tích đóng góp của Công đoàn SCIC, 
năm 2016, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Bằng khen 
công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh cho tập 
thể Công đoàn SCIC và 04 cá nhân của TCT. Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ 
chức Công đoàn cho đồng chí Hoàng Nguyên Học-Phó Tổng 
giám đốc phụ trách SCIC đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức 
Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Ngọc-Phó 
chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính đã thay mặt BCH 
Công đoàn Bộ ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố 
gắng, những thành tích mà cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng 
công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã đạt được trong 
nhiệm kỳ qua. Trước yêu cầu đặt ra cho BCH nhiệm kỳ 2017-2022 
trong bối cảnh mới của tình hình kinh tế - xã hội đất nước cũng 
như sự phát triển của SCIC, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn 
Bộ Tài chính đề nghị cần tập trung vào 6 nhiệm vụ chính trị của 
tổ chức Công đoàn cơ sở trong đó đặc biệt chú ý tới việc tiếp tục 
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn để làm 
tốt hơn nữa công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và 
chính đáng cho đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt quy chế dân 
chủ cơ quan, làm tốt công tác xã hội, đóng góp thiết thực cho sự 
lớn mạnh của SCIC.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo SCIC, đồng chí Nguyễn 
Đức Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên đã ghi 
nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn SCIC, 
đồng thời khẳng định Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty 
luôn tạo mọi điều kiện cho hoạt động của tổ chức Công đoàn. 
Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, công tác Công đoàn của 
SCIC cần phải được đổi mới phương thức hoạt động, nâng 
cao chất lượng, đi vào thực chất gắn liền với thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của Tổng công ty, mà trước hết là cần phải làm tốt 
hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho đoàn 
viên công đoàn. Đồng chí đề nghị, BCH nhiệm kỳ 2017-2022 
 cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, thực chất, tránh 
hô hào bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như xây dựng, thực hiện 
văn hóa công sở tại SCIC, đến việc phát huy thế mạnh về trình 
độ chuyên môn của đoàn viên công đoàn SCIC, hoàn thành xuất 
sắc mọi mặt công tác được giao, góp phần đưa SCIC ngày càng 
phát triển.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 
gồm 11 đồng chí. BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ bầu 
Ban thường vụ, và các chức danh lãnh đạo trong Hội nghị lần  
thứ nhất.

CÔNG ĐOÀN SCIC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017-2022

Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022  Công đoàn SCIC
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P    hát biểu tại buổi lễ cắt băng 
khánh thành công trình, Ông 
Nguyễn Văn Húy, Phó Chủ 

tịch UBND huyện Thăng Bình đã bày tỏ 
sự cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử, tình 
cảm mà SCIC đã dành cho sự nghiệp 
giáo dục của huyện nhà, đặc biệt với 
vùng quê ven biển như xã Bình Minh. 
“Với cơ sở vật chất được SCIC tài trợ xây 
mới, nhà trường sẽ phát huy hiệu quả 
để giáo dục các em học sinh thật tốt, 
xứng đáng với lịch sử văn hóa của vùng 
đất ven biển giàu truyền thống hiếu 
học này”.

Thầy giáo Trương Văn Dưỡng, Hiệu 
trưởng nhà trường chân thành cảm 
ơn món quà vô cùng ý nghĩa của SCIC 
đối với thầy và trò nhà trường. “Với 

món quà mang dấu 
ấn nghĩa tình của 
Tổng công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn 
nhà nước, các thầy 
cô giáo sẽ có điều 
kiện để “dạy tốt”, các 
em học sinh có điều kiện để “học tốt”, 
phấn đấu trở thành công dân tốt, đóng 
góp vào sự nghiệp xây dựng và phát 
triển quê hương Thăng Bình ngày càng  
giàu đẹp”.

Ngoài công trình xây dựng Trường 
Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã 
Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam; trong năm 2016, tại khu 
vực miền Trung, SCIC đã tài trợ xây 
dựng một số trường học như: Công 

trình nhà bán trú dân nuôi cho học sinh 
các huyện Tây Trà, Trà Bồng và Bình Sơn 
tỉnh Quảng Ngãi với số tiền tài trợ 2 
tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng; công trình Trường Tiểu học xã 
Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh: 
01 tỷ đồng, công trình Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản - xã Đắk Ha - Huyện Đắk 
Glong - tỉnh Đắk Nông: 01 tỷ đồng đang 
trong quá trình hoàn thiện để đưa vào 
sử dụng.

KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG, XÃ BÌNH 
MINH, HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM DO SCIC TÀI TRỢ

Ngày 05/9/2017 cùng với Lễ Khai giảng năm học 
mới 2017-2018, Thầy và trò trường THCS Phan Đình Phùng 
– xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phấn 
khởi đón nhận bàn giao công trình nhà lớp học 02 tầng với 
08 phòng học do SCIC tài trợ. Công trình được bắt đầu thi 
công từ cuối năm 2016 với tổng mức đầu tư 2,983 tỷ đồng.

Đại diện Chi nhánh miền Trung SCIC tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình trường 
THCS Phan Đình Phùng-xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

“

lại hệ thống vị trí công việc tại SCIC theo chuẩn mực và phù 
hợp với SCIC; thực hiện phân cấp chuyên viên thành nhiều 
cấp bậc; mô tả chi tiết về các nhiệm vụ và tiêu chuẩn cơ bản 
cho 1 cá nhân khi đảm nhận vị trí; thiết kế lại hệ thống lương  
phản ánh đúng giá trị công việc, năng lực và kết quả thực 
hiện công việc của cá nhân.  Từ ngày 1/7/2017, SCIC đã áp 
dụng cấu phần thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công 
việc của đơn vị, cá nhân bằng các chỉ tiêu hiệu suất cốt yếu 
(KPIs) thay thế cho phương pháp đánh giá cũ, là cơ sở để tính 
và trả lương hiệu suất theo quý, năm và thực hiện chính sách 
nhân sự cho cán bộ; định mức hiệu suất lao động đối với từng 
đơn vị, từng vị trí công việc đảm bảo khoa học, khách quan, rõ 
ràng; mô tả hệ thống phân bậc cấp độ năng lực phù hợp với 

tiêu chuẩn chung đối với tất cả các bản mô tả công việc; là cơ 
sở thực hiện các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, 
bổ nhiệm cán bộ. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Bình-
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao kết 
quả đạt được của SCIC trong việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3 khóa VIII và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo để ngày càng nâng cao chất lượng công tác 
cán bộ của SCIC và đóng góp cho Đảng những vấn đề lý luận 
cũng như thực tiễn đối với công tác cán bộ trong tình hình 
mới của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực các doanh nghiệp 
nhà nước hiện nay như: vai trò của cán bộ, đảng viên trong 
thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước; mối quan hệ 
giữa cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp cổ phần có vốn 
của nhà nước với các cổ đông của doanh nghiệp; những vấn 
đề về cơ chế chính sách đánh giá cán bộ và công tác đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.

(Tiếp theo trang 2)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH 
DOANH VỐN NHÀ NƯỚC...
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Sáng 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối 
hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ 
chức Hội thảo “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

từ góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài”.

TỶ LỆ VỐN NHÀ NƯỚC 
TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN CAO 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh 

tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, cổ phần hóa 
và thoái vốn sau quá trình cổ phần hóa là chủ trương lớn của 
Đảng, Nhà nước; đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp thoát 
hẳn khỏi tư duy của nền kinh tế kế hoạch hóa bao cấp, từ đó 
khẳng định được năng lực trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nhà quản lý, 
doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi thông tin, 
kinh nghiệm trong tiến hành mua bán, thoái vốn nhà nước tại 
các doanh nghiệp cổ phần hóa. 

Những thông tin này sẽ là đầu vào hữu ích để Ủy ban Kinh 
tế tham mưu với Quốc hội giám sát tối cao, đồng thời đề xuất 
chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 
tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp trong thời 
gian tới đạt hiệu quả cao hơn. 

Trình bày báo cáo về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, ông Nguyễn Duy Long, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ 
Tài chính) chỉ rõ, giai đoạn 2011 – 2016 và 8 tháng đầu năm 
2017, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, 
Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước đã tích 
cực thực hiện, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã cổ phần hóa 508 
doanh nghiệp với giá trị thực tế phần vốn nhà nước hơn 189 
nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2016, có 58 doanh nghiệp được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó 

có 6 Tổng công ty Nhà nước.
Hệ thống doanh nghiệp Nhà nước đã và đang được đổi 

mới, sắp xếp, từ gần 1.500 doanh nghiệp nhà nước năm 2010 
xuống còn khoảng 600 doanh nghiệp năm 2016, chủ yếu hoạt 
động trong lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền 
kinh tế. 

Báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá, công tác cổ phần hóa 
đã góp phần tái cơ cấu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và 
xã hội đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thị trường vốn, 
thị trường chứng khoán. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
cũng làm thay đổi quản trị doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa ở một số bộ, địa 
phương chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra; tỷ 
lệ vốn nhà nước ở các công ty cổ phần còn cao do lượng cổ 
phần chào bán ra công chúng đạt thấp so với phương án cổ 
phần hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ chế cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước hiện nay đã bộc lộ một số điểm cần tiếp tục 
nghiên cứu, hoàn chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. 

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã chỉ rõ nguyên nhân 
dẫn đến thực trạng này. Ngoài nguyên nhân khách quan do 
quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn này 
chịu tác động từ những diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới 
và khu vực; nhiều ý kiến nhận định, một số bộ, ngành, địa 
phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước chưa chỉ 
đạo quyết liệt và tích cực tổ chức triển khai phương án sắp 
xếp, cổ phần hóa. 

Nhiều doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thuộc đối 
tượng tham gia thị trường chứng khoán sau việc chào bán cổ 
phần lần đầu ra công chúng (IPO) đến nay chưa lên sàn tập 
trung. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ ở các 
cấp, các ngành và các doanh nghiệp về chủ trương cổ phần 
hóa doanh nghiệp vẫn còn e ngại, lo lắng về vị trí và vai trò 
lãnh đạo sau cổ phần hóa làm ảnh hưởng đến tiến độ của quá 
trình này. 

Trao đổi ý kiến về những bất cập của cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước, trong bài tham luận gửi đến Hội thảo, Tiến 
sỹ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã chỉ ra 
một nghịch lý của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước là mặc dù 96,5% doanh nghiệp đã được cổ phần hóa 
nhưng chỉ 8% số vốn nhà nước được chuyển giao cho khu vực 
tư nhân. 

Theo Tiến sỹ Trần Đình Thiên, đó là do tỷ lệ vốn nhà nước 
được phép bán rất hạn chế. “Vì thế, các doanh nghiệp tư 
nhân bị loại khỏi quyền tham gia điều hành chứ chưa nói đến 
quyền chi phối doanh nghiệp. Đây cũng chính là một trong 
những nguyên nhân khiến các nhà đầu tư tư nhân, bao gồm 
cả doanh nghiệp nước ngoài “ít mặn mà” với việc mua doanh 
nghiệp nhà nước”, Tiến sỹ Trần Đình Thiên chia sẻ trong bài 
tham luận của mình. 

Công tác cổ phần hóa đã góp phần tái cơ cấu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và xã hội. 
Ảnh: TTXVN

CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
                                  từ góc nhìn của NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Xem tiếp trang 13)
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Vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp được sử dụng hiệu 
quả hay không, phụ thuộc 

lớn vào tâm và tài của những người 
đại diện vốn nhà nước. Tất nhiên, Nhà 
nước, hay nói đúng hơn là cơ quan 
quản lý vốn nhà nước, phải có “cây 
gậy” và “củ cà rốt” hữu hiệu.

ĐẠI DIỆN VỐN  NHÀ NƯỚC ĐÓNG 
NHIỀU “VAI”

Người đại diện vốn nhà nước, theo 
cách nhìn của ông Phan Đức Hiếu, Phó 
viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương, đóng nhiều vai. 
Họ vừa là đại diện thực hiện các quyền, 
nghĩa vụ cổ đông/thành viên/chủ sở 
hữu là Nhà nước, vừa là cổ đông của 
doanh nghiệp, lại vừa là người quản lý 
doanh nghiệp.

Với tư cách đại diện vốn nhà nước, 
họ chịu sự chỉ đạo của cổ đông nhà 
nước, là cơ quan ủy quyền đại diện cho 
họ. Với tư cách lãnh đạo công ty, họ phải 
tuân thủ và bảo vệ quyền lợi doanh 
nghiệp. Bởi thế, cả cơ quan cử họ làm 
đại diện vốn và bản thân người đại diện 
phải nắm rõ từng vai của mình để có 
những ứng xử đúng.

“Cây gậy”, theo cách nói của ông 
Hiếu, là hệ thống khuôn khổ pháp lý, 
quy chế, quy định liên quan đến quản lý 
và sử dụng vốn nhà nước, liên quan đến 
hoạt động của người đại diện vốn nhà 
nước, nói một cách ngắn gọn là thể chế. 

Hiện nay, các quy định trong lĩnh 
vực này ngày càng được hoàn thiện, 
đặc biệt Luật Doanh nghiệp 2014, đã 
giúp phân định rõ từng vai của người 
đại diện. Nhưng nếu chỉ có mình người 
đại diện đơn độc trên hành trình của 
mình, kết quả thu được khó có thể như 
kỳ vọng. 

Ngoài ra, trách nhiệm của người đại 
diện được quy định rất rõ ràng, ở góc độ 
nào đó tương đối nặng nề, nhưng “củ cà 
rốt”, trong đó có quyền lợi, cơ chế thù 
lao, việc làm sau khi Nhà nước thoái vốn 
lại chưa thực sự đầy đủ.

THÊM CÔNG CỤ CHO NGƯỜI  
ĐẠI DIỆN

Theo chia sẻ của lãnh đạo Tổng công 
ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 
(SCIC), Tổng công ty nhận thức rất rõ về 
những khó khăn trên. Do đó, với vai trò 
cơ quan quản lý vốn nhà nước, hành xử 
trên tâm thế một cổ đông của doanh 
nghiệp, SCIC liên tục học hỏi, kiện toàn, 
ban hành và cập nhật thêm các công cụ, 
phương thức làm việc để đồng hành với 
người đại diện, đồng hành với doanh 
nghiệp nhằm đem lại hiệu quả tối ưu 
nhất cho doanh nghiệp, cho Nhà nước.

Cụ thể, bên cạnh lựa chọn và đề 
cử những người đại diện xứng đáng 
giữ các chức vụ trong bộ máy quản lý, 
điều hành doanh nghiệp, SCIC đã ban 
hành Quy chế Người đại diện. Từ đầu 
năm 2017, người đại diện còn có thêm 
các công cụ hỗ trợ tiện ích khác như “Sổ 
tay hướng dẫn biểu quyết” và “Bộ quy 
tắc quản trị doanh nghiệp”. Đây là 2 ấn 
phẩm SCIC phối hợp với Tổ chức Hợp 
tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc 
tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Viện 
Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JERI) và  
Hãng kiểm toán PwC thực hiện, dựa trên 
thực tế tại các doanh nghiệp có vốn góp 
của Tổng công ty và các thông lệ quản 

trị hiện đại trên thế giới. 
Theo ông Bùi Thành Hiệp, thành 

viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Cảng An Giang, 2 ấn phẩm trên  là công 
cụ, phương tiện hữu ích, từng bước 
giúp người đại diện chuẩn hóa trong 
công tác quản trị doanh nghiệp, công 
tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 
cũng như các cuộc họp Hội đồng quản 
trị, góp phần quan trọng vào việc nâng 
cao hiệu quả quản trị vốn đầu tư tại 
doanh nghiệp, xử lý những vấn đề khó 
như phân chia lợi nhuận, phê duyệt kế 
hoạch hợp nhất - sáp nhập, chuyển đổi, 
tái cơ cấu, chia tách công ty…

Vai trò “đồng hành” của SCIC còn 
thể hiện rõ nét trong việc thiết kế và tổ 
chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng phù 
hợp, giúp người đại diện nâng cao kiến 
thức chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm 
quản trị, điều hành, để gia tăng hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp. 

Chẳng hạn, trong tháng 3/2017, 
SCIC đã phối hợp với Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo 
“Tập huấn tiền lương cho các công ty cổ 
phần mà SCIC có vốn chi phối”. Hội thảo 
đã đề cập đến các vấn đề nóng trong 
công tác tiền lương cho các doanh 

Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 
Người đại diện vốn của TCT có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhiều năm liên tục

ÁP DỤNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI VÀO CÔNG TÁC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
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nghiệp có vốn nhà nước chi phối và 
được người đại diện hưởng ứng sôi nổi.

SCIC cũng thường xuyên tổ chức các 
hoạt động xúc tiến đầu tư trong ngoài 
nước, có sự tham gia của người đại diện 
là lãnh đạo các doanh nghiệp để tìm 
kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng sản xuất 
kinh doanh… Các hoạt động này đã thu 
được những tác động tích cực không chỉ 
trước mắt mà còn là đặt ra nền tảng lâu 
dài cho Tổng công ty cũng như Người 
đại diện trong công tác giao lưu, trao đổi 
nhằm mục tiêu mở rộng thị trường

CỔ ĐÔNG NĂNG ĐỘNG
Hợp tác và những giá trị gia tăng mà 

cổ đông SCIC mang lại thể hiện khá rõ 
nét ở nhiều doanh nghiệp sau khi vốn 
nhà nước được chuyển giao về Tổng 
công ty.  

Ví dụ, vốn nhà nước tại Công ty 
cổ phần Phát triển hạ tầng khu công 
nghiệp Thái Nguyên (Công ty) được 
UBND tỉnh Thái Nguyên bàn giao về 
SCIC từ tháng 2/2017. Công ty được giao 
khai thác và quản lý 190 ha tại Khu công 
nghiệp Sông Công 1, tỉnh Thái Nguyên, 
nhưng mới khai thác được 74,55 ha, đạt 
37,8% diện tích quy hoạch. Hiệu quả 
kinh doanh rất thấp: doanh thu 15,4 tỷ 
đồng, lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 150 
triệu đồng, Công ty không có nguồn để 
tiếp tục thực hiện đầu tư mở rộng.

SCIC đã hỗ trợ, phối hợp với doanh 
nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh trong 
quá trình hoạt động - kinh doanh. Đồng 
thời, bổ sung cán bộ tham gia vào Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát để nắm bắt 

các công việc, hoạt 
động kinh doanh 
hàng ngày; hỗ trợ 
Công ty trong việc 
xin chủ trương, lập 
đề xuất đầu tư dự 
án mở rộng để khai 
thác quỹ đất hạ 
tầng còn trống; hỗ 
trợ Công ty trong 
việc xúc tiến tìm 
kiếm nhà đầu tư, 
tạo dựng quan hệ 
với các đối tác…

Cổ đông SCIC 
cũng đã đồng hành, hỗ trợ, tư vấn cùng 
với NĐD và HĐQT tại các DN để trình 
ĐHCĐ các nội dung thay đổi cho phù 
hợp quy định mới, nhằm đảm bảo quá 
trình điều hành sản xuất kinh doanh, 
mô hình quản trị DN vừa đúng luật, vừa 
đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho cổ 
đông… 

Tại CTCP cảng An Giang, với đề nghị 
của Công ty, SCIC đã thành lập Tổ hỗ 
trợ Công ty xây dựng Chiến lược kinh 
doanh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030 đã được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2017 Công ty tổ chức 
vào ngày 09/6/2017 thống nhất thông 
qua. Nếu Chiến lược Công ty được thực 
thi và dự án đầu tư mở rộng Cảng Mỹ 
Thới được triển khai theo đúng tiến 
độ, tốc độ tăng trưởng sản lượng khai 
thác bình quân 7,75% và đạt 3.500.000 
tấn vào năm 2021, lượng container 
qua cảng sẽ tăng trưởng đột phá - bình 
quân 38% trong 5 năm tới và doanh thu 
của Công ty dự kiến sẽ đạt gần 159 tỷ 
đồng vào năm 2020 - tăng gấp 2 lần so 
với thực hiện năm 2016. 

Trong số gần 150 doanh nghiệp có 
vốn, SCIC gặp không ít trường hợp “đau 
đầu”: Doanh nghiệp kinh doanh yếu 
kém; có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài 
như CTCP Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh, Công 
ty TNHH Nông công nghiệp Hà Trung, 
CTCP Nông sản Tân Lâm, CTCP Giầy 
Đông Anh, CTCP Du lịch Đồ Sơn... Người 
đại diện đã phối hợp tốt với Tổng công 
ty và các cơ quan quản lý Nhà nước tập 

trung giải quyết dứt điểm những tồn tại 
trên, cải thiện hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp. Nhờ đó, SCIC đã thoái 
vốn thành công tại doanh nghiệp, trong 
đó có những đơn vị đạt giá trị cao như lô 
cổ phiếu của CTCP Du lịch Đồ Sơn, gấp 
nhiều lần so với giá khởi điểm.

Làm tốt vai trò cổ đông năng động 
ở một doanh nghiệp không đơn giản, 
để có thể đảm nhận tốt vai trò quản lý 
vốn nhà nước ở cả trăm doanh nghiệp, 
tất nhiên SCIC gặp không ít thách thức. 
Tuy nhiên, những kết quả mà các doanh 
nghiệp có vốn góp của TCT đạt được, cụ 
thể thông qua bảng đánh giá hệ thống 
người đại diện 2016, có thể tin tưởng 
rằng, đồng vốn nhà nước đã được giao 
đúng địa chỉ. Xu hướng tách bạch giữa 
quản lý nhà nước và quản lý vốn nhà 
nước do đó cần được phát huy để tài 
sản nhà nước được bảo toàn và sinh lợi.

Tính đến 31/7/2017, danh mục 
đầu tư của SCIC có 141 doanh nghiệp, 
với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 
19.558 tỷ đồng, trên tổng vốn điều lệ 
94.927 tỷ đồng.

Việc quản lý vốn nhà nước được 
thực hiện thông qua 227 người đại 
diện. Có 171 người đại diện với vai trò 
là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp 
đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế 
hoạch, nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, hoàn thành vượt mức kế hoạch 
kinh doanh năm 2016, điển hình như: 

- Doanh thu vượt trên 10%: Công ty 
TNHH MTV Đầu tư SCIC (125%), Công 
ty Khoáng sản Hà Giang (117%), NTP 
(112%), DHG (111%), BMP (110%)…

- Lợi nhuận vượt trên 10%: Bảo 
Minh (148%), BMP (131%), SGC 
(136%), SIC (122%), Vinaconex (114%), 
VNM (113%), FTel (113%), DHG (111%), 
Vinare (110%)…

- Chỉ số ROE cao trên 20%: VNM 
(42%), FTel (29%), BMP (27%), DHG 
(25%), SGC (24%),  NTP (22%), FPT 
(22%),  TRA (21%)…

Hội thảo Cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng



PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH VÀ LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG THÁP

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty - ông Nguyễn Chí Thành 
- Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước (SCIC) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công 
ty DOMESCO đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình 
và các thành viên trong đoàn những điểm nổi bật về hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trong những năm qua, và định hướng 
phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

Công ty cũng báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện 
kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong 8 tháng 
đầu năm 2017, đặc biệt là lợi nhuận 8 tháng đã đạt được 139,19 
tỷ đồng tăng 27,7% so với cùng kỳ. Công ty cũng đặc biệt chú 
trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gần 1.300 
lao động cũng như tham gia vào các hoạt  động an sinh xã hội 
tại địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động từ 6 

triệu đồng/người/tháng trong năm 2014 đã tăng lên 10,5 triệu 
đồng/người/tháng trong năm 2016. Ngoài ra, ông Nguyễn Chí 
Thành cũng báo cáo thêm về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2017 cũng như định hướng của công ty trong những 
năm tới nhằm mục đích giữ vững vị trí là một trong các công 
ty sản xuất Dược hàng đầu tại Việt Nam đồng thời phát triển ra 
các nước trong khu vực. Tập trung sản xuất các sản phẩm đặc 
trị phù hợp với mô hình bệnh tật của Việt Nam để tiến tới từng 
bước thay thế các sản phẩm nhập khẩu.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty trình bày, Phó Thủ tướng 
Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao về kết 
quả mà tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty DOMESCO đạt 
được trong thời gian qua, nhất là đã nghiên cứu thành công 
những sản phẩm mới, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim 
mạch, thuốc kháng sinh để chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những 
kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản trị kinh 
doanh kể cả vào trong điều hành quản trị sản xuất, phấn đấu 
trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên lĩnh vực dược phẩm của 
Việt Nam với các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, phục 
vụ tốt cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cũng trong chuyến làm việc này, Phó Thủ tướng Thường 
trực Trương Hòa Bình và thành viên Đoàn đã tham quan trung 
tâm kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế và được trang bị các 
thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất tại Việt Nam và các nước 
trong khu vực.

Sáng ngày 15/9/2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác 
Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI DOMESCO
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Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC - Chủ tịch HĐQT
Công ty DOMESCO báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT DOMESCO
hướng dẫn tham quan trung tâm kiểm nghiệm
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SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở 
hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công 
trình giao thông 8 (Cienco 8) từ Bộ Giao thông 

vận tải.

Ngày 27 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Bộ Giao thông 
vận tải (GTVT), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công 
và Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên 
Học đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ 
sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình 
giao thông 8 (Cienco8) từ Bộ GTVT về SCIC.

Đây là nội dung Bộ GTVT thực hiện chỉ đạo của Chính 
phủ về việc chuyển giao các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) sau cổ phần hóa về SCIC trong tiến trình đổi mới 
DNNN. Đến thời điểm này SCIC đã nhận quyền đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước tại 55 doanh nghiệp từ Bộ GTVT với 
tổng số vốn nhận chuyển giao trên1.500 tỷ đồng.

Cienco 8 là doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT, tiền 
thân là Ban Xây dựng 64 làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước 
bạn Lào trên mặt trận giao thông vận tải, được thành lập 
từ năm 1965. Hiện nay Cienco 8 hoạt động kinh doanh đa 
ngành trong các lĩnh vực như: xây dựng các công trình giao 
thông trong nước và ngoài nước; xây dựng các công trình 
công nghiệp, dân dụng; tư vấn đầu tư xây dựng công trình 
giao thông; xây dựng các công trình thuỷ lợi, quốc phòng, 
điện; đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà đất; sản xuất cấu 
kiện bê tông đúc sẵn, vật liệu xây dựng, đồ mộc; sửa chữa 
phương tiện thiết bị thi công; xuất khẩu và kinh doanh vật 
tư, thiết bị GTVT, thiết bị công nghệ tin học; kinh doanh 
khách sạn, dịch vụ, văn phòng làm việc...; dịch vụ đào tạo 
kỹ thuật và nghiệp vụ, khám chữa bệnh, điều dưỡng; trực 
tiếp xuất khẩu lao động với nước ngoài và cung ứng lao 
động...với tổng số vốn điều lệ là 589.914.260.000 đồng. Giá 
trị vốn đầu tư của nhà nước tại Cienco 8 chuyển giao về 
SCIC là 108.682.380.000 đồng./.

Tin, ảnh: LK Chi

Bộ GTVT và SCIC ký biên bản
chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Cienco8

Ngày 22/08/2017, Văn phòng Chính phủ vừa ban 
hành Công văn số 8890/VPCP-KTTH về ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu về 

việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước 
về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà 
Nội chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa về SCIC theo đúng quy 
định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp có đặc thù, UBND TP. Hà Nội chủ trì, 
phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ 
quan liên quan đề xuất, báo cáo trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định cụ thể. 

Về quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng đã chỉ đạo, Bộ Tài 
chính hướng dẫn UBND TP. Hà Nội thực hiện tương tự như 
ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như với trường 
hợp TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2479/VPCP-KTTH ngày 
18/8/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

CHUYỂN QUYỀN
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC
CỦA UBND TP. HÀ NỘI VỀ SCIC 

SCIC NHẬN CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ 
NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 (CIENCO 8) 
TỪ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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THÔNG TIN BÁO CHÍ
V/v: bán 48.333.000 cổ phần tương đương 

3,33% vốn điều lệ do Tổng công ty Đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước đại diện chủ sở hữu tại Công ty 
cổ phần Sữa Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công 
ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp 
tục bán cổ phần tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(Vinamilk) với lộ trình và những nguyên tắc cơ bản 
như sau:

(1) Số lượng cổ phần chào bán: 48.333.000 cổ 
phần tương đương 3,33% trong số 3,6% vốn điều lệ 
chưa bán hết của đợt chào bán năm 2016. 

(2) Thời gian thực hiện: Trong năm 2017, trong 
đó dự kiến thời gian tổ chức chào bán vào tháng 
10/2017.

(3) Đối tượng mua cổ phần: Các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước quan tâm và có đủ điều kiện theo quy 
định.

(4) SCIC và Vinamilk sẽ phối hợp để giới thiệu cơ 
hội đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk với các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước.

(5) Thông tin chi tiết về phương án bán cổ phần 
(giá khởi điểm, cách thức chào bán…) sẽ được SCIC 
công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 
chúng trong và ngoài nước trong thời gian sớm nhất.

SCIC trân trọng thông báo./.

DƯỢC HẬU GIANG BỔ NHIỆM 
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố 
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ quyền 
Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, Dược Hậu 
Giang bổ nhiệm quyền 
Tổng giám đốc, Người đại 
diện theo Pháp luật của 
Công ty Dược Hậu Giang 
trong thời hạn 6 tháng, 
kể từ ngày 1/9/2017 đối 
với ông Đoàn Đình Duy 
Khương (sinh năm 1974), 
hiện đang giữ chức vụ Phó 
tổng giám đốc phụ trách 
thị trường.

Trước đó, bà Phạm Thị Việt Nga xin từ nhiệm chức vụ Tổng 
giám đốc DHG từ ngày 1/9/2017. Tuy nhiên, bà Nga vẫn sẽ tiếp 
tục đồng hành cùng Công ty với vai trò thành viên Hội đồng Quản 
trị để tham gia điều hành chiến lược.

Năm nay là năm thứ 4 liên tiếp, Dược Hậu Giang nằm trong 
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam - Forbes Việt Nam xếp 
hạng & công bố.

Nguồn: vneconomy

ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH
TRONG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA 
Trước những khó khăn, thách thức này, để đẩy mạnh tiến 

độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các đại biểu cho rằng, 
cần hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách phục vụ cho quá 
trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; thực hiện lộ trình cổ 
phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo công khai, minh bạch trong 
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa 
và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội thương mại 
Hoa Kỳ tại Hà Nội nhấn mạnh, để tăng sự tin tưởng của các nhà 
đầu tư thì quá trình cổ phần hóa và thoái vốn phải minh bạch và 
nhà đầu tư phải được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến  
doanh nghiệp. 

Đồng tình với quan điểm này, ông Tony Foster, Công ty 
Luật Freshfields (Anh) cho rằng, muốn thu hút được các nhà 
đầu tư nghiêm túc và dài hạn thì cần phải tạo điều kiện cho 
các nhà đầu tư được mua cổ phần chi phối trong các doanh 

nghiệp cổ phần hóa hay thoái vốn nhà nước. Điều này sẽ 
mang đến những chào giá tốt hơn từ nhà đầu tư và tạo thêm 
doanh thu cho Chính phủ. 

Ông Nguyễn Duy Long, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ 
Tài chính) chỉ rõ, để công tác đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp 
nhà nước đạt hiệu quả cao thì cần hoàn thiện phân công, phân 
cấp việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở 
hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước 
đầu tư vào doanh nghiệp; sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ 
sở hữu của các bộ, ngành, địa phương đối với vốn, tài sản nhà 
nước tại các doanh nghiệp. 

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cũng khẳng định, để khắc phục 
những bất cập trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp thì 
cần áp dụng phương pháp định giá tài sản phù hợp với cơ chế 
thị trường; bảo đảm vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh 
nghiệp được định giá đầy đủ, hợp lý, công khai, minh bạch. 

Đồng thời, lựa chọn được các tổ chức tư vấn định giá độc 
lập có năng lực chuyên môn, uy tín; khuyến khích thu hút các 
nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần, góp vốn vào 
doanh nghiệp khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước./.

Nguồn: TTXVN 

CỔ PHẦN HÓA...
(Tiếp theo trang 9)

Chân dung bà Phạm Thị Việt Nga. Ảnh: VnExpress.
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1. Có được sửa hồ sơ dự thầu trên 
mạng đấu thầu quốc gia?

Hỏi: Tôi đang công tác tại Ban quản lý 
dự án. Cơ quan tôi có tổ chức mời thầu điện 
tử gói thầu xây lắp qua Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia. Trước thời điểm đóng thầu, 
nhà thầu gửi bản cứng (văn bản giấy) với 
nội dung chỉnh sửa thời gian hiệu lực hồ 
sơ mời thầu trong đơn dự thầu. Tại Thông 
tư số 07/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn nhà 
thầu chỉ nộp hồ sơ dự thầu một lần, không 
thể thay thế hay sửa đổi hồ sơ dự thầu đã 
nộp (đối với mua sắm hàng hóa). Nhưng 
đến thời điểm hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư vẫn chưa ban hành Thông tư quy định 
chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp đấu thầu 
qua mạng. Tôi xin hỏi, tài liệu nhà thầu nộp 
trước thời điểm đóng thầu đối với đấu thầu 
xây lắp qua mạng có hợp lệ không? Có thể 
thay thế được nội dung của hồ sơ dự thầu 
đã nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia được không?

Trả lời:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  trả lời vấn đề 

này như sau:
Khoản 3, Điều 85 Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ 
sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự 
thầu, hồ sơ đề xuất một lần trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với trường hợp của ông Hoàng 
Da, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được 
thực hiện theo quy định nêu trên.

2. Ngày ký đơn dự thầu không hợp 
lệ, có được đánh giá? 

Hỏi: Tôi muốn hỏi, trường hợp đơn vị 
là bên mời thầu có một gói thầu xây lắp 
giá trị 2,3 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ 
sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh vào ngày 
24/3/2017, thời điểm đóng thầu vào 8 giờ 00 
phút ngày 31/3/2017. Sau khi đánh giá hồ 
sơ đề xuất, đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá 
nhà thầu A có đơn dự thầu không hợp lệ với 
lý do ngày ký đơn dự thầu là 3/3/2017. Tất 
cả các nội dung khác của đơn chào hàng 
đều đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Vậy, 
đơn vị tư vấn đánh giá có đúng không?

Trả lời : 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề 

này như sau:
Theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 

1.2, Mục 1 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu 
chào hàng cạnh tranh xây lắp thì một 
trong những tiêu chí đánh giá tính hợp 

lệ của hồ sơ đề xuất là có đơn chào hàng 
được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký 
tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của 
hồ sơ yêu cầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào 
hàng phải do đại diện hợp pháp của từng 
thành viên liên danh ký tên, đóng dấu 
(nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên 
danh thay mặt liên danh ký đơn chào 
hàng theo phân công trách nhiệm trong 
văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với trường hợp của ông Nhân, 
việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề 
xuất phải tuân thủ quy định nêu trên.

3. Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu 
chia nhiều phần 

Hỏi: Tôi đang thực hiện 1 hồ sơ đấu 
thầu mua sắm hàng hoá thông thường, 
hợp đồng dưới 12 tháng. Trong hồ sơ được 
chia làm 3 phần, nhà thầu có thể tham dự 
riêng cho từng phần hoặc nhiều phần của 
gói thầu. Trong phần “Tiêu chí để đánh 
giá năng lực tài chính”, tôi yêu cầu (trong 
Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT không đề 
cập đến) như sau: Doanh thu bình quân 
trong vòng 3 năm (2014, 2015, 2016) tối 
thiểu là: Nếu nhà thầu dự thầu theo từng 
phần: Phần 1: a đồng ( = giá phần 1 x 1,5); 
Phần 2: b đồng ( = giá phần 2 x 1,5); Phần 3: 
c đồng (= giá phần 3 x 1,5). Trường hợp nhà 
thầu tham dự 2 hoặc cả 3 phần thì doanh 
thu bình quân tối thiểu sẽ bằng doanh thu 
bình quân của từng phần mà nhà thầu 
chào cộng lại. Theo tôi hiểu, nếu quy định 
doanh thu bình quân tính cho cả gói thầu 
thì sẽ gây thiệt cho nhà thầu dự  thầu 1 
hoặc 2 phần. Vậy, nếu tôi quy định trong hồ 
sơ mời thầu như trên có được không?

Trả lời : 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề 

này như sau:
Theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục 6 

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 
ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/
TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư thì đối với gói thầu chia 
thành nhiều phần độc lập, trong hồ sơ 
mời thầu phải nêu rõ:

- Điều kiện chào thầu;
- Biện pháp và giá trị bảo đảm dự 

thầu cho từng phần hoặc nhiều phần; 
- Tiêu chuẩn và phương pháp đánh 

giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để 
các nhà thầu tính toán phương án chào 
thầu theo khả năng của mình.

Đối với trường hợp ông Tuấn, việc 

quy định tiêu chí đánh giá đối hồ sơ dự 
thầu với gói thầu chia thành nhiều phần 
độc lập được thực hiện theo hướng dẫn 
nêu trên.

4.  Bổ sung hợp đồng tương tự 
không làm thay đổi bản chất nhà thầu

Hỏi: Tôi có tham khảo Điều 16 Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ 
thấy quy định: “Việc làm rõ hồ sơ mời thầu 
phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay 
đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu”. 
Tôi xin hỏi, nếu hồ sơ mời thầu yêu cầu 
danh sách hợp đồng tương tự nhà thầu đã 
thực hiện mà trong hồ sơ dự thầu nhà thầu 
không đề cập đến thì có được yêu cầu nhà 
thầu bổ sung không? Hay chỉ những nhà 
thầu đã đề cập đến danh sách hợp đồng 
nhưng thiếu bản sao hợp đồng mới được 
bổ sung? Việc bổ sung này có làm thay đổi 
bản chất của nhà thầu tham dự thầu hay 
không?

Trả lời :
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề 

này như sau:
Việc làm rõ hồ sơ dự thầu được quy 

định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/
NĐ-CP. Theo đó, 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. Bên mời thầu 
có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu 
làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh 
giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách 
hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi 
như một phần của hồ sơ dự thầu. Việc 
làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện 
giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ 
dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm 
nguyên tắc không làm thay đổi bản chất 
của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm 
rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn 
bản và được bên mời thầu bảo quản như 
một phần của hồ sơ dự thầu.

Đối với trường hợp của bà Hằng, việc 
làm rõ hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy 
định nêu trên. Trong đó, việc nhà thầu 
cung cấp tài liệu chứng minh hợp đồng 
tương tự mà nhà thầu thực tế đã thực 
hiện không bị coi là thay đổi bản chất của 
nhà thầu.

HỎI - ĐÁP CHÍNH SÁCH
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Văn bản chính sách mới 
(Tr 15) 

Nghiên cứu trao đổi
Áp dụng quản trị hiện đại vào 
công tác người đại diện (Tr 10)

Tin tức Sự kiện

Khánh thành công trình Trường THCS Phan Đình 
Phùng, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam do SCIC tài trợ (Tr 8)

Công đoàn SCIC tổ chức thành công Đại hội đại 
biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 (Tr 7)

Thông tin doanh nghiệp 
thành viên

SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện 
chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây 
dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) từ 
Bộ Giao thông vận tải (Tr 13)

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ 
chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tr 2)

SCIC tổ chức Hội nghị thường niên 
người đại diện vốn nhà nước năm 
2017 (tr 4)

TỪ 1/9/2017, PHÓ TGĐ HOÀNG NGUYÊN HỌC NGHỈ HƯU; 
PHÓ TGĐ NGUYỄN CHÍ THÀNH ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH BAN GIÁM ĐỐC SCIC (Tr 3)




